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Το 2021, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης θα είναι η Ελευσίνα! Μετά από έναν σπου-
δαίο αγώνα, οι προσπάθειες των αρχών και των φορέων της να συνθέσουν τις αξίες και τα 
στοιχεία που θα μετουσιωθούν σε μια πραγματική πολιτισμική "Euphoria" για την πόλη και τους 
κατοίκους της, καρποφόρησαν.   

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους και, κυρίως, στην εξαιρετική ομάδα που επεξεργάστηκε και 
προετοίμασε έναν εμπνευσμένο, άρτιο φάκελο υποψηφιότητας. Ο Τιτάνας έχει ιδιαίτερα στε-
νούς δεσμούς με την Ελευσίνα, η οποία φιλοξένησε –και φιλοξενεί– το πρώτο εργοστάσιο του 
Ομίλου. Έτσι, υποστήριξε με θέρμη και συνέβαλε στην προσπάθεια που κατέβαλαν οι αρμό-
διοι, προκειμένου να αξιοποιηθεί κάθε ευκαιρία για την προβολή, τόσο της ιστορικότητας, όσο 
και των δυνατοτήτων της πόλης. Η τελική επιλογή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας θα αποτελέσει κορυφαία ευκαιρία ανάπτυξης για το μέλλον της.

Επειδή, όμως, το μέλλον ανήκει κυρίως στα παιδιά, ας σταθούμε και σε ένα άλλο σημαντικό 
θέμα που αναδεικνύεται σ’ αυτό το τεύχος των Τιτάνων: την τεράστια σημασία που έχουν η 
ασφάλεια και η αποφυγή ατυχημάτων στο σπίτι, για τα παιδιά όλου του κόσμου.  Οι στατιστι-
κές, παγκοσμίως, δείχνουν ότι τα οικιακά ατυχήματα αποτελούν πολύ σημαντική αιτία παιδικής 
θνησιμότητας, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό. Έτσι, με μεγάλη ικανοποίηση, παρουσιάζουμε 
τη νέα φάση στην οποία μπήκε το ήδη πολύ επιτυχημένο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ασφάλεια 
στο Σπίτι» που υλοποιεί εδώ και πέντε χρόνια ο ΤΙΤΑΝ, μέσα από το οποίο δημιουργείται στα-
διακά ένα δίχτυ προστασίας για χιλιάδες μαθητές σε όλη την Ελλάδα. Δίνοντας νέα δυναμική 
στο πρόγραμμα, η Εταιρία αξιοποίησε τις νέες τεχνολογίες και δημιούργησε, όπως θα δείτε, 
δύο νέα εργαλεία, μια ιστοσελίδα και ένα  διαδραστικό παιχνίδι. Με αυτά, εκπαιδευτικοί, γονείς 
και παιδιά έχουν, πλέον, πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη σειρά πολύ χρήσιμων συμβουλών 
και πληροφοριών, σχετικά με τους κινδύνους ατυχημάτων που κρύβονται σε κάθε σπίτι.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενούς του 
και στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και 
σε όλο τον κόσμο. Στο τεύχος αυτό γίνεται αναφορά σε ανάλογες δράσεις, κυρίως για το πε-
ριβάλλον και τους νέους, που πραγματοποιούνται σε διεθνές επίπεδο από διάφορες μονάδες 
του Ομίλου. Για δύο από αυτές τις μονάδες η φετινή χρονιά είχε ιδιαίτερη σημασία, όπως θα 
διαβάσετε στα σχετικά αφιερώματα: ο ιστορικός σταθμός του Essex στις ΗΠΑ, ένας από τους 
πολύ δυναμικούς της τεράστιας αυτής αγοράς, συμπλήρωσε 10 χρόνια από τον εκσυγχρονι-
σμό του και το εργοστάσιο Sharrcem του Κοσόβου γιόρτασε τα 80στά γενέθλιά του.

Το τεύχος αυτό των Τιτάνων συνοψίζει, κατά κάποιο τρόπο, το κλείσιμο μιας χρονιάς και εμπε-
ριέχει τις ελπίδες για το 2017, τη Νέα Χρονιά που υποδεχόμαστε σε λίγες μέρες. Ευχόμαστε σε 
όλους και σε καθέναν και καθεμία προσωπικά, υγεία και εκπλήρωση προσδοκιών.

Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!

Συνθέτοντας για το μέλλον
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Μια υπερσύγχρονη μονάδα
Ήδη από το 1985 ο σταθμός Essex ήταν 
βασικός εισαγωγέας και διανομέας τσιμέ-
ντου τροφοδοτώντας την κατασκευαστική 
βιομηχανία της ευρύτερης περιοχής της 
Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ. Εξαγο-
ράστηκε από τον Τιτάνα το 1988 και μέσα 
στην επόμενη 15ετία η ισχυρή, πλέον, 
παραγωγική και εμπορική παρουσία της 
ΤΙΤΑΝ America απαιτούσε την επέκταση 
και τον εκσυγχρονισμό του Essex για την 
εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών 
της περιοχής αυτής. Οι εργασίες στο σταθ-
μό ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2005 και 
ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2006.

Σήμερα, η μονάδα αποτελείται από 4 
σιλό, συνολικής χωρητικότητας 62.000 
μετρικών τόνων, διαθέτει δύο σημεία (με 
δυνατότητα ταυτόχρονης) φόρτωσης σι-

λοφόρων φορτηγών και απασχολεί 11 
μόνιμους και 2 μερικής απασχόλησης ερ-
γαζομένους. Παράλληλα, επενδύει στην 
κατασκευή τρίτου σημείου που θα αυξήσει 
τη δυνατότητα φόρτωσης κατά 33% ενώ 
βρίσκεται στη φάση δημιουργίας πρόσθε-
του αποθηκευτικού χώρου 15.500 μετρι-
κών τόνων, αυξάνοντας τη συνολική χω-
ρητικότητα σε 77.500 μετρικούς τόνους. 

Όπως αναφέρει ο Διευθυντής του σταθ-
μού, Ulber Isa, ο σταθμός Essex είναι ο 
μεγαλύτερος –κατά όγκο– εισαγωγέας 
τσιμέντου στις ανατολικές ΗΠΑ και τον 
Καναδά και παρέχει ένα από τα βασικότε-
ρα δομικά υλικά για την κατασκευή πολύ 
σημαντικών εμπορικών και οικιστικών έρ-
γων, καθώς και έργων υποδομής στη Νέα 
Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, την μεγαλύτερη 
ίσως, μητροπολιτική περιοχή του κόσμου.

Essex: ένας εμβληματικός σταθμός

Ο σταθμός Essex, στρατηγικά τοποθετημένος στο λιμάνι Newark (Port Newark), στην Πολιτεία Νιου Τζέρσεϊ (N.J.) είναι ένας από τους 
εμβληματικούς σταθμούς του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, κυρίως επειδή αποτέλεσε το «όχημα» μέσω του οποίου, στις αρχές της δεκαετίας του ’80, 
διακινήθηκαν οι πρώτες εξαγωγές της Εταιρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Τιτάνας είχε έντονη εξαγωγική δραστηριότητα 
ήδη από το 1932, όμως, η Αμερική, που σήμερα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές για τον Όμιλο, δεν είχε ακόμη «κατακτηθεί».

Φέτος, ο σταθμός συμπλήρωσε 10 χρόνια από τον πλήρη εκσυγχρονισμό του, που είχε ως κύριο στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας 
του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Πρόκειται για μια πολύ δυναμική, διαρκώς αναπτυσσόμενη μονάδα, η οποία είναι και 
ο μοναδικός εισαγωγικός σταθμός τσιμέντου στην Πολιτεία N.J. 

Αναμνηστική φωτογραφία από τα εγκαίνια του εκσυγχρονισμένου σταθμού (Ιούνιος 2006) 
Από αριστερά: Νίκος Πανταζάρας, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δομικών Έργων, Jerry Janson, Sales 
Manager for Εssex Cement, Άγγελος Eυαγγελίδης, Προϊστάμενος Διοικητικών Yπηρεσιών της Εssex 
Cement, Rick Larabe, Port Autority Director, Άρης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της TITAN 
AMERICA, Τάκης Τσανγκλής, Vice President της Essex Cement, Ted Marousas, Operations Manager της 
Essex Cement, Παράσχος Χαραλαμπίδης, συνταξιούχος, πρώην Operations Manager της Essex Cement.

ΕΝΑΣ ΤΙΤΑΝΑΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ...



Σε ό, τι αφορά στο περιβάλλον, πρόκειται για μια υπερσύγχρονη μονάδα που αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής για τον 
έλεγχο και την αποφυγή της ρύπανσης. Επιπλέον, στην ίδια περιοχή, διαθέτει προς πώληση ιπτάμενη τέφρα, πα-
ραπροϊόν των ανθρακικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρήση της ιπτάμενης τέφρας στην πα-
ραγωγική διαδικασία σκυροδέματος μειώνει την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά 0,8 τόνους για κάθε τόνο 
χρησιμοποιούμενης ιπτάμενης τέφρας. 
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Προοπτικές
Σύμφωνα με τον Βασίλη Ζαρκαλή, Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο της ΤΙΤΑΝ America από το 
2014, «Αυτή τη στιγμή, είμαστε ένας από 
τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης του Ομί-
λου. Ο λόγος είναι η ανοδική πορεία –τα 
τελευταία χρόνια– του κλάδου των κατα-
σκευών στις περιοχές όπου δραστηριο-
ποιείται η ΤΙΤΑΝ America. Κτίζουμε πάνω 
στις θετικές προοπτικές της αγοράς με ένα 
εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων, που 
τη διετία 2015-2016 προσεγγίζει τα €200 
εκατομμύρια. Επενδύσεις που στοχεύουν 
στη διαρκή βελτίωση των επιδόσεών μας, 
είτε πρόκειται για την παραγωγή προϊό-

ντων υψηλής ποιότητας, είτε πρόκειται για 
την ενεργειακή και περιβαλλοντική από-
δοση των μονάδων μας.

Το μέλλον της ΤΙΤΑΝ America διαγράφεται 
δυναμικό, με σταθερή ανάπτυξη και επι-
τυχία, χάρη στην αφοσίωση των εργαζο-
μένων και στις αξίες και το ηγετικό όραμα 
που έχει διατηρήσει ανέπαφο ο Τιτάνας σε 
όλη την μακρά περίοδο δραστηριότητάς 
του. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσου-
με να παράγουμε αξία για τους συμ-μετό-
χους μας και να συνεισφέρουμε στη νέα 
φάση ευημερίας του Ομίλου.»

Ένα εμβληματικό έργο 
Μεταξύ των χιλιάδων μικρών και με-
γάλων έργων που οικοδομούνται με 
τσιμέντο από το σταθμό Essex υπάρχει 
και ένας προορισμός που συγκινεί ιδι-
αίτερα την ελληνορθόδοξη κοινότητα 
σε όλη την Αμερική. 

Πρόκειται για το έργο ανακατασκευ-
ής του Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου, στο 
Ground Zero της Νέας Υόρκης, ο οποί-
ος είχε ισοπεδωθεί το 2001, στη διάρ-
κεια των τρομοκρατικών επιθέσεων 
στους Δίδυμους Πύργους. Στο σημείο 
αυτό ανεγείρεται σήμερα ένας νέος 
ναός, με στόχο να αποτελέσει ένα πα-
γκόσμιο σύμβολο ειρήνης, πίστης και 
ενότητας.

Η ΤΙΤΑΝ America προσφέρει δωρεάν 
το τσιμέντο που απαιτεί η κατασκευή 
του και το οποίο υπολογίζεται ότι θα 
φθάσει τους 250 τόνους, που αντι-
στοιχούν σε περίπου 765 κυβικά μέ-
τρα μπετόν.

ΕΝΑΣ ΤΙΤΑΝΑΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ...



Οκτώ δεκαετίες παρουσίας στο Κόσοβο 
συμπλήρωσε πρόσφατα το εργοστάσιο 
Sharrcem, το οποίο αποκτήθηκε από τον 
Όμιλο ΤΙΤΑΝ το 2010 και είναι η μόνη μο-
νάδα παραγωγής τσιμέντου στην περιοχή. 
Το 2012 ολοκληρώθηκε ο πλήρης εκ-
συγχρονισμός της ώστε, σήμερα, να ακο-
λουθεί όλα τα διεθνή πρότυπα σε θέματα 
ποιότητας, υγείας και ασφάλειας της εργα-
σίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

«Ο θησαυρός του μέλλοντος». Πρόκειται 
για ένα time-lapse βίντεο, που καλύπτει 
σε ταχύτατο χρόνο αυτά τα 80 χρόνια και 
αντανακλά την ελπίδα για το αύριο, μέσα 
από την ανάπτυξη του Sharrcem και τη θε-
τική συμβολή του στην κοινωνία και την 
οικονομία.

Sharrcem: 80 χρόνια στο Κόσοβο

Η δεύτερη εκδήλωση, που έκλεισε και τον 
κύκλο του εορτασμού, πραγματοποιήθη-
κε στις 16 Νοεμβρίου στην πρωτεύουσα 
Πρίστινα, με την παρουσία εκπροσώπων 
της κυβέρνησης του Κοσόβου και ξένων 
πρεσβειών, καθώς και συνεργατών και 
φίλων. Με αφορμή τον εορτασμό των 
«γενεθλίων» παρουσιάστηκε ο Ετήσιος 
Απολογισμός Εταιρικής Ευθύνης και Βι-
ωσιμότητας 2015, ο οποίος περιέχει όλα 
τα επιτεύγματα του Sharrcem κατά τη δι-
άρκεια της χρονιάς. Ακολούθησε μια σειρά 
δραστηριοτήτων, όπως ομιλίες των συμ-
μετόχων και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εκεί 
προβλήθηκε για μία ακόμη φορά, η ταινία 
«Ο θησαυρός του μέλλοντος», η οποία θα 
παρουσιαστεί εκ νέου, σε εμπλουτισμένη 
μορφή, το 2036, στα 100στά γενέθλια του 
εργοστασίου. Η εκδήλωση έκλεισε με μι-
κρή δεξίωση, υπό τους ήχους ζωντανής 
μουσικής και με ευχές για το μέλλον.

Μέσα σε αυτά τα 80 χρόνια, το εργοστά-
σιο Sharrcem ανέπτυξε στενές σχέσεις και 
συνθήκες εξαιρετικής γειτνίασης με την 
τοπική κοινότητα του Hani i Elezit, της οποί-
ας είναι ενεργό μέλος και αρωγός, αλλά 
αναδείχθηκε και σε πυλώνα στήριξης της 
τοπικής και εθνικής οικονομίας, μέσα από 
σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων, όπως 
το LAB, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Επενδυ-
τών (EIC) και το Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης του Κοσόβου. 

Στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 80στά 
γενέθλια λειτουργίας του εργοστασίου, 
πραγματοποιήθηκαν, όλη τη χρονιά ποικί-
λες δράσεις. Από αυτές, αξίζει να σταθού-
με στις δύο κύριες εκδηλώσεις, μία σε το-
πικό και μία σε κεντρικό επίπεδο. Η πρώτη 
εκδήλωση έλαβε χώρα στο Hani i Elezit, 
όπου η εταιρία επέλεξε να γιορτάσει το πα-
ρελθόν και το μέλλον της με τα παιδιά τα 
οποία, άλλωστε, συμβολίζουν τις ελπίδες 
μας για έναν καλύτερο κόσμο. Έτσι, την 1η 
Ιουνίου, που συμπίπτει με την Παγκόσμια 
Ημέρα του Παιδιού, η κεντρική πλατεία του 
Hani i Elezit γέμισε χαρούμενα πρόσωπα  
που παρακολούθησαν με ενθουσιασμό 
τις ολοήμερες δραστηριότητες, οι οποίες 
πλαισίωσαν την εκδήλωση. Ήταν, ίσως, το 
μεγαλύτερο παιδικό «φεστιβάλ» που έχει 
πραγματοποιηθεί στο Κόσοβο, με επιστέ-
γασμα την προβολή της μικρής ταινίας 

Ο Μανώλης Μήτσου, Γενικός Διευθυντής της 
Sharrcem κατά την ομιλία του στην επίσημη εκδή-
λωση στην Πρίστινα.
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Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου το μεσημέρι 
ήρθε η μεγάλη ώρα για την πόλη της Ελευ-
σίνας, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού 
ανακοίνωσε την επιλογή της ως Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021, 
μαζί με τις πόλεις Τιμισοάρα της Ρουμανίας 
και Νόβισαντ της Σερβίας.

Πρόκειται για την αναγνώριση και επιβρά-
βευση του άξιου αγώνα που πραγματο-
ποίησαν ο Δήμος, η Επιτροπή Διεκδίκησης 

Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάστη-
κε η έκθεση «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ. 
Άνθρωποι και Εργοστάσια», στο Διοικητή-
ριο του Παλαιού Ελαιουργείου, στην πα-
ραλία της Ελευσίνας. 

Με σπάνια τεκμήρια από τη λειτουργία 
των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων της 
περιοχής, πλαισιωμένα από ντοκουμέντα 
και αφηγήσεις εργαζομένων, η έκθεση 
αποτελεί μια αναδρομή στην ιστορία της 
βιομηχανίας της πόλης, από τα τέλη του 
19ου αιώνα. Την εποχή εκείνη μια ομάδα 
Ελλήνων απόφοιτων του Πανεπιστημίου 
της Ζυρίχης εγκαταστάθηκαν στην Ελλά-
δα και έφτιαξαν, στην Ελευσίνα οι περισ-

σότεροι, τις πρώτες μεγάλες βιομηχανίες, 
επενδύοντας προσωπικά κεφάλαια με ένα 
αίσθημα πατριωτισμού. Ανάμεσά τους, ο 
Νικόλαος Κανελλόπουλος και ο λαμπρός 
μηχανικός Αλέξανδρος Ζαχαρίου, πρώτος 
διευθυντής παραγωγής του Τιτάνα καθώς 
και πολλοί άλλοι που μοιραζόντουσαν το 
όραμα για μια Ελλάδα δυνατή και εξω-
στρεφή. Ήταν εκείνοι που έδωσαν στην 
Ελευσίνα τα «σκήπτρα» της βιομηχανικής 
πόλης.

Η έκθεση αποτελεί την πρώτη δημόσια 
δράση του Μουσείου Νεώτερης Ιστορίας 
της Ελευσίνας «Γεώργιος Αμπατζόγλου», 
έναν υπό ίδρυση θεσμό, προεδρεύουσα 

της υποψηφιότητας, οι τοπικές αρχές και 
οι φορείς της πόλης, προκειμένου να ορ-
γανωθεί μια μεγάλη εκστρατεία, με στόχο 
τη δέσμευση για μεταμόρφωση της Ελευ-
σίνας και του Θριασίου Πεδίου σε κέντρο 
πολιτισμού για όλη την Ευρώπη.

Με τίτλο «Μετάβαση στην EUphoria», η 
πρόταση της Ελευσίνας είχε στο επίκεντρο 
την ποιοτική αναβάθμιση που μπορούν να 
παράγουν οι τέχνες και ο πολιτισμός, όταν 

βρεθούν στην καρδιά 
της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας. Όπως 
αναφερόταν στο φάκε-
λο υποψηφιότητας της 
πόλης, «η “EUphoria” 
αποτελεί μια προσπά-
θεια να συνδέσουμε 
όλους τους τομείς της 
ανθρώπινης δραστη-
ριότητας με την τέχνη 
και τον πολιτισμό, αντι-
μετωπίζοντας υπό ένα 
νέο πρίσμα τις μεγά-

Ελευσίνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης!

1. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Άνθρωποι και Εργοστάσια»

Λίγο πριν ανακοινωθεί η επιλογή για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
«Αισχύλεια 2016», τρεις σημαντικές εκθέσεις, ρίχνοντας κατά κάποιο τρόπο την αυλαία σε μια σειρά από πολύ σημαντικές αντίστοιχες 
διοργανώσεις, οι οποίες πλαισίωσαν τον ευγενή αγώνα για την υποψηφιότητα της Ελευσίνας.

Ένα τρίπτυχο εκθέσεων «στο νήμα» του τερματισμού

λες προκλήσεις της εποχής μας, περιβαλ-
λοντικές, κοινωνικές και οικονομικές. Η 
“EUphoria” δεν είναι απλώς μία ιδέα: είναι 
τρόπος σκέψης και δράσης, νοοτροπία και 
λειτουργία. Γι’ αυτό τρέφεται και δυναμώ-
νει από την ουσιαστική συμβολή των αν-
θρώπων, γίνεται ρεύμα και κίνημα». 

Οι πολιτισμικές ρίζες της Ελευσίνας είναι 
πολύ βαθιές δεδομένου ότι, στην αρχαιό-
τητα, η πόλη ήταν γνωστή στα πέρατα της 
γης χάρη, κυρίως, στα Ελευσίνια Μυστήρια. 
Επρόκειτο για μια γεμάτη συμβολισμούς 
ιερή γιορτή, η οποία άνοιγε τις πόρτες της 
σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα 
από το φύλο, την τάξη ή τη φυλή τους. Αυτή 
είναι μια πολύτιμη ιστορική κληρονομιά για 
την πόλη, η οποία, σήμερα, χαράζει το δρό-
μο για ένα μέλλον πολιτισμικής και κοινω-
νικής ανάπτυξης. 

Όπως ήταν φυσικό, ο ΤΙΤΑΝ στήριξε με με-
γάλη θέρμη την υποψηφιότητα της Ελευσί-
νας. Είναι η πόλη στην οποία «γεννήθηκε» 
η Εταιρία, η πόλη με την οποία τον συνδέ-
ουν άρρηκτοι δεσμοί.
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Στο πλαίσιο υποστήριξης της υποψηφιότητας της Ελευσίνας, ο ΤΙΤΑΝ ήταν χορηγός δύο πολιτιστικών γεγονότων που πραγματοποιή-
θηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» και είχαν ως κοινό παρονομαστή την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στις 
πόλεις –και συνεπώς στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα και Ρουμανία)– που ήταν υποψήφιες για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας της Ευρώπης.

Η Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύ-
ουσα της Ευρώπης, σε συνεργασία με το 
București 2021, παρουσίασε για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα το πολυμεσικό έργο 
FEED ME, των Ρουμάνων καλλιτεχνών  
Noper & Saint Machine.

Το FEED ME είναι ένα διαδραστικό πεί-
ραμα που διερευνά τη σχέση μεταξύ του 
έργου τέχνης και του κοινού του. Με μια 
αυτο-ειρωνική προσέγγιση, η τερατώδης, 
ακόρεστη «Μήτρα Tra» –ένα αβγό μήκους 
9 μέτρων– τρέφεται από την ενέργεια που 
παράγεται από τις κινήσεις των επισκε-
πτών, οι οποίοι εισέρχονται στο εσωτερικό 
του FEED ME, αποκτούν πρόσβαση στον 
έλεγχο των μηχανημάτων του και μετα-
τρέπονται έτσι σε δημιουργούς, καθώς η 

ενέργειά τους δίνει νόημα σε ολόκληρη 
την έκθεση. Η εγκατάσταση είναι κατα-
σκευασμένη από χάλυβα και αλουμίνιο κα-
λυμμένη με 699 διαφορετικού μεγέθους 
εξαρτήματα σε σχήμα τριγώνου τα οποία 
πάλλονται, αλλάζουν χρώματα και μεταδί-

δουν ήχους μόνο όταν κάποιος πλησιάσει 
και εισέλθει στο εσωτερικό της κάψουλας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 
να επισκεφθείτε το https://eleusis2021.eu/
portfolio-posts/feed-me

2. Πολυμεσική εγκατάσταση «Feed Me»

Η έκθεση παρουσίασε το έργο επτά καλ-
λιτεχνών, φωτογράφων και κινηματογρα-
φιστών με θέμα τη Ρουμανία του σήμερα, 
διατηρώντας ως κεντρικό άξονα τη μετα-
βιομηχανική, μετα-Τσαουσεσκική, μετα-
κομμουνιστική και σύγχρονη κοινωνικο-
οικονομική πραγματικότητα της χώρας. Η 
παράλληλη ανάδυση ιστοριών και αφηγή-
σεων μέσα από μικρο-περιβάλλοντα στο 

άστυ και στην ύπαιθρο διερευνά το δυνα-
μισμό και την τροχιά μιας υπερρεαλιστικής 
σύγχρονης ανθρώπινης τοπογραφίας. 
Μέσα από το φάσμα της εσωτερικότητας 
και της ανάγκης  της ψυχής για επιβίωση, ο 
κάθε καλλιτέχνης διαχειρίζεται με το προ-
σωπικό του ύφος έννοιες ανθρώπινων 
σχέσεων, συναισθηματικών ισορροπιών, 
συναισθηματικού και σωματικού χωρι-

3. Εικαστική έκθεση «Γεωγραφικά Πλάτη|Ανθρώπινοι Ορίζοντες»
σμού, μνήμης και λήθης, μετανάστευσης 
και ξεριζωμού. Την επιμέλεια της έκθε-
σης είχε ο Κώστας Πράπογλου ενώ συμ-
μετείχαν οι διεθνούς φήμης καλλιτέχνες  
Michele Bressan, Petrut Calinescu, Ioana 
Cirlig, Davin Ellicson, Carlo Gianferro, David 
Leventi, Andrei Nacu.

Δύο εκθέσεις με στόχο την Ευρώπη 

του οποίου είναι η αρχαιολόγος Καλλιό-
πη Παπαγγελή, σε συνεργασία με το Τμή-
μα Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και 
Προσχολικής Αγωγής (Π.Α.Κ.Π.Π.Α.) του 
Δήμου Ελευσίνας. Το υλικό συγκεντρώθη-

κε με αυτοψίες στα εργοστάσια και με τη 
βοήθεια δύο πολύτιμων συλλεκτών, του 
Κώστα Λυκίδη και του Γιώργου Παυλόπου-
λου, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους μο-
ναδικά ντοκουμέντα που συγκέντρωσαν 
με υπομονή και μεράκι ενώ την επιμέλεια 

είχε η αρχιτέκτονας-μουσειολόγος Ερατώ 
Κουτσουδάκη. Η έκθεση είχε μεγάλη επι-
τυχία και λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος 
δόθηκε παράταση της λειτουργίας της έως 
τις 30 Νοεμβρίου.
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Η εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει όλο 
και πιο κοντά ένα μέλλον κατά το οποίο 
η συνεργασία της ανθρώπινης ευφυΐας 
με τα μηχανήματα που η ίδια αυτή ευφυΐα 
επινοεί, θα ξεπεράσει κατά πολύ τη φα-
ντασία μας.

Με αυτό το σκεπτικό και με οδηγό την 
πλούσια παράδοση της Εταιρίας στη φιλο-
ξενία εκδηλώσεων οι οποίες προσφέρουν, 
στην τοπική κοινωνία και ειδικά στα παιδιά, 
σημαντικές γνώσεις αλλά και βιωματι-
κές εκπαιδευτικές εμπειρίες, στελέχη του 
εργοστασίου ΤΙΤΑΝ της Νέας Ευκαρπίας 
είχαν την ιδέα να οργανώσουν ένα πρό-
γραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Για τον σκοπό αυτόν,  ήρθαν σε επαφή με 
τον Απόστολο Τσαγκάρη, Καθηγητή του 
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) 
και με τον Gabriel Mansour, Καθηγητή του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, οι οποίοι ασχολούνται με το συ-
γκεκριμένο αντικείμενο και τους ζήτησαν 
να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα και να το 
υλοποιήσουν για λογαριασμό του Τιτάνα 
στη μονάδα Νέας Ευκαρπίας. Στη συνέ-
χεια, οι υπεύθυνοι του εργοστασίου επι-
κοινώνησαν με τις διευθύνσεις των σχο-
λείων όλων των γειτονικών κοινοτήτων, 
καθώς και με τους συλλόγους γονέων 
και κηδεμόνων, για να τους ανακοινώ-
σουν την ενέργεια και να προτείνουν τη 
συμμετοχή των μαθητών, χωρίς φυσικά 
κανένα κόστος, καθώς όλες τις δαπάνες 
υλοποίησης του προγράμματος ανέλαβε 
το εργοστάσιο, το οποίο παρέχει και τον 
απαραίτητο εξοπλισμό.

Το πρόγραμμα, που πήρε τη μορφή εκ-
παιδευτικών σεμιναρίων, ξεκίνησε στις 9 
Οκτωβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί τον 
Μάρτιο του 2017 ενώ οι μαθητές που το 

παρακολουθούν  χωρίζονται σε 8 ομάδες 
των 25 ατόμων καθεμία, ξεπερνώντας συ-
νολικά τους 200, από τα σχολεία των πε-
ριοχών Ευκαρπίας, Δρυμού και Λαγυνών. 
Κάθε κύκλος καλύπτει συνολικά 8 ώρες 
και υλοποιείται σε 4 δίωρες συναντήσεις.

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν όλα τα στά-
δια υλοποίησης, ξεκινώντας με την ανά-
λυση των απαιτήσεων, τον σχεδιασμό, 
την κατασκευή και προγραμματισμό και 
τέλος, τον έλεγχο καλής λειτουργίας μιας 
ολοκληρωμένης κατασκευής. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν τις πρακτικές εφαρμογές επι-
στημών όπως τα μαθηματικά, η φυσική, 
η μηχανική και η πληροφορική. Τα παιδιά, 
με την βοήθεια της ρομποτικής, πειραμα-
τίζονται, σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και 
έρχονται σε αλληλεπίδραση με τα υπόλοι-
πα μέλη της ομάδας τους, ενώ παράλληλα 
αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες αναλυτι-

Εκπαιδευτική ρομποτική στη Νέα Ευκαρπία
Τα παιδιά εξοικειώνονται με το μέλλον
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κής και κριτικής σκέψης, ομαδικότητας και 
συνεργασίας, χειρισμού και επικοινωνίας, 
καθώς και επίλυσης προβλημάτων.

Τον σχεδιασμό του προγράμματος και την 
διδακτέα ύλη έχει αναλάβει το Τμήμα Αυ-
τοματισμού του ΑΤΕΙΘ, σε συνεργασία με 
το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του 
ΑΠΘ ενώ η εκπαίδευση των μαθητών γί-
νεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς-συ-
νεργάτες του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε μαθητές 
Δημοτικού (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων) και Γυμνα-
σίου και πραγματοποιούνται στην αίθουσα 
διαλέξεων του εργοστασίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 398642, 
στη Ζωή Κολοβού, Κοινωνική Λειτουργό 
του εργοστασίου Νέας Ευκαρπίας (email: 
kolovouz@titan.gr).

Στις 10 & 11 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής στο NOESIS και στην Αίθουσα Τέχνης του Δήμου 
Νεάπολης Συκεών, στο οποίο ο ΤΙΤΑΝ ήταν χορηγός. Μάλιστα, η Εταιρία συμμετείχε και στο διαγωνιστικό μέρος, με παρουσίαση του 
προγράμματος σεμιναρίων εκπαιδευτικής ρομποτικής, που πραγματοποιείται στο εργοστάσιο Νέας Ευκαρπίας.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων και αποτελεί πρωτοβουλία του 
Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, των Σχολικών Συμβούλων Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, της Δ/νσης Β/θμιας 
Εκπ/σης Δ. Θεσσαλονίκης, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και Καθηγητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στόχοι της διοργάνωσης 
είναι η ενθάρρυνση των μαθητών για ενασχόληση με την κατασκευή και τον προγραμματισμό αυτοσχέδιων ρομποτικών κατασκευ-
ών και επίσης για ομαδική εργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών, καινοτομία και ευρεσιτεχνία.

Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής
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Ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα 
κοινωνικής δράσης του Τιτάνα, που αφορά 
στον τομέα της ασφάλειας, μπαίνει πλέον 
σε ανανεωμένη και περισσότερο διαδρα-
στική φάση, με την προσθήκη νέων εργα-
λείων. 

Πρόκειται για το πρόγραμμα ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης Ασφάλεια στο Σπίτι, 
που απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγεί-
ου, Δημοτικού και Γυμνασίου, σε σχολεία 
της Ελλάδας. Την πρωτοβουλία ανέλαβαν, 
το 2012, οι εργαζόμενοι του Τιτάνα και της 
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, με στόχο να βοηθήσουν 

Το διαδραστικό παιχνίδι «Απο-
στολή: Ασφάλεια στο Σπίτι» 
σχεδιάστηκε με στόχο να εκπαι-

δεύσει τους μικρούς μας φίλους στο να 
αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους, προ-
σομοιώνοντας ρεαλιστικές συνθήκες στο 
χώρο του σπιτιού. Το παιδί επιλέγει έναν 
από τους τέσσερις χαρακτήρες-πρόσωπα 
και ξεκινά να επισκέπτεται διαφορετικά 
δωμάτια του σπιτιού, όπου παραμονεύουν 

κίνδυνοι ατυχήματος (νερά στο πάτωμα, 
σπασμένο τζάμι, αφύλακτα καλώδια κλπ). 
Εκεί, καλείται να τους ανακαλύψει και να 
επέμβει, αποκαθιστώντας ένα ασφαλές 
περιβάλλον. Υπάρχουν διάφορες «πίστες» 
που σταδιακά δυσχεραίνουν την επισή-
μανση μη ασφαλών καταστάσεων και 
παρέχονται οδηγίες που βοηθούν στην 
εξέλιξη του παιχνιδιού. Κάθε φορά που 
ολοκληρώνεται μια πίστα εμφανίζονται 

στην οθόνη συμβουλές οι οποίες βοηθούν 
στην καλύτερη αφομοίωση των τρόπων 
αποφυγής ατυχημάτων, που είναι και ο 
σκοπός του παιχνιδιού.

Το παιχνίδι μπορείτε να το βρείτε στην 
ιστοσελίδα www.safetyathome.gr αλλά 
και να το κατεβάσετε δωρεάν από τα App 
Stores για χρήση από κινητά τηλέφωνα και 
tablets.

Ασφάλεια στο Σπίτι: 
ένα δίχτυ προστασίας για τα παιδιά μας

τα παιδιά να αναπτύξουν μια «κουλτούρα 
ασφάλειας», που θα τα προφυλάσσει από 
ατυχήματα σε χώρους όπως το σπίτι και το 
σχολείο. 

«Πρωταγωνιστικό ρόλο» στη νέα αυτή 
φάση του προγράμματος παίζουν οι νέες 
τεχνολογίες, που αξιοποιούνται με σκοπό 
να είναι το περιεχόμενο πιο διαδραστικό 
και, άρα, πιο φιλικό προς τις μικρές ηλικίες. 

Ο λόγος για τον οποίο δίνεται από τον Τιτά-
να μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση των 
παιδιών είναι ότι, σύμφωνα με στοιχεία, η 

βασικότερη αιτία παιδικής θνησιμότητας 
στο δυτικό κόσμο είναι τα ατυχήματα που 
συμβαίνουν στο παιχνίδι, στο σπίτι ή στο 
σχολείο. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή σε 
τέτοιους οικείους χώρους είναι πολύ εύκο-
λο να αποσπαστεί η προσοχή και να μειω-
θεί η εγρήγορσή τους, με αποτέλεσμα να 
αυξηθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να υπενθυμί-
ζεται συστηματικά ότι τα πιο πολλά από 
αυτά προλαμβάνονται και μπορούν να 
αποφευχθούν με τη σωστή εκπαίδευση 
και τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

1

Τα εργαλεία του προγράμματος
Το πρόγραμμα Ασφάλεια στο Σπίτι βασίζεται σε τρία σημαντικά «εργαλεία», που διευκολύνουν την εφαρμογή του και καλύπτουν όλα 
σχεδόν τα θέματα της ασφαλούς διαβίωσης στους χώρους όπου συχνάζουν παιδιά: το διαδραστικό παιχνίδι «Αποστολή: Ασφάλεια στο 
Σπίτι», την ομώνυμη ειδική έκδοση και την ιστοσελίδα «Ασφάλεια στο Σπίτι».
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Η ομότιτλη ιστοσελίδα φιλοξενεί 
πληροφορίες για το πρόγραμμα, 
δίνοντας τη δυνατότητα σε γονείς 

και εκπαιδευτικούς να μάθουν που και πώς 
υλοποιείται ενώ παράλληλα παρουσιάζει 
με απλό και κατανοητό τρόπο –ιδιαίτερα 
φιλικό και προς τα παιδιά– τα διαθέσιμα 
εργαλεία για να το εφαρμόσουν, όπως το 
διαδραστικό παιχνίδι και το βιβλίο.

Από τις ενότητές της ξεχωρίζει αυτή με τίτ-
λο Μαθαίνω να Προσέχω, που περιλαμβά-
νει συμπυκνωμένη γνώση σχετικά με τους 
κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν 
μικροί και μεγάλοι στην καθημερινότητά 
τους, δίνοντας συμβουλές για το πώς να 
προφυλαχθούν ή πώς να τους αντιμετω-
πίσουν.

3

Στις σελίδες του βιβλίου «Ασφά-
λεια στο Σπίτι» παρουσιάζονται 
χρήσιμες συμβουλές –για μικρούς 

αλλά και μεγάλους– σχετικά με το πώς 
πρέπει να επιλέγουμε, να εγκαθιστούμε και 
να χρησιμοποιούμε τον οικιακό εξοπλισμό, 
αλλά και πώς να προσφέρουμε βασικές 
πρώτες βοήθειες, ώστε να ελαχιστοποιή-
σουμε τους κινδύνους και να αποφύγουμε 
πιθανά ατυχήματα. Πρόκειται για ένα πραγ-
ματικό σημείο αναφοράς, με στόχο περισ-
σότερη ασφάλεια παντού όπου κινούμαστε.

2

Οι τίτλοι των ενοτήτων που περιλαμβά-
νει, τους οποίους αναφέρουμε εδώ εντε-
λώς ενδεικτικά, είναι χαρακτηριστικοί για 
το εύρος των πληροφοριών που περιέχει: 
κάγκελα-περιφράξεις, εσωτερικές σκάλες, 
παράθυρα και μπαλκόνια, κίνδυνοι πυρκα-
γιάς, ηλεκτρική εγκατάσταση και οικιακές 
συσκευές, μπάνιο, εργαλεία κουζίνας, επι-
κίνδυνες ουσίες, εγκαύματα κλπ.
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Από το 2012 που παρουσιάστηκε για πρώ-
τη φορά, το πρόγραμμα Ασφάλεια στο Σπί-
τι γίνεται δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό 
από όλους όσους το παρακολουθούν. Ιδι-
αίτερη μνεία πρέπει να γίνει στους εισηγη-
τές-στελέχη του Τιτάνα, που προσφέρουν 
εθελοντικά και με πολύ κέφι σημαντικό 
μέρος του χρόνου τους για να εξηγήσουν 
τις «παγίδες» και τα μυστικά για μια ζωή με 
περισσότερη ασφάλεια στο σπίτι, το σχο-
λείο και το παιχνίδι.

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις του προ-

Μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ελλάδα

γράμματος οργανώνονται και υλοποιού-
νται από εργαζόμενους-εθελοντές όχι 
μόνο της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλει-
ας του Τομέα Ελλάδος, αλλά και όλων των 
μονάδων της ΤΙΤΑΝ και της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ.

Το 2012, το πρόγραμμα παρακολούθησαν 
3.500 μαθητές σε 33 σχολεία σε όλη την 
Ελλάδα. Από τότε μέχρι σήμερα οι αριθμοί 
αυτοί έχουν πολλαπλασιαστεί, με απο-
τέλεσμα, μέσα σε 4 μόλις χρόνια, να έχει 
δημιουργηθεί ένα δίχτυ προστασίας για 
περισσότερα από 50.000 παιδιά σε σχεδόν 

350 σχολεία στην επικράτεια.

Ήδη, έχουν ξεκινήσει οι επισκέψεις για τη 
σχολική χρονιά 2016-17, με την έγκριση 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

Οι νομοί που έχουν καλυφθεί από την 
έναρξη του προγράμματος και μέχρι σήμε-
ρα είναι οι εξής: Αττικής, Αιτωλοακαρνα-
νίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ζακύνθου, Ηλείας, 
Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κο-
ρινθίας, Ρεθύμνου, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής 
και Δωδεκανήσων (Κως, Λέρος, Ρόδος).

1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου 2ο Γυμνάσιο Αλίμου

Δημοτικό Σχολείο Ελευθ. Κορδελιού ΛέρουΔημοτικό Σχολείο Μελισσίων

6o Γυμνάσιο ΓαλατσίουΔημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου
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Τον Σεπτέμβριο του 2015 ο ΤΙΤΑΝ προχώ-
ρησε σε 3η ανανεωμένη και αναθεωρη-
μένη έκδοση του βιβλίου «Περισσότερη 
Ασφάλεια στα Σχολεία» του Ιωάννη Στ. Πα-
παδόπουλου. Πρόκειται για μια 
έκδοση της Εταιρίας που στόχο 
έχει τη βελτίωση των συνθη-
κών ασφάλειας, συνεπώς και 
την πρόληψη ατυχημάτων, στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς 
και την καλλιέργεια νοοτρο-
πίας πρόληψης στους μαθη-
τές. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση 
στην εφαρμογή των γνώσεων 
παρά στην απόκτησή τους και 
απευθύνεται κυρίως σε εκεί-
νους που έχουν ευθύνη ή αρ-
μοδιότητα για την ασφάλεια 
του σχολείου –των κτιρίων, του 
εξοπλισμού, της συμπεριφοράς 
των μαθητών κλπ – όπως είναι 
τα μέλη του διδακτικού προσω-
πικού, οι δημόσιοι λειτουργοί, οι 
μηχανικοί ασφάλειας, οι σχολί-
ατροι, οι τοπικές αρχές και, κατά 
περίπτωση, η αστυνομία και η 
πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο συγγραφέας του είναι τέως 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ια-
τρικής και Υπεύθυνος του Τομέα 
Πρόληψης Ατυχημάτων του ΕΚΑΒ (1987–
2003) και βαθύς γνώστης του αντικειμέ-
νου. Όπως σημειώνει ο ίδιος στον πρόλο-
γο της νέας έκδοσης, «έχουν περάσει 10 
χρόνια από την προηγούμενη έκδοση. Αυτά 

τα χρόνια το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε, ελ-
πίζουμε αποτελεσματικά, από εκατοντάδες 
δασκάλων και καθηγητών για να βελτιώ-
σουν την ασφάλεια των μαθητών και μαθη-

τριών τους. Υπήρξε μια ριζική αναθεώρηση, 
συμπλήρωση, καθώς και εμπλουτισμός του 
βιβλίου με νέες γνώσεις και φωτογραφίες.»

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στο κοινό σχετι-

κών ημερίδων και συνεδρίων ενώ αποτελεί 
διδακτικό εργαλείο στο πλαίσιο του μαθή-
ματος «Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων 
για την ασφάλεια και υγεία στις σχολικές-

εκπαιδευτικές μονάδες», μετά 
από αίτημα του Καθηγητή Γεώρ-
γιου Γκουντέλα, ο οποίος διδάσκει 
στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί-
κησης και Αυτοδιοίκησης. Το συ-
γκεκριμένο μάθημα απευθύνεται 
κυρίως σε υπαλλήλους και στε-
λέχη της Δημόσιας Εκπαίδευσης, 
των Περιφερειών και των ΟΤΑ (ά  
και β́  βαθμού), που ασχολούνται 
με το σχεδιασμό, τη διαχείριση και 
την αντιμετώπιση κινδύνων και 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
σε σχολικές και εκπαιδευτικές μο-
νάδες ή με διδακτικά καθήκοντα 
σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας. 
Σκοπός είναι η αναβάθμιση των 
γνώσεων και η ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους, ώστε να διευκο-
λυνθεί ο σχεδιασμός,  η διάχυση 
και η εφαρμογή δράσεων που 
ενισχύουν την Ασφάλεια και Υγεία 
στο σχολικό-εκπαιδευτικό περι-
βάλλον. Το 2016 πραγματοποι-
ήθηκαν 12  τέτοια προγράμματα 
εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα.

Για να «κατεβάσετε» και να διαβάσετε το 
βιβλίο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα μας: www.titan.gr/el/news-media/
publications/special-publications

Περισσότερη Ασφάλεια στα Σχολεία: 
3η έκδοση για έναν πολύτιμο οδηγό

Ι. Στ. Π
απαδόπουλος

Πρόκειται για την Τρίτη έκδοση εγχειριδίου 
εφαρμοσμένης πρόληψης ατυχημάτων (αναγνώριση και 
αντιμετώπιση κινδύνων) εντός και εκτός του σχολείου. 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι αρμόδιο για την 
συνολική ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών. 

Περιέχονται πληροφορίες, γνώσεις και προτάσεις 
για όλους τους τομείς ασφαλείας του σχολείου: 
υαλοπίνακες, πυρασφάλεια, αθλητισμός, κυκλοφοριακή 
ασφάλεια, ηλεκτρικό σύστημα, σχολικά λεωφορεία, 
καθώς και οι βασικοί τομείς εκτός σχολείου: ποδήλατο, 
κράνος, ζώνη, παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, πτώσεις, 
κίνδυνοι από αλκοολούχα ποτά, κίνδυνοι από όπλα, 
θαλάσσιοι κίνδυνοι.

Στόχος είναι η βοήθεια στην δημιουργία τρόπου ζωής 
συνολικής πρόληψης: ασφαλής συμπεριφορά στην 
οδήγηση, ως πεζοί, στην ερωτική ζωή, στην διαχείριση 
αλκοόλης, στην διαχείριση κοινωνικών κρίσεων, στην 
διαχείριση των οικονομικών της οικογένειας. Ασφαλής 
συμπεριφορά σαν αβίαστος τρόπος ζωής. Για εμάς και 
τους άλλους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ

ασφάλε ια
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ασφάλε ια
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος

3η έκδοση

3η έκδοση

ISBN 978-960-583-104-2

9 789605 831042
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Μέσα από ένα εμπνευσμένο περιεχόμενο, ο συγγραφέας καταδεικνύει, με πολύ κατανοητό τρόπο, ότι η πρόληψη προϋποθέτει δημι-
ουργική φαντασία, δηλαδή την ικανότητα να προβλέπεις ένα αποτέλεσμα, με βάση υπάρχοντες παράγοντες, πριν γίνει πραγματικό-
τητα.

Επίσης, προϋποθέτει διάθεση και ικανότητα υλοποίησης αποφάσεων που εξάγονται από συμπεράσματα μελετών ή εμπειρικών δια-
πιστώσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει κάποτε να μπει τέλος στα θλιβερά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, μόνο αφού συμβεί 
«το κακό», προχωράμε σε μέτρα πρόληψης. Άλλωστε, η ανάγκη συστηματοποιημένης πρόληψης ατυχημάτων στα σχολεία φαίνεται 
καθαρά από την ύπαρξη συγκεκριμένων νομοθετικών πλαισίων σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία κ.ά., από 
τον μεγάλο αριθμό τραυματισμών μαθητών σε εκπαιδευτικούς χώρους, από τον μεγάλο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων με θύματα παι-
διά και, τέλος, από τη συχνή διοργάνωση ειδικών διεθνών σεμιναρίων και συνεδρίων με θέμα την πρόληψη ατυχημάτων σε σχολεία.
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Δεκαπέντε χρόνια συμπλήρωσε το «Βήμα 
του Μεταπτυχιακού Φοιτητή» στο εργο-
στάσιο Καμαρίου του Τιτάνα από το οποίο 
είχε ξεκινήσει το 2002. Στόχος του θεσμού 
είναι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ με-
ταπτυχιακών φοιτητών και εκπροσώπων 
της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοι-
νότητας σχετικά με τις συνθήκες που επι-
κρατούν στην ελληνική και διεθνή αγορά. 
Στο φετινό 15ο «Βήμα του Μεταπτυχιακού 
Φοιτητή», που πραγματοποιήθηκε στις 
25 Νοεμβρίου, συμμετείχαν περισσότεροι 
από 270 φοιτητές και φοιτήτριες μεταπτυ-
χιακών προγραμμάτων, από το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς, το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ALBA. Τους 
παριστάμενους καλωσόρισε ο Διευθυντής 
του εργοστασίου, Ιωάννης Μοναχός ενώ 
ο Διευθυντής Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδος 
Άγγελος Καλογεράκος, παρουσίασε τις 
δραστηριότητες του Τιτάνα. Στο πρώτο πά-
νελ με θέμα «Απασχόληση των νέων, ση-
μερινή πραγματικότητα και προοπτικές», 
συμμετείχαν οι Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύ-
ντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ 

Για 4η φορά φέτος, το Διεθνές Πανεπιστή-
μιο της Ελλάδος, στο πλαίσιο των Ημε-
ρών Καινοτομίας 2016, διοργάνωσε την 
εκδήλωση με θέμα «Συμβουλευτικές ερ-
γασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με 
εταιρείες, φορείς και οργανισμούς». Μέσα 
από το θεσμό αυτόν προσφέρεται στους 
φοιτητές η δυνατότητα, κατά το δεύτερο 
εξάμηνο των σπουδών τους, να εκπονή-
σουν ατομικά ή ομαδικά ένα «Consulting 
Project» για μια επιχείρηση ή έναν οργανι-
σμό με στόχο τη σύνδεση της θεωρητικής 
με την πρακτική γνώση. Στη φετινή διορ-
γάνωση το 2ο βραβείο απονεμήθηκε στην 
ομάδα των φοιτητών του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, Χρυσάνθη Καρ-

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών, Πολυξένη Κιούρη, Διευθύντρια Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Nestlé Ελλάδας και 
Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, Ξανθή Πα-
παδάκη, Administration Manager, McCain 
Foods, Νίκη Φουρλή, Marketing Manager 
McCainFoods και Δημήτρης Τουρνής, Διευ-
θυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος, 
Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

Στο δεύτερο πάνελ, με τίτλο «Στήριξη της 
νεανικής επιχειρηματικότητας», οι Πάνος 
Ζαμάνης, Πρόεδρος, «Orange Grove», Φί-

κανιά, Μιχάλη Ψαθά, Αναστάσιο Τσαϊρέλη 
και Παναγιώτη Σκαμπελτζή, στον τομέα 
«Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφορία» 
για την εργασία “Creation of Environment 
Product Declarations (EPD) of all cement 
types produced at TITAN Thessaloniki Plant 
and comparative analysis of results”.

Για την εργασία τους, η ομάδα των φοιτη-
τών συνεργάστηκε με τον Στέλιο Αντίοχο, 
Προϊστάμενο Διασφάλισης Ποιότητας του 
εργοστασίου Νέας Ευκαρπίας, με την συν-
δρομή της Στέλλας Γεωργαλή, Υπεύθυνης 
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και των Βα-
σίλη Στρουγγάρη, Προϊστάμενο α' υλών 
και έψησης, Αχιλλέα  Κυριακόπουλο, Προ-
ϊστάμενο άλεσης τσιμέντου και Ευστράτιο 
Χατζημιχαηλίδη, Μηχανικό Προστασίας Πε-

λιππος Ζακόπουλος, Partner, Found.ation 
και Ανδρέας Καραφύλλης, Μέλος Δ.Σ. του 
Συνεταιρισμού «ΘΕΣγάλα» μοιράστηκαν 
εμπειρίες και γνώσεις με τους συμμετέχο-
ντες προκειμένου να τις αξιοποιήσουν  για 
επιχειρηματική δράση.

Έως σήμερα, σε 15 συνολικά εκδηλώσεις 
στο Καμάρι, έχουν συμμετάσχει περισσό-
τεροι από 3.200 φοιτητές από 6 εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα και 13 μεταπτυχιακά προ-
γράμματα.

Με το βλέμμα στους νέους
Μέσα στο πλέγμα δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Τιτάνα, η στήριξη νέων ανθρώπων με στόχο την καλύτερη προετοιμασία 
τους για την επαγγελματική ζωή, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του Ομίλου.

15ο «Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή» στο Καμάρι

Consulting Project: 2ο βραβείο για την ομάδα του Τιτάνα
ριβάλλοντος. Στα παιδιά δόθηκαν στοιχεία 
από την παραγωγική διαδικασία και εξηγή-
θηκε το πλαίσιο εργασίας προκειμένου να 
επιχειρηθεί και μια συγκριτική ανάλυση με 
άλλα εργαλεία εκτίμησης κύκλου ζωής.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ



Ο ΤΙΤΑΝ συμβάλλει κάθε χρόνο στη λει-
τουργία του Προγράμματος Επιχειρημα-
τικότητας των Νέων, μια πρωτοποριακή 
πρωτοβουλία του Σωματείου Επιχειρη-
ματικότητας Νέων – Junior Achievement 
Greece (ΣΕΝ/JA), που απευθύνεται σε μα-
θητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων από όλη 
την Ελλάδα, με στόχο να τους βοηθήσει να 
κατανοήσουν την έννοια της επιχειρημα-
τικότητας και το ρόλο των επιχειρήσεων 
παράλληλα με την ευθύνη και το σεβασμό 
που πρέπει να δείχνουν στις δραστηριότη-
τές στους.

Για το σχολικό έτος 2015 -2016, στο πλαί-
σιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Στη 
Σκιά ενός Στελέχους», το 1ο Γενικό Επαγ-

γελματικό Λύκειο (ΓΕΛ) Ηλιούπολης επι-
σκέφθηκε το εργοστάσιο Καμαρίου και το 
1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Πάτρας 
το εργοστάσιο Δρεπάνου. Για το σχολικό 
έτος που διανύουμε, 2016 -2017, μαθητές 
της Β΄ Λυκείου του 3oυ ΓΕΛ Αμπελοκήπων 
Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν το εργοστά-
σιο Νέας Ευκαρπίας και μαθητές της Γ' Γυ-
μνασίου του 56ου Γυμνασίου Αθηνών το 
εργοστάσιο Καμαρίου.

Επίσης, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ει-
κονική Επιχείρηση» συμμετείχαν εκ μέ-
ρους του Τιτάνα για το σχολικό έτος 2015 
-2016, η Μαριλένα Φυντικάκη, Specialist 
Επενδυτικών Σχέσεων, στο 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιω-
νίας  ενώ για το σχολικό έτος 2016 -2017 
ο Κυριάκος Κελίδης, Προϊστάμενος Τμή-

ματος Προμηθειών εργοστασίου Νέας Ευ-
καρπίας, στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσ-
σαλονίκης. 

ΣΕΝ: Σωματείο για την Επιχειρηματικότητα των Νέων

Δυναμικό παρών έδωσε και φέτος ο Τι-
τάνας σε όλες τις εκδηλώσεις «καριέρας» 
των Πανεπιστημίων, καθώς και στο διή-
μερο του kariera.gr, που διοργανώνονται 
κάθε Νοέμβριο και είναι η μεγαλύτερη, 
ίσως, συνάντηση νέων, επιχειρήσεων και 
εκπαιδευτικών φορέων στην Ελλάδα.

Στόχος είναι να δημιουργείται δίαυλος 
επικοινωνίας μεταξύ νέων υποψήφιων 
επαγγελματιών και εκπροσώπων της 
αγοράς. Στις 12 και πλέον συναντήσεις ο 

Τιτάνας είχε έντονη παρουσία όπως πά-
ντα, με στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Τομέα Ελλάδος, τα οποία 
πραγματοποίησαν περισσότερες από 730 
προσωπικές συνεντεύξεις αλλά και ενη-
μέρωναν αναλυτικά προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και ερ-
γαζόμενους διαφόρων κλάδων για την 
αγορά εργασίας, τις προκλήσεις και τις 
ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα στις 
σημερινές οικονομικές συνθήκες.

Ημέρες καριέρας 2016

Το 9ο Πρωτόκολλο Συνεργασίας με εκ-
παιδευτικό ίδρυμα, και συγκεκριμένα το 
Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας - Deree 
College, υπέγραψε ο Τιτάνας, επισφρα-
γίζοντας έτσι τη στενή και μακροχρόνια 
σχέση μεταξύ της Εταιρίας και της ακαδη-
μαϊκής κοινότητας στον τομέα κατάρτισης 
προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. 
Να σημειώσουμε ότι ο Τιτάνας έχει ήδη 
υπογράψει Πρωτόκολλα Συνεργασίας 
με έξι τμήματα του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (Μηχα-
νολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών, Χημικών Μηχανικών, Χημικών, 
Γεωλογίας, Οικονομικής) και με δύο τμή-
ματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
(ΕΜΠ) (Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών 
Μεταλλείων-Μεταλλουργών).

Στόχος είναι η στήριξη νέων ανθρώπων, 
προκειμένου, μέσω της πρακτικής άσκη-
σης, να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις, 
τεχνική εμπειρία και προϋπηρεσία, καλ-

λιεργώντας ταυτόχρονα τις δεξιότητές 
τους, ώστε να έχουν περισσότερα εφόδια 
για τη μελλοντική επαγγελματική αποκα-
τάστασή τους. Ειδικά για τη συνεργασία 
με τους φοιτητές των ΑΠΘ και ΕΜΠ, έχει 
σχεδιαστεί από στελέχη του Τιτάνα –με 
την έγκριση των αντίστοιχων ιδρυμά-
των– ένα δομημένο πρόγραμμα πρακτι-
κής εκπαίδευσης στον τομέα της ειδίκευ-
σής τους γεφυρώνοντας την θεωρητική 
κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή.

Πρωτόκολλα Συνεργασίας: μια διευρυνόμενη δράση
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LOTOTO – η ουσία
Πριν από την εκτέλεση μιας εργασίας πρέ-
πει να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν 
μορφές ενέργειας, οι οποίες μπορούν να 
θέσουν σε λειτουργία  ένα μηχάνημα ή 
λόγω συσσώρευσής τους να προκληθεί 
ανεξέλεγκτη εκτόνωση. Τέτοιες μορφές 
ενέργειας είναι η ηλεκτρική ενέργεια 
(απαραίτητη για την λειτουργία των μη-
χανημάτων), η μηχανική, η πνευματική, η 
υδραυλική, η βαρύτητα κλπ.

Η ασφάλεια των εργαζομένων από κινδύ-

νους που εκδηλώνονται εξαιτίας αυτών 
των μορφών ενέργειας εξαρτάται από την 
αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων διαδικα-
σιών, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται σε 
όλες τις εργασίες συντήρησης, επισκευής 
και, γενικότερα, επέμβασης σε μηχανήμα-
τα, ανεξαρτήτως της διάρκειας και της βα-
ρύτητας της εργασίας.

Αυτή η διαδικασία για την απομόνωση ενός 
μηχανήματος από μια μορφή ενέργειας 
χαρακτηρίζεται διεθνώς από το ακρωνύ-
μιο LOTOTO (Lock Out - Tag Out - Try Out), 

δηλαδή Απομόνωση - Επισήμανση - Επα-
λήθευση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέ-
πει να εφαρμοστούν τρία βασικά βήματα:

• Απομόνωση της ενέργειας

• Επισήμανση στο μηχάνημα ότι έχει απο-
μονωθεί λόγω εκτέλεσης  εργασιών

• Δοκιμή και έλεγχος για την επαλήθευση 
της απομόνωσης

Στο πλαίσιο της καμπάνιας του Ομίλου 
ΤΙΤΑΝ για το LOTOTO, o Τομέας Ελλάδος 
οργάνωσε πρόγραμμα για τη βελτίωση και 
αναθεώρηση των διαδικασιών, την ανα-
βάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και 
την ευαισθητοποίηση όλων των εργαζο-
μένων της Εταιρίας και των συνεργατών 
της. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τις 
εξής δράσεις:

• Σύνταξη και εφαρμογή κοινής οδηγίας, 
για όλες τις μονάδες του Τομέα Ελλάδος, η 
οποία αφορά στην απομόνωση όλων των 
μορφών ενέργειας.

• Πρόγραμμα e-LOTO. Εγκατάσταση και 
χρήση λογισμικού για την ηλεκτρονική 
διαχείριση απομόνωσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας στα μηχανήματα των εργοστα-
σίων τσιμέντου.

• Αναθεώρηση και ενοποίηση της διαδικα-
σίας για την απομόνωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας στα τέσσερα εργοστάσια.

• Αναθεώρηση και ενοποίηση της διαδικα-
σίας για την απομόνωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας στις μονάδες σκυροδέματος και 
λατομείων.

• Εκπαίδευση των εργαζομένων και των 
συνεργατών όλων των μονάδων για την 
εφαρμογή των διαδικασιών απομόνωσης 
μηχανημάτων.

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων 
των εργαζομένων και των συνεργατών 
των μονάδων με ενημερωτικό υλικό, όπως 
αφίσες, αυτοκόλλητα για τα κράνη, screen 
savers κλπ.

LOTOTO: για να μη ξεχνάμε ποτέ

Μια νέα «υπενθυμητική» εκστρατεία, με τίτλο LOTOTO, δημιουργήθηκε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας του Ομίλου 
και εφαρμόστηκε σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο ΤΙΤΑΝ προκειμένου να παρουσιάσει με τρόπο εύχρηστο και φιλικό κάποιες 
απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν στη χρήση μηχανημάτων. Η εκστρατεία επικεντρώνεται στην ενίσχυση του μηνύματος για τη δι-
αφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας και συνοψίζει απαραίτητα βήματα που πρέπει να τηρούνται και τα οποία πρέπει να έχουν πάντα 
στο μυαλό τους οι εργαζόμενοί μας και οι συνεργάτες ιδιαιτέρως στα εργοστάσια, στις μονάδες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και 
στα λατομεία. Στόχος είναι να προστατευτούν οι χρήστες από πιθανές αμέλειες, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατύχημα κατά τη 
διάρκεια της εργασίας.
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Κοινωνικά Βραβεία Ασφαλούς Εργασίας: 
ανταμοιβή και προσφορά

Εργοστάσιο Ελευσίνας 
Τον Οκτώβριο παραδόθηκε το Κοινωνικό 
Βραβείο του εργοστασίου Ελευσίνας στο 
Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας «ΦΩΛΙΑ». Ο 
συγκεκριμένος χώρος, εκτός από την κα-
θημερινή σίτιση τουλάχιστον 150 παιδιών, 
προσφέρει οργανωμένα προγράμματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και φροντί-
ζει οικογένειες με πολλαπλά κοινωνικά και 
οικονομικά προβλήματα. 

Για την παράδοση του βραβείου πραγμα-
τοποίησαν επίσκεψη στο χώρο, η Κοινωνι-
κή Λειτουργός, ο Τεχνικός Ασφαλείας και 
ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, 
καθώς και ένα μέλος από την Επιτροπή 
Υγείας και Ασφάλειας του εργοστασίου.

Εργοστάσιο Καμαρίου
Το Κοινωνικό Βραβείο του εργοστασίου 
δόθηκε στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντί-

δας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΕΥΡΥ-
ΝΟΜΗ». Ο σύλλογος δημιουργήθηκε με 
πρωτοβουλία γονέων παιδιών με αναπη-
ρία, που ζουν στην Ελευσίνα, με σκοπό να 
προασπίσει και να διεκδικήσει τα δικαιώ-
ματα των παιδιών αυτών. Από το Φεβρου-
άριο 2016 λειτουργεί Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας για τα παιδιά αυτά. Επίσκεψη 
στο χώρο για την παράδοση του βραβεί-
ου πραγματοποίησαν η Κοινωνική Λει-
τουργός, ο Τεχνικός Ασφάλειας και ένας 
εκπρόσωπος από το Σωματείο Εργαζομέ-
νων, καθώς και ένα μέλος από την Επιτρο-
πή Υγείας και Ασφάλειας του εργοστασίου. 

Εργοστάσιο Δρεπάνου
Το Κοινωνικό Βραβείο του εργοστασίου 
Δρεπάνου δόθηκε στο «Αντωνοπούλειο 
Ίδρυμα» Πάτρας που λειτουργεί ως ξενώ-
νας φιλοξενίας παιδιών με νοητική υστέ-
ρηση. Το Ίδρυμα επισκέφθηκαν για την 

παράδοση του Βραβείου εκ μέρους του 
εργοστασίου ο Διευθυντής, η Κοινωνική 
Λειτουργός, ο Τεχνικός Ασφαλείας, η Προ-
ϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, ένα μέλος της Επιτροπής Υγείας και 
Ασφάλειας που είναι ο ίδιος συνάδελφος 
που πρότεινε το συγκεκριμένο φορέα και 
ένα μέλος του Σωματείου Εργαζομένων.

Εργοστάσιο Νέας Ευκαρπίας
Τον Ιούλιο η Ομάδα Κοινωνικού Έργου 
του εργοστασίου, σε συνεργασία με το 
Σωματείο Εργαζομένων, διέθεσε μέρος 
του επάθλου που κέρδισε στο πλαίσιο των 
Κοινωνικών βραβείων, για την υποστήριξη 
οικογένειας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, 
μέλος της οποίας αντιμετωπίζει σοβαρό 
πρόβλημα υγείας. Το δεύτερο μέρος του 
Βραβείου θα δοθεί στις αρχές του 2017.

Ο θεσμός των Κοινωνικών Βραβείων Ασφαλούς Εργασίας στα εργοστάσια τσιμέντου Ελλάδος θεσπίστηκε από τον Τιτάνα το 2010, με 
σκοπό να επιβραβεύονται εκείνα που πέτυχαν, επί 6 συνεχείς μήνες, το στόχο μηδενικού ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εργασίας. 
Ο στόχος αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιούνται συστηματικά σε όλες τις 
μονάδες παραγωγής με ασκήσεις ετοιμότητας, σεμινάρια για την πρόληψη ατυχημάτων κ.ά. 

Σε κάθε βραβευμένο εργοστάσιο η Εταιρία κάνει μια δωρεά €1.000 την οποία, στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι προσφέρουν σε νομικά 
πρόσωπα, τοπικούς φορείς ή κοινωφελείς οργανισμούς της επιλογής τους.

Παρακάτω παραθέτουμε τα βραβευμένα εργοστάσια για την περίοδο 2015-2016 και, πρωτίστως, τους φορείς στους οποίους οι εργα-
ζόμενοι των εργοστασίων παραχώρησαν τα βραβεία τους. Συγχαρητήρια!

Οι συνάδελφοι των εργοστασίων Καμαρίου (αριστερά) και Ελευσίνας παραδίδουν τα Κοινωνικά Βραβεία τους.
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Δύσκολα θα βρεθεί θεατής στο Ηρώδειο ή 
στην Επίδαυρο που να μη νιώσει δέος και 
συγκίνηση για το γεγονός ότι κάθεται στο 
ίδιο σημείο από το οποίο, χιλιάδες χρόνια 
πριν, οι πρόγονοί μας παρακολουθούσαν 
θεατρικές παραστάσεις και καλλιτεχνικά 
δρώμενα. Φυσικά, δεν υπάρχουν μόνο αυ-
τοί οι δύο εμβληματικοί χώροι. Η Ελλάδα 
είναι γεμάτη αρχαία θέατρα, άλλα από τα 
οποία λειτουργούν και άλλα παραμένουν 
απροστάτευτα, εκτεθειμένα στις φθορές 
του χρόνου και των καιρικών συνθηκών. 

Γι’ αυτό, το 2008 ιδρύθηκε το Διάζωμα, ένα 
Σωματείο που έχει ως στόχο την ανάδειξη 
των αρχαίων θεάτρων και την εξεύρεση 
πόρων για την ένταξή τους στην καθημε-
ρινότητα των πολιτών. Όπως αναφέρεται 
και στην ιδρυτική διακήρυξή του, «το ΔΙΑ-
ΖΩΜΑ επιδιώκει να ανοίξει μια αγκαλιά για 

την προστασία των αρχαίων θεάτρων, αυ-
τού του κορυφαίου επιτεύγματος της αρ-
χαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, εκεί ακρι-
βώς όπου συντελέσθηκε η έκρηξη των 
δημοκρατικών θεσμών και άνθισε η πολι-
τιστική και πνευματική δημιουργία…». Τον 
Σεπτέμβριο, το Σωματείο συμπλήρωσε 8 
χρόνια ιδιαίτερα επιτυχημένης λειτουργί-
ας, υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπένου 
και παρουσίασε έναν πλούσιο απολογισμό 
με τις έως σήμερα δράσεις του, καθώς και 

τα νέα προγράμματα, όπως οι Πολιτιστικές 
Διαδρομές στα αρχαία θέατρα, τα αρχαι-
ολογικά πάρκα, τις εκπαιδευτικές δρά-
σεις κ.ά., προκειμένου τα μνημεία, αφού 
συντηρηθούν, να τεθούν στο κέντρο της 
πραγματικής ζωής, της αειφορίας και της 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Πνοή ζωής σε δύο 
σημαντικά πολιτιστικά 
μνημεία
Ένας από τους σταθμούς της πρώτης πο-
λιτιστικής διαδρομής του Διαζώματος 
στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, είναι το 
θέατρο της Κασσώπης, στους πρόποδες 
του Ζαλόγγου, με υπέροχη θέα στο Ιόνιο 
και στον Αμβρακικό. Εκεί, σ’ αυτό το μνη-
μείο που σώθηκε ίσως επειδή επί αιώνες 

Διάζωμα: νέα ζωή στα αρχαία θέατρα Λάρισας 
και Κασσώπης

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας
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έμεινε ανέγγιχτο από ανθρώπινο χέρι, 
το Διάζωμα υλοποιεί μαζί με την Εθνική 
Τράπεζα, εταιρικό μέλος του Σωματεί-
ου, το πρόγραμμα συγκέντρωσης πόρων 
Crowdfunding για την ανάδειξη του σπου-
δαίου αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης 
μέσω της πλατφόρμας “ACT4 GREECE”, της 
Εθνικής Τράπεζας (www.act4greece.gr/
faq/). Η δράση αυτή, που έχει τίτλο «Αρχαίο 
Θέατρο Κασσώπης» και προσφέρει συμ-
βολικά αντισταθμίσματα, ως ηθική επι-
βράβευση για τους δωρητές, θα διαρκέσει 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, με στόχο να 
συγκεντρωθεί το ποσό των 80.000 ευρώ, 
για τη χρηματοδότηση της εκπόνησης της 
μελέτης αποκατάστασης του αρχαίου θε-
άτρου.

Δεύτερος, εξίσου σημαντικός, στόχος του 
Διαζώματος είναι η αποκατάσταση του Α’ 
Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας. Ήδη, στις 
24 Οκτωβρίου, υπεγράφη η σύμβαση για 
τη μελέτη της αποκατάστασης, από τον 
Πρόεδρο του Σωματείου και τους μελετη-
τές, παρουσία του Δημάρχου Λαρισαίων 
Απόστολου Καλογιάννη. Η μελέτη, που θα 
κοστίσει 150.000 ευρώ, χρηματοδοτείται 
κατά το μεγαλύτερο μέρος από το Ίδρυμα 
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου 
και από χορηγίες μελών του «Διαζώμα-
τος. Παράλληλα, θα εκτελεστούν εργασίες 
τεκμηρίωσης για την αποκατάσταση του 
Θεάτρου, κόστους 150.000 ευρώ, με χρη-
ματοδότηση του Δήμου και στο πλαίσιο της 

προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Περι-
φέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Λαρισαίων και 
Υπουργείου Πολιτισμού. Η ολοκλήρωση 
της μελέτης και των εργασιών τεκμηρί-
ωσης, θα «ωριμάσει» το έργο της αποκα-
τάστασης ώστε όταν ανοίξουν οι σχετικές 
προσκλήσεις του ΕΣΠΑ είτε  από την Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας, είτε από άλλους φο-
ρείς,  να ενταχθούν προς χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με την σύμβαση, η μελέτη θα 
περιλαμβάνει γενικό σχεδιασμό των επεμ-
βάσεων στον ευρύτερο χώρο του θεά-
τρου, οριστική μελέτη αποκατάστασης του 
αρχαίου θεάτρου με αρχιτεκτονική τεκμη-
ρίωση και καταγραφή φθορών κλπ.

Σε δηλώσεις του σχετικά με τη σημαντική 
αυτή εξέλιξη για την πόλη, ο Δήμαρχος Λα-
ρισαίων τόνισε ότι η υπογραφή της σύμ-
βασης για την εκπόνηση της μελέτης απο-
τελεί μια κομβική στιγμή στην προσπάθεια 
που καταβάλλεται για την αποκατάσταση 
του Ά  Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας που 
δεν είναι απλώς μία ακόμα πολιτιστική 
υποδομή, αλλά ένα έργο που αφορά στην 
ανάπτυξη της πόλης σε όλα τα επίπεδα. 
Εξέφρασε, δε, την άποψη ότι το 2018 θα 
υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθούν 
παραστάσεις στο Μνημείο. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις 
του «Διαζώματος» επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα www.diazoma.gr

Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης
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Εργοστάσιο Νέας Ευκαρπίας
Στις 10 Ιουνίου  πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση των Ανθε-
στηρίων, στο πλαίσιο της οποίας μοιράστηκαν από εργαζόμενους 
του εργοστασίου γλαστράκια με διάφορα είδη καλλωπιστικών και 
αρωματικών φυτών.

Τα φυτά προσφέρθηκαν στους μαθητές και τους δασκάλους των 
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Νέας Ευκαρπίας και 
των Λαγυνών, στους μαθητές και καθηγητές του Γυμνασίου της 
Νέας Ευκαρπίας και σε Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής. 
Λουλούδια μοιράσθηκαν στους εργαζόμενους του εργοστασίου 
και σε συνεργάτες του.

Λατομείο Δρυμού
Στο πλαίσιο της σχολικής εορτής του Δημοτικού Σχολείου Δρυμού, 
στις 10 Ιουνίου στο ανοικτό θέατρο «ΤΣΟΥΚΕΣ», πραγματοποιήθη-
καν τα Ανθεστήρια 2016.

Στην εκδήλωση, την οποία οργάνωσαν οι εργαζόμενοι του λα-
τομείου, παραβρέθηκαν από το εργοστάσιο Νέας Ευκαρπίας ο 
Προϊστάμενος Παραγωγής Αλέξανδρος Ψηλός και η Νοσηλεύτρια 
Μαρία Γαύρου. Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Δρυμού 
ευχαρίστησαν θερμά τον Τιτάνα και την ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ για τη δι-
οργάνωση των Ανθεστηρίων.

Εργοστάσιο Καμαρίου
Σε συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία Σκούρτων και Πύλης,  διορ-
γανώθηκε στις 6 Ιουνίου εορταστική εκδήλωση που περιελάμβα-
νε διαγωνισμό ζωγραφικής, παιχνίδια με θέμα την προστασία του 
περιβάλλοντος, κατασκευή κολάζ με φύλλα δέντρων και  άνθη 
φυτών και φύτευση των λουλουδιών που προσφέρει κάθε χρόνο 
το εργοστάσιο στους μαθητές.

Ακολούθησαν παιχνίδια με στόχο να αντιληφθούν τα παιδιά την 
αναγκαιότητα της διατήρησης της φυσικής ισορροπίας, τους πολ-
λαπλούς κινδύνους που την απειλούν και τους τρόπους προστασί-
ας της, καθώς και την επικινδυνότητα της συσσώρευσης επιβλα-
βών ουσιών για το οικοσύστημα και τον άνθρωπο. Η συμμετοχή 
ήταν μεγάλη και χαρακτηρίστηκε από ενθουσιασμό!

Ανθεστήρια
Πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς δράσεις του Τιτάνα, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος. Ο λόγος για τα Ανθεστήρια, στο πλαίσιο των οποίων, εργαζόμενοι των μονάδων προσφέρουν, μεταξύ 
άλλων, φυτά σε φορείς της επιλογής τους. Συνολικά, φέτος, μοιράστηκαν 12.500 φυτά.

ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΙΤΑΝ



Εργοστάσιο Δρεπάνου
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση των Ανθεστη-
ρίων, στο πλαίσιο της οποίας το εργοστάσιο προσέφερε γλαστρά-
κια με ανθοφόρα και αρωματικά φυτά, σε μαθητές, δασκάλους 
και καθηγητές των σχολείων των γειτονικών κοινοτήτων. Φυτά 
δόθηκαν επίσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ψαθόπυργου, στην 
κοινότητα Δρεπάνου, όπου φυτεύτηκαν σε κεντρικά σημεία του 
χωριού, και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αραχωβίτικων, για διανομή 
σε κατοίκους του χωριού. Οι εκπρόσωποι σχολείων και φορέων 
εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους προς την Εταιρία. Το με-
γαλύτερο «ευχαριστώ» πάντως ήταν η γνήσια χαρά των μικρών 
μαθητών.

Εργοστάσιο Ελευσίνας
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, διανεμήθηκαν 
φυτά σε Δημοτικά Σχολεία της Ελευσίνας και στα συστεγαζόμενα 
σε αυτά Νηπιαγωγεία. Επίσης, φυτά προσφέρθηκαν στην πλατεία 
της Ελευσίνας, με παραλήπτες κατοίκους της πόλης, στο Κέντρο 
Αγάπης «Φωλιά», στο Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου και 
σε εκπροσώπους τοπικών αρχών (του Δήμου, του Λιμενικού, της 
Αστυνομίας κλπ).

Τέλος, φυτά δόθηκαν σε Σχολεία της Μαγούλας, καθώς και στους 
κατοίκους της περιοχής.

Εργοστάσιο Δρεπάνου:
Τα  τελευταία χρόνια, με την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς, το εργοστάσιο Δρεπάνου 
προσφέρει σχολικά ήδη σε παιδιά οικογε-
νειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυ-
σκολίες. Για την φετινή χρονιά, δόθηκαν στο 
Σύλλογο «Ο Αιμοδότης», σχολικά είδη για 
10 μαθητές, παιδιά οικογενειών που στη-
ρίζει. Επιπλέον,  φέτος δόθηκαν για πρώτη 
φορά σχολικά είδη σε συνολικά 33 μαθητές 
11 οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικο-
νομικές δυσκολίες και κατοικούν στις γειτο-
νικές κοινότητες, Αραχωβιτίκων, Δρεπάνου 
και Ψαθόπυργου.

Συνολικά, 43 μαθητές έλαβαν τα απαραί-
τητα σχολικά είδη για το ξεκίνημα της νέας 
σχολικής χρονιάς, σε μια προσπάθεια ενί-
σχυσης του αγώνα των ίδιων των μαθη-
τών  και των οικογενειών τους.

Κεντρικά γραφεία:
Συγκεντρώθηκαν 11 κιβώτια με σχολικά 
είδη για παιδιά που στηρίζονται από το Κέ-
ντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογέ-
νειας στον Κολωνό. Στην αποστολή αυτή 
προστέθηκαν και είδη από το εργοστάσιο 
Νέας Ευκαρπίας.

Εργοστάσια Ελευσίνας 
& Καμαρίου:
Στους Συλλόγους Γονέων και 
Κηδεμόνων των δύο Δημοτι-
κών Σχολείων στα Δερβενο-
χώρια προσφέρθηκαν σχολικά 
είδη. Η ενέργεια έγινε μετά από 
συνεννόηση με τον Αντιδήμαρ-
χο Δερβενοχωρίων, ο οποίος 
γνώριζε ότι η προσφορά των 
σχολικών ειδών θα ήταν ένα 

σημαντικό βοήθημα για κάποιες οικογέ-
νειες της περιοχής. Τα σχολικά, τα οποία 
αγοράστηκαν με χρήματα των Σωματεί-
ων Εργαζομένων των δύο εργοστασίων 
και ένα μέρος ήταν προσφορά της Εται-
ρίας, παραδόθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου 
από εκπρόσωπους των Σωματείων και 
την Κοινωνική Λειτουργό.

Σχολικά για τα παιδιά γειτονικών κοινοτήτων
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που στεγάζεται στον ίδιο χώρο. Τους φοι-
τητές συνόδευαν οι καθηγητές Στέλιος 
Κόλλιας, Χρήστος Ζέρης και Ευστράτιος 
Μπαδογιάννης ενώ μετά την ενημέρωση 
ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής σκυροδέματος και στο εργα-
στήριο της μονάδας.

• Την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, 110 πρω-
τοετείς φοιτητές των τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, με συνοδό καθηγητή 
τον Αλέξανδρο Μπάτσιο, επισκέφθηκαν το 
λατομείο του Δρυμού. Οι φοιτητές ξεναγή-
θηκαν στο λατομείο, όπου ενημερώθηκαν 
για τον τρόπο εξόρυξης α' υλών και τις 
τεχνικές αποκατάστασης που εφαρμόζει 
η Εταιρία. Ο Υπεύθυνος του εργαστηρίου 
τους μίλησε για τα θέματα ISO-CE και για 
τις εργαστηριακές δοκιμές. Αρχικά είχε γί-
νει μία σύντομη παρουσίαση της Εταιρίας 
και μία αναφορά σχετικά με τη διαδικασία 
αδειοδότησης των λατομείων. Τα έξοδα 
μεταφοράς και φιλοξενίας των φοιτητών 
καλύφθηκαν από τον Τιτάνα.

• Το Σάββατο 5 Μαρτίου, στην περιοχή 
των παλιών λατομείων της Ελευσίνας, 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 50 φοιτητών 
Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, μαζί με τον καθηγητή τους, 
Κωνσταντίνο Μωραΐτη. Την επίσκεψη συ-
νόδευσε για λίγο και ο Δήμαρχος της πό-
λης Γεώργιος Τσουκαλάς. 

• Επίσης, στις 28 και 30 Ιουνίου πραγ-
ματοποιήθηκαν επισκέψεις στο εργοστά-
σιο Νέας Ευκαρπίας, τριτοετών φοιτητών 
από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων 
- Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνίου, στο πλαίσιο του μαθήματος 
Πρακτική Ι. Συνολικά, 38 φοιτητές ενημε-
ρώθηκαν για την παραγωγική διαδικασία 
του τσιμέντου, την πολιτική του  Τιτάνα σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασί-
ας και διαχείρισης του περιβάλλοντος και 
τις προοπτικές αξιοποίησης εναλλακτικών 
ά  υλών και δευτερογενών καυσίμων.

• Στις 17 Νοεμβρίου 20 μεταπτυχιακοί 
φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανι-
κών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
επισκέφθηκαν τη μονάδα της ΙΝΤΕΡΜΠΕ-
ΤΟΝ στη Μεταμόρφωση Αττικής, καθώς 
και το Εργαστήριο της Υπηρεσίας Σχεδια-
σμού & Ελέγχου Ποιότητας Προϊόντων 

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου πραγματοποιή-
θηκε στο εργοστάσιο Νέας Ευκαρπίας, σε 
συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμβουλευ-
τική ενημέρωση για την καλή χρήση του 
διαδικτύου, με εισηγήτρια την ψυχολόγο 
Ματίνα Γαβριήλογλου. Συμμετείχαν 30 άτο-
μα, εργαζόμενες, σύζυγοι εργαζομένων 
ΤΙΤΑΝ και ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, παιδιά και μέλη 
του Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της 
εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής. Οι 
παρευρισκόμενοι έδειξαν το ενδιαφέρον 

τους για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και με ερωτήσεις εξέφρασαν προσωπικές 
αγωνίες για την χρήση της τεχνολογίας 
στην καθημερινότητα τους. Λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη για ενημέρωση και πρό-
ληψη για κρίσιμα ζητήματα, όπως cyber-
bullying, χρήση διαδικτύου κλπ, η προσπά-
θεια θα συνεχιστεί ώστε οι οικογένειες 
τόσο των εργαζομένων όσο και της τοπικής 
κοινότητας να έχουν την δυνατότητα να 
μοιράζονται πληροφορίες και εμπειρίες για 
αντίστοιχα θέματα που τους απασχολούν.

Σωστή χρήση του διαδικτύου

Επισκέψεις φοιτητών

ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΙΤΑΝ



Στις 20 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε θεατρι-
κή παράσταση από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας  
στο γήπεδο μπάσκετ του εργοστασίου 
Δρεπάνου. Παρουσιάστηκε η παράσταση  
«Ελιξίριον Τσέχωφ», του Άντον Τσέχωφ, 
με χορηγία της Εταιρίας. Την παρακολού-
θησαν δωρεάν περίπου 100 άτομα, ερ-
γαζόμενοι με τις οικογένειες τους, καθώς 
και κάτοικοι από τις γειτονικές κοινότητες 
Αραχωβιτίκων, Δρεπάνου και Ψαθόπυρ-
γου. Το έργο είχε έντονο στοιχείο κωμω-

δίας, καθώς μια πρόταση γάμου καταλήγει 
σε έναν τρικούβερτο καβγά για αγελαδο-
βοσκές, με λιποθυμίες και φιλιά. Η μετά-
φραση ήταν του Λυκούργου Καλλέργη, η 
σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου ενώ 
έπαιξαν οι ηθοποιοί Ελένη Καλαντζοπού-
λου, Κατερίνα Κολλυροπούλου, Βασίλης 
Κόκκαλης και Γιάννης Τσάκωνας. Να ση-
μειωθεί ότι οι φωτογραφίες από την πα-
ράσταση είναι του συναδέλφου Παύλου 
Τουλιάτου.

Θεατρική παράσταση ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στο Δρέπανο

Εκπαιδευτική εκδήλωση στα Δερβενοχώρια

Στο Workshop Θεσσαλονίκης που πραγ-
ματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο, ο Νί-
κος Πουλιάνας, Τεχνικός Ασφαλείας του 
εργοστασίου Νέας Ευκαρπίας, ενημέρω-
σε για θέματα «Υγείας και Ασφάλειας της 
Εργασίας στην Τσιμεντοβιομηχανία» τους 
40 φοιτητές της εθελοντικής ομάδας που 
έλαβε μέρος στο Ecothess 2016. Η δρά-
ση των φοιτητών πραγματοποιείται από 
το ECOTHESS σε συνεργασία με το ΤΕΕ, το 
Δήμο Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Πανε-
πιστήμιο Ελλάδας (IHU).

Το καινοτόμο Workshop στοχεύει στην επι-
μόρφωση και τη διεύρυνση του επιστη-
μονικού ορίζοντα νέων επιστημόνων σε 
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Οι συμμετέ-

χοντες πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες 
συνεργασίας και δημιουργίας ολοκληρω-
μένων προτάσεων, αφού διαγωνίζονται 
ανά 3 ομάδες για την κατάθεση της καλύ-
τερης πρότασης, σχετικά με την ανάπλαση 
ενός χώρου που θα συμβάλει στη βιω-
σιμότητα της πόλης. Τα όρια για τις κατα-
σκευές που προτείνονται είναι η φαντασία, 
η καινοτομία, ο χρόνος και τα διαθέσιμα 
κονδύλια. Βασικός παράγοντας διαφορο-
ποίησης του Workshop είναι η συλλογικό-
τητα, καθώς οι συμμετέχοντες καλούνται 
να πραγματοποιήσουν από κοινού την 
«νικήτρια πρόταση». Έτσι, γίνεται ένα βήμα 
να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ θεωρίας 
και πράξης, προετοιμάζοντας τους φοιτη-
τές για την αγορά εργασίας. Η διοργάνω-

Ecothess Workshop

Εκδήλωση με θέμα «Χτίζοντας την αυτο-
πεποίθηση του παιδιού» πραγματοποίη-
σε το εργοστάσιο Καμαρίου για τους εκ-
παιδευτικούς και γονείς των Δημοτικών 
Σχολείων Δερβενοχωρίων. Σκοπός της 
ήταν να βοηθήσει τους γονείς να βελτι-

ώσουν την επικοινωνία με τα παιδιά τους, 
να κατανοήσουν τις δυσκολίες και τα προ-
βλήματα τους, να τους δείξουν εμπιστο-
σύνη και να τα αντιμετωπίσουν με γνώση, 
τρυφερότητα και ευαισθησία. Η ομιλία 
έγινε από την Ερατώ Χατζημιχαλάκη, οι-

κογενειακή σύμβουλο, ειδικευμένη σε 
σχέσεις γονέων-παιδιών. Η εκδήλωση 
είχε μεγάλη συμμετοχή και εκφράστηκε 
η επιθυμία για συνέχιση και άλλων τέ-
τοιων δράσεων.

ση έληξε με μεγάλη επιτυχία ενώ ο ΤΙΤΑΝ 
θα είναι και πάλι παρών στην αντίστοιχη 
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 
Άνοιξη του 2017.
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Το Σάββατο 11 Ιουνίου, στο Βελλίδειο Συνε-
δριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, πραγματο-
ποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και την 
4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας-
Θράκης η τελετή  βράβευσης των Εθελο-
ντών Αιμοδοτών του Νομού Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκε για μια ακόμη 
φορά και η Τράπεζα Αίματος εργαζομένων 
και συνταξιούχων Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Θεσ-
σαλονίκης, για τη μακροχρόνια προσφορά 

της στο θεσμό της Εθελοντικής Αιμοδοσί-
ας, γεγονός που την κατατάσσει ανάμεσα 
στους δέκα πρώτους εθελοντικούς συλλό-
γους σε δύναμη εθελοντών και προσφορά 
αίματος στο κοινωνικό σύνολο. Από την 
Επιτροπή Αιμοδοσίας του εργοστασίου πα-
ραβρέθηκαν ο Παναγιώτης Κιουρκτσής, η 
Νοσηλεύτρια  Μαρία Γαύρου, η Κοινωνική 
Λειτουργός Ζωή Κολοβού και ως εκπρό-
σωποι του εργοστασίου ο Ανέστης Σελεγ-
γίδης και o  Αλέξανδρος Ψηλός.

 Βράβευση Τράπεζας Αίματος εργαζομένων και συνταξιούχων Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

Οι εργαζόμενοι του Τιτάνα συμμετέχουν 
πολύ συχνά σε ποικίλες δράσεις που 
στοχεύουν στην προστασία του περιβάλ-
λοντος. Μια από τις πιο πρόσφατες ήταν 
η συμμετοχή των εργαζομένων του ερ-
γοστασίου Δρεπάνου στην εξόρμηση κα-
θαριότητας του βυθού του Ψαθόπυργου. 
Πρόκειται για μια από τις πολύ ωραίες 
παραλίες της δυτικής Πελοποννήσου, που 
αποτελεί τόπο παραθερισμού και, ταυτό-
χρονα, πόλο έλξης επισκεπτών. Στη δρά-
ση αυτή, που πραγματοποιήθηκε στις 2 
Οκτωβρίου, η διεύθυνση του εργοστασίου 
παρείχε τα απαραίτητα εφόδια για τις ερ-
γασίες των συμμετεχόντων, όπως, σακού-
λες, γάντια, σάντουιτς, νερά κλπ.

Καθαρισμός βυθού στον Ψαθόπυργο

Μετά τον Δημήτρη Περικλόπουλο, το 2013 
(τότε εργαζόμενου στο εργοστάσιο Δρε-
πάνου) και τον Στέλιο Φωτακίδη, το 2014 
(εργοστάσιο Νέας Ευκαρπίας), ο Γιώργος 
Τσαγκαράκης, εργοδηγός στο γυψωρυ-
χείο, στο Αλτσί της Κρήτης, είναι ο 3ος  
εργαζόμενος του Τιτάνα που γίνεται δό-
της μυελού των οστών. Πρόκειται για μια 
σπουδαία ανθρωπιστική πράξη, η οποία 
ξεκινά από την απλή δωρεά σάλιου και 
μπορεί να καταλήξει στο να σωθεί η ζωή 
ενός ανθρώπου.

«Η αλήθεια είναι ότι ξαφνιάστηκα, γιατί 
δεν το περίμενα καθόλου», λέει ο ίδιος. 
«Ναι μεν είναι κάτι που ήθελα να κάνω 
από χρόνια, αλλά είχα δώσει δείγμα πριν 
από ένα χρόνο περίπου και το είχα σχεδόν 

ξεχάσει. Όπως μου εξήγησε ο γιατρός, το 
δικό μου μόσχευμα αποτελεί τη μοναδι-
κή ελπίδα ζωής για έναν άνθρωπο. Δεν 
υπάρχει άλλη λύση. Η διαδικασία δεν είναι 
επικίνδυνη ούτε άλλαξε ιδιαίτερα το πρό-
γραμμά μου. Μακάρι με την πράξη μου να 
παροτρύνω και άλλους συναδέλφους να 
βοηθήσουν…»

Ο ΤΙΤΑΝ υπήρξε από τους πρώτους υπο-
στηρικτές του ΚΕΔΜΟΠ, συμμετέχοντας 

στην εκστρατεία αύξησης του αριθμού 
των εθελοντών δοτών μυελού των οστών, 
ενημερώνοντας εργαζόμενους, συνεργά-
τες κ.ά. και καλύπτοντας το κόστος εξέτα-
σης του δείγματος κάθε εθελοντή.  Από 
το 2010 έως και το 2015, 474 εθελοντές 
δότες έχουν προστεθεί στη βάση δεδο-
μένων του ΚΕΔΜΟΠ ενώ μόνο το 2016 
προστέθηκαν άλλοι 101 εθελοντές! Από 
αυτούς οι 91 είναι φοιτητές των ομάδων 
BEST (οργάνωση φοιτητών τεχνολογικών 
σπουδών) των Πολυτεχνικών Σχολών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τους 
οποίους ο Τιτάνας συνεργάζεται στο πλαί-
σιο εκπαιδευτικού προγράμματος.

Εθελοντικές δράσεις εργαζομένων 

 3ος δότης μυελού των οστών από τους εθελοντές του Τιτάνα

ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΙΤΑΝ



Ακολουθώντας μια από τις πιο σταθερές 
και πιο εορταστικές παραδόσεις του Τι-
τάνα, πραγματοποιήθηκαν τα Χριστου-
γεννιάτικα εργαστήρια, με στόχο τη δημι-
ουργία διακοσμητικών αντικειμένων και 
άλλων ειδών, που θα παραδοθούν για 
πώληση από τις εορταγορές κοινωφελών 
σωματείων και οργανισμών. Στα εργαστή-
ρια αυτά συμμετέχουν εργαζόμενες του 
Τιτάνα, καθώς και γυναίκες σύζυγοι ερ-
γαζομένων ενώ η Εταιρία καλύπτει όλα τα 
έξοδα υλικών και προετοιμασίας.

Τα κεντρικά γραφεία διέθεσαν τα αντι-
κείμενα στην εθελοντική ομάδα γιατρών 
και νοσηλευτών «Νοσηλεία» και στην 
 ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. (Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώ-
πων). Το εργοστάσιο Δρεπάνου στο Σύλ-

λογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική 
Ασθένεια «Φλόγα». Το εργοστάσιο Νέας 
Ευκαρπίας διοργάνωσε το εργαστήρι σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Λα-
γυνών, στον οποίο δόθηκαν τα αντικείμε-
να, προκειμένου να καλύψουν το κόστος 
της ετήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του 
Σχολείου.

Τα εργοστάσια Καμαρίου και Ελευσίνας 
οργάνωσαν από κοινού εργαστήριο για 
τις εργαζόμενες και τις συζύγους εργαζο-
μένων. Παράλληλα, το εργοστάσιο Ελευ-
σίνας πραγματοποίησε εργαστήριο με τη 
συμμετοχή ανδρών και γυναικών, μελών 
Τοπικών Συλλόγων της Ελευσίνας. Τα μισά 
αντικείμενα θα δοθούν στο Κέντρο Ημε-
ρήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική 

Υστέρηση «ΕΥΡΥΝΟΜΗ» και τα υπόλοιπα 
στο Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΕΕΕΚ). Και τα δύο βρίσκονται 
στην Ελευσίνα.

Επίσης, από το Νοέμβριο, το εργοστάσιο 
Ελευσίνας παρήχε υλικά, καθώς και τις 
υπηρεσίες μιας εκπαιδεύτριας ώστε τα 
15 παιδιά της «ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ» να φτιάξουν 
χριστουγεννιάτικα αντικείμενα και μαζί με 
αυτά που θα συγκεντρώσουν από τα ερ-
γαστήρια των εργοστασίων, να τα πουλή-
σουν στο παζάρι τους.

Επίσης, οι εργαζόμενοι στα κεντρικά γρα-
φεία και οι οικογένειές τους συγκέντρω-
σαν παιχνίδια, είδη ένδυσης, βρεφικό εξο-
πλισμό, είδη οικιακού εξοπλισμού κ.ά. τα 
οποία θα διαθέσουν σε οργανισμούς για 
την ενίσχυση κοινωνικών ομάδων.

 Χριστουγεννιάτικα εργαστήρια
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Για 5η χρονιά φέτος, στα μέσα Σεπτεμβρί-
ου, ο ουρανός πάνω από το εργοστάσιο 
 ΤΙΤΑΝ στο Δρέπανο γέμισε με πολύχρω-
μους αετούς, προσφέροντας ένα μοναδι-
κό θέαμα με άφθονη δράση! Με μεγάλο 
χορηγό τον Τιτάνα, δεκάδες τολμηροί νέοι 
και νέες δοκίμασαν τις «αεροναυπηγικές» 
γνώσεις και τη δεξιοτεχνία τους στο 5ο 
Kitesurf Festival (Φεστιβάλ Αετοσανίδας) 
που έχει γίνει πια θεσμός.  

Το Kitesurf είναι ένα άθλημα που έγι-
νε γνωστό τα τελευταία χρόνια και έχει 
αποκτήσει φανατικούς οπαδούς, οι οποίοι 
ολοένα αυξάνονται. Στόχος του είναι να 
αξιοποιήσουν οι αθλητές την κίνηση του 
σώματός τους και τη δύναμη του αέρα για 
να πραγματοποιούν πτήσεις και άλματα 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με 
τη βοήθεια της σανίδας και του «αετού». Το 
πόσο ψηλά και εντυπωσιακά θα πετάξουν 
έχει να κάνει, μεταξύ άλλων, και με την 
εξοικείωσή τους με τα καιρικά φαινόμενα 

καθώς ο άνεμος αποτελεί καθοριστικό πα-
ράγοντα.

Στη φετινή διοργάνωση οι συμμετοχές ελ-
λήνων και ξένων αθλητών ήταν πολλές, 
καθώς το Kitesurf Festival ακολουθεί πλέ-
ον πρότυπα και τάσεις παγκοσμίων διορ-
γανώσεων, εισάγοντας κάθε χρόνο νέες 
κατηγορίες. 

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον 
Όμιλο Αετοσανίδας Cape Δρέπανο με συν-
διοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Αττι-
κής και την υποστήριξη του WBSF (Water 
Board Sports Festival). 

Παρών ήταν φυσικά και ο Τιτάνας και το ερ-
γοστάσιο του Δρεπάνου, που γειτνιάζει με 
την παραλία των «αετών», παρείχε υποδο-
μές και προσωπικό για τη στήριξη της δι-
οργάνωσης και απαραίτητα εφόδια για την 
σωστή και ασφαλή διεξαγωγή της, όπως:

•  Στελέχωσε κατάλληλο χώρο στάθμευ-
σης περιμετρικά του εργοστασίου, τον 

οποίο είχε διαμορφώσει πρώτη φορά 
για την περσινή διοργάνωση.

•  Ανέλαβε να μεταφέρει τους συμμετέ-
χοντες με ναυλωμένο βαν μεταξύ του 
χώρου στάθμευσης και του χώρου διε-
ξαγωγής των αγώνων.

•  Παρείχε κάδους απορριμμάτων και σχε-
τικές διευκολύνσεις. 

Ήταν ένα μοναδικό Σαββατοκύριακο και 
για τους αθλητές αλλά και για τους επι-
σκέπτες, που απολάμβαναν το θέαμα από 
την ειδικά διαμορφωμένη για το φεστιβάλ 
παραλία. Οι μόνοι που δυσκολεύτηκαν 
ήταν οι κριτές, δεδομένου ότι το επίπεδο 
των αθλητών ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Όσο 
για τους διαγωνιζόμενους, έδωσαν όλοι 
ρεσιτάλ δεξιοτεχνίας, απολαμβάνοντας οι 
ίδιοι τη μοναδική αίσθηση ελευθερίας που 
προσφέρει η πτήση του αετού...

Πετώντας πάνω από το Δρέπανο
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Ένας από τους πιο παραδοσιακούς θεσμούς του Τιτάνα αναβίωσε φέτος στα εργοστάσια Καμαρίου και Νέας Ευκαρπίας.

Με συμμετοχές όλων των ηλικιών που 
έσπασαν τα ρεκόρ, με μεγάλη παρουσία από 
τα κεντρικά γραφεία και κάτω από καταρ-
ρακτώδη βροχή, αλλά με ηθικό και αντοχές 
στα ύψη που μετέτρεψαν τις άγριες καιρικές 
συνθήκες  κυριολεκτικά σε καλοδεχούμε-
νη έκπληξη,  διεξήχθη ο επετειακός 20ος 
Δρόμος Υγείας Καμαρίου που συνέπεσε με 
τα 40 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου 

Καμαρίου! Όπως μας περιέγραψε στο ανα-
λυτικό σημείωμά του ο Ιατρός Εργασίας 
των εργοστασίων Καμαρίου και Ελευσί-
νας, Ευάγγελος Ζαχαρίας, ήταν πραγματικά 
εντυπωσιακό να βλέπει κανείς δρομείς μο-
ναχικούς και σε ομάδες, ολόκληρες οικογέ-
νειες εργαζομένων να τσαλαβουτάνε στις 
λιμνούλες που δημιούργησε η βροχή και να 
διανύουν την προκαθορισμένη για όλους 

απόσταση των 5χλμ με  χαμόγελο έστω και 
αν το αδιάβροχο που τους  δόθηκε δεν προ-
στάτευε απόλυτα.

Είκοσι χρόνια μετά! Οι αναμνήσεις από 
τον 1ο Δρόμο Υγείας ζωντάνεψαν με την 
παρουσία αρκετών δρομέων τότε εργαζό-
μενων, σήμερα συνταξιούχων. Στην απα-
ραίτητη αναδρομή  θυμηθήκαμε τον τρίτο 
Δρόμο Υγείας του  1999  αμέσως μετά 

Δρόμοι Υγείας: άθληση και ευγενής άμιλλα

20oς Δρόμος Υγείας στο Καμάρι

Το σημαντικό βραβείο του «Πραγματικού 
Ηγέτη» κατέκτησε, για τέταρτη φορά τα 
τελευταία χρόνια, ο Τιτάνας στη διοργά-
νωση True Leaders, διακρινόμενος για 
τις επιδόσεις του παρά τις συνεχιζόμε-
νες αντίξοες πολιτικές και οικονομικές 
συνθήκες σε πολλές χώρες, χάρη στη 
γεωγραφική διαφοροποίηση των δρα-
στηριοτήτων του.

Ο θεσμός True Leaders, που διοργανώ-
νεται για έκτη συνεχή χρονιά από την 
ICAP Group και τελεί υπό την Αιγίδα των 
Υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και του ΣΕΒ, αξιολογεί 

και αναγνωρίζει, χωρίς κατάταξη, εται-
ρίες και ομίλους σε όλους τους κλάδους 
της οικονομίας, οι οποίοι πληρούν τέσσερα 
συγκεκριμένα αντικειμενικά και μετρήσιμα 
κριτήρια. Όλες οι επιχειρήσεις που ανα-
γνωρίστηκαν ως True Leaders –και όχι 
μόνο αυτές– σηματοδοτούν την επιτυχία 
και εκπροσωπούν την ελπίδα για την ανά-
καμψη της ελληνικής οικονομίας. 

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, 
στις 16 Νοεμβρίου, για την ανακήρυξη των 
φετινών νικητών το βραβείο παρέλαβε εκ 
μέρους του Τιτάνα ο Άγγελος Καλογεράκος, 
Διευθυντής Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδος.

Για 4η φορά «True Leader» ο ΤΙΤΑΝ

ΤΙΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ



τους σεισμούς στην Αθήνα και  με συμμε-
τοχή της ΕΜΑΚ, το 2002 στα εκατό χρόνια 
του Τιτάνα με τη διαδρομή των 12χλμ από 
το Καμάρι στην Ελευσίνα, το 2004 με συμ-
μετοχή των ελλήνων δρομέων του Σπάρ-
ταθλου, τις διαδρομές μας στην Πάρνηθα 
πριν και μετά την καταστροφή με συμ-
μετοχή της Δασικής Υπηρεσίας και τόσα 
άλλα… Κατακλείδα, ο περσινός Δρόμος 
που αφιερώθηκε στα εθελοντική δράση 
των εργαζομένων μας στη Λέρο και στα 
προσφυγόπουλα. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
τα τελευταία χρόνια λόγω των δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποί 
μας, κάθε δρομέας ανταλλάσσει «συμβο-
λικά» την μπλούζα και το καπελάκι που 
τους δίνεται με ένα κουτί  γάλα.  

Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου, το εργοστά-
σιο Νέας Ευκαρπίας πραγματοποίησε τον 
5ο Δρόμο Υγείας για τους εργαζομένους 
ΤΙΤΑΝ και  ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ και τις οικογέ-
νειες τους, με στόχο την προαγωγή της 
σωματικής και ψυχικής υγείας, την επαφή 
με τη φύση και την σύσφιξη των σχέσεων 

Πατώντας στα χνάρια του 1ου Δρόμου 
Υγείας, η φετινή γιορτή ολοκληρώθηκε με 
μεσημεριανό γεύμα. Σε εορταστική ατμό-
σφαιρα και με διάχυτη την ευθυμία ο Δη-
μήτρης Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμ-
βουλος του Τιτάνα –που τερμάτισε μεταξύ 
των πρώτων– μίλησε για το πνεύμα και 
τη φιλοσοφία της διοργάνωσης δίνοντας 
ώθηση για τις μελλοντικές εκδηλώσεις. 
Τιμητικά βραβεύτηκαν οι δρομείς του 1ου 
Δρόμου από τον Ηλία Πανιάρα, πρώτο Δι-
ευθυντή του εργοστασίου Καμαρίου και τον 
Γιάννη Πανιάρα, Γενικό Διευθυντή Τομέα 
Ελλάδος. Τους μικρούς μας φίλους, εκτός 
από τα μετάλλια που κέρδισαν με την αξία 
τους, περίμενε και μια έκπληξη: η τούρτα 
των εικοστών γενεθλίων του Δρόμου.

μεταξύ των εργαζομένων. 

Ο καλός καιρός είχε ως αποτέλεσμα την με-
γάλη συμμετοχή μικρών και μεγάλων δρο-
μέων. Η εκκίνηση δόθηκε από τον Ιατρό Ερ-
γασίας Αθανάσιο Λαζαρίδη, ο οποίος έδωσε 
πρώτα ιατρικές συμβουλές στους δρομείς 
ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότη-

Η οργανωτική επιτροπή με την Βάσω Γουρ-
γιώτη, την Κική Βούλγαρη και τον Κώστα 
Στούκα δέχθηκαν τα συγχαρητήρια όλων 
μας για την εξαιρετική οργάνωση. Το ρα-
ντεβού ανανεώθηκε για του χρόνου με την 
υπόσχεση για καλύτερες επιδόσεις.

τα να επιλέξουν μεταξύ δύο διαδρομών, 3 
και 2χλμ. Ουσιαστική ήταν η συμβολή  των 
μελών της Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ (Εθελοντική Διασω-
στική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών) 
καθώς και η στήριξη από το Σωματείο Εργα-
ζομένων. Ο 5ος Δρόμος Υγείας έκλεισε με 
την παράθεση γεύματος για όλους.

5ος Δρόμος Υγείας στη Νέα Ευκαρπία 
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Με μεγάλη χαρά, περισσότερα από 900 

παιδιά εργαζομένων, μαθητές του νηπια-

γωγείου έως και της Γ' τάξης του Λυκείου, 

στον Τιτάνα και στην ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, πα-

ρέλαβαν σχολικά είδη που τους μοίρασε 

η Εταιρία μας (τετράδια, ντοσιέ, μαρκαδό-

ρους, πλαστελίνη, σάκα, στυλό κ.ά.).

Επίσης, στα παιδιά της Β’ και Γ΄ Δημοτικού 
δόθηκε το βιβλίο «Ο κήπος με τις 11 γά-
τες», που εκδίδει το ΚΕΘΕΑ. Πρόκειται για 
ένα ιδιαίτερα χρήσιμο, εικονογραφημένο 
παραμύθι που, μέσα από 12 συμβολικά 
«επεισόδια», δίνει πολύτιμες πληροφορίες 
για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιο-
γόνων ουσιών. Το παραμύθι «Ο κήπος με 

Σχολικά είδη για τα παιδιά μας

Ένα πολύ ενδιαφέρον βιωματικό σεμινάριο 
με τίτλο «Συνεργασία: Ανάγκη ή Επιλογή;» 
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο 
για τους εργαζόμενους των εργοστασίων 
Καμαρίου και Ελευσίνας. Στόχος ήταν να 
προσεγγιστούν θέματα όπως η επικοινω-
νία και η σύνδεση, τα οποία προκύπτουν 
μέσα από τους ρόλους μας στη ζωή (εργα-
ζόμενοι, συνάδελφοι, σύντροφοι, γονείς). 
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου και μέσα από 
τις ομαδικές εργασίες αναδύθηκαν πολλά 
θέματα που σχετίζονται κατά κανόνα με 

την συνεργασία σε απαιτητικά εργασιακά 
περιβάλλοντα: η συνεργασία έναντι του 
ανταγωνισμού, τα όρια μεταξύ του προ-
σωπικού και του επαγγελματικού ρόλου, 
η διαμόρφωση κατάλληλου και αποδοτι-
κού κλίματος μέσα στο χώρο εργασίας, η 
αίσθηση της κοινής προσπάθειας με κοινό 
σκοπό, ανεξάρτητα από τη θέση καθενός 
και πολλά άλλα. 

Το σεμινάριο, που παρακολούθησαν ανελ-
λιπώς 28 άτομα, ολοκληρώθηκε σε 3 τρί-
ωρες συναντήσεις.

Συνεργασία: Ανάγκη ή Επιλογή;
Βιωματικό σεμινάριο σε Καμάρι και Ελευσίνα

Κεντρικά γραφεία:
Τάσο Μιχαλόπουλο, Πρόεδρο, Δημήτρη 
Καραμάνη, Αντιπρόεδρο, Νίκο Αντύ-
πα, Γενικό Γραμματέα, Φανή Τζιτζίκου, 
Ταμία, Σπύρο Κοντάκο, Κώστα Φούφα, 
Γιώργο Παπαγεωργίου, Μέλη.

Εργοστάσιο Ελευσίνας:
Αναστάσιο Ρούτη, Πρόεδρο, Χρήστο Διο-
λέτη, Αντιπρόεδρο, Λευτέρη Μπρεντάνο, 
Γενικό Γραμματέα, Φώτη Πάχνη, Ταμία, 
Δημήτρη Ζισιάδη, Σπύρο Καραμπέτσα, 
Παντελή Καφανταρίδη, Μέλη.

Εργοστάσιο Δρεπάνου
Δημήτρη Καλαμίδα, Πρόεδρο, Κώστα Λου-
κόπουλο, Αντιπρόεδρο, Θεοδόση Χάλα, Γε-
νικό Γραμματέα, Γιώργο Ανδ. Αγγελόπου-
λο, Αναπληρωτή Γραμματέα, Ιωάννη Τόλη, 
Ταμία, Γεώργιο Χ. Αγγελόπουλο, Θανάση 
Πετρόπουλο, Αντώνιο Βικάτο, Χρήστο Ρά-
πτη, Μέλη.

Εργοστάσιο Νέας Ευκαρπίας:
Βαγγέλη Κανάκη, Πρόεδρο, Βασίλη Του-
μπόγλου, Αντιπρόεδρο, Γιάννη Ευθυμιάδη, 
Γενικό Γραμματέα, Νίκο Χατζόπουλο, Τα-

μία, Δημήτρη Παίδιο, Αναπληρωτή Γε-
νικό Γραμματέα, Παναγιώτη Κιούρκτση, 
Έφορο, Αντώνη Κοκκίνη, Σύμβουλο.

Εργοστάσιο Καμαρίου:
Χρήστο Λίγγο, Πρόεδρο, Γιώργο Κώνστα, 
Αντιπρόεδρο, Αποστόλη Κώνστα, Γενικό 
Γραμματέα, Παρασκευά Σαμπάνη, Ταμία, 
Κωνσταντίνο Παπατάρη, Αναπληρωτή 
Γενικό Γραμματέα, Κωνσταντίνο Μπεκώ-
ση, Έφορο, Αντώνη  Ίσσαρη, Μέλος.

Νέα Διοικητικά Συμβούλια
Σωματείων Εργαζομένων ΤΙΤΑΝ
Νέα Διοικητικά Συμβούλια απέκτησαν τα Σωματεία Εργαζομένων των κεντρικών γραφείων και των εργοστασίων Ελευσίνας, 
Δρεπάνου, Νέας Ευκαρπίας και Καμαρίου. Τα Νέα Δ.Σ. απαρτίζονται από τους:

ΤΙΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ



Πριν από μερικές εβδομάδες ξεκίνησαν 
οι ενημερώσεις στα εργοστάσια σχετικά 
με τo νέο νοσοκομειακό πρόγραμμα της 
Metlife της Alico, καθώς και με τις αλλαγές 
που θα ισχύουν για τους εργαζόμενους.  
Οι ενημερώσεις, τις οποίες πραγματοποι-
ούν η Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας 
Βίκυ Μελετίδου και η Αλεξάνδρα Χριστο-

πούλου της Alico θα ολοκληρωθούν με τον 
καινούργιο χρόνο στα κεντρικά γραφεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι εργαζό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται στις κοι-
νωνικές λειτουργούς των μονάδων στις 
οποίες ανήκουν. 

Ενημέρωση για το Νοσοκομειακό πρόγραμμα 

Τον καθιερωμένο σταθμό του στα κεντρικά γραφεία, 
στα εργοστάσια και σε όλες τις θυγατρικές του Τιτά-
να θα κάνει και φέτος τα Χριστούγεννα το έλκηθρο 
του Αη Βασίλη! 

Στόχος του αγαπημένου αγίου των μικρών είναι 
να μοιράσει, για μια χρονιά ακόμη, δώρα σε όλα τα 

παιδιά των εργαζομένων, που περιμένουν πώς και πώς 
την άφιξή του! 900 και πλέον παιδάκια που θα λάβουν 
μέρος στις χριστουγεννιάτικες γιορτές, για να απο-
λαύσουν στιγμές χαράς με μουσική, γλέντι και ευχές 
για μια καλή χρονιά, σε εκείνα και τους γονείς τους.

Τα Χριστούγεννα ανήκουν στα παιδιά
Τον καθιερωμένο σταθμό του στα κεντρικά γραφεία, 
στα εργοστάσια και σε όλες τις θυγατρικές του Τιτά-
να θα κάνει και φέτος τα Χριστούγεννα το έλκηθρο 

Στόχος του αγαπημένου αγίου των μικρών είναι 
να μοιράσει, για μια χρονιά ακόμη, δώρα σε όλα τα 

παιδιά των εργαζομένων, που περιμένουν πώς και πώς 
την άφιξή του! 900 και πλέον παιδάκια που θα λάβουν 
μέρος στις χριστουγεννιάτικες γιορτές, για να απο-
λαύσουν στιγμές χαράς με μουσική, γλέντι και ευχές 
για μια καλή χρονιά, σε εκείνα και τους γονείς τους.

τις 11 γάτες» βοηθά τα παιδιά να διερευ-
νήσουν τα συναισθήματά τους, να ανακα-
λύψουν τις αιτίες της αρνητικής συμπερι-
φοράς και να συζητήσουν για τις ψεύτικες 
«μαγικές λύσεις» που οδηγούν σε εξίσου 
απατηλούς και επικίνδυνους «παραδεί-
σους», με ολέθριες συνέπειες.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Σω-
ματείο Εργαζομένων των κεντρικών γρα-
φείων προσέφερε σχολικές τσάντες στους 
μικρούς φίλους μας που «φοιτούν» στους 
προνηπιακούς και στους παιδικούς σταθ-
μούς, δίνοντάς τους μεγάλη χαρά.

Εργοστάσιο Καμαρίου
Ο Μάνος Τζανής παντρεύτηκε τη Χρι-
στίνα  Κουτσούμπα και η Κατερίνα Ξυ-
νού τον Βασίλη Θεοδωρόπουλο.

Ο Ηλίας Ψυχάρης απέκτησε κορίτσι, η 
Ευγενία Αποστολάκη αγόρι και ο Γιάν-
νης Βασιλειάδης επίσης αγόρι.

Κεντρικά Γραφεία
Ο Στέφανος Σπαθάκης παντρεύτηκε την 
Καλλιόπη Ζολώτα, ο Τίτος Μπιμπίρης τη 
Μυρτώ Ποθητάκη, ο Παναγιώτης Κα-
τσώνης την Ειρήνη Τσούφη και η Μαρία 
Θαλασσινού το Νίκο Τελεμέ.

Ο Βασίλης Αλεξόπουλος απέκτησε κο-
ρίτσι, ο Γιάννης Βερύκοκος αγόρι και η 
Μαρία Κούνα δίδυμα, 2 αγόρια.

Εργοστάσιο Δρεπάνου
Ο Θανάσης Πετρόπουλος παντρεύτηκε 
την Ελένη-Ειρήνη Τσάλτα, η Σοφία Τσεκού-
ρα τον Γιάννη Ζαργανίτη, ο Νικόλας Κάττες 
τη Νικολίτσα Παναγιωτοπούλου, ο Γιάννης 
Τόλης τη Βασιλική Φασουλή και ο Θανά-
σης Παπαδόπουλος τη Μαρία Μάρκου.

Ο Αποστόλης Παπαγεωργίου απέκτησε κο-
ρίτσι και ο Λεωνίδας Πετρουγάκης αγόρι.

Εργοστάσιο Νέας Ευκαρπίας
Ο Θοδωρής Αμπεριάδης παντρεύτηκε τη 
Χριστίνα Καραπατσιά και ο Θανάσης Κο-
τρώνης τη Σοφία Μαγγλάρη.

Ο Γιώργος Αντωνιάδης απέκτησε αγόρι.

Εργοστάσιο Ελευσίνας
Ο Ηλίας Μάντζος απέκτησε αγόρι και ο 
Γιώργος Μαραγκάκης κορίτσι.

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
Ο Βασίλης Ευθυμίου (Βόλου) παντρεύ-
τηκε την Ιωάννα Δινώρη, ο Κώστας Γα-
λάνης (κεντρικά γραφεία) τη Δωροθέα 
Κόσσυβα και ο Μιλτιάδης Κουρτέσο-
γλου (Αττική) παντρεύτηκε την Ευστρα-
τία Καφεσάκη.

Ο Δημήτρης Κασκώρας (Ιωάννινα) 
απέκτησε κορίτσι,  ο Σπύρoς Ευθυμίου 
(Ιωάννινα) αγόρι και ο Γρηγόρης Ζώης 
(Ιωάννινα) αγόρι. 

Με τις πιο θερμές ευχές μας! 
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Συγχαρητήρια στα παιδιά μας! 
Προσπάθησαν, δοκιμάστηκαν και πέτυχαν! Ο λόγος για 39 παιδιά εργαζομένων στον Τιτάνα και στις θυγατρικές εταιρίες του, που, το 
2015, συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία και εισήχθησαν σε διάφορες Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Η 
Διοίκηση της Εταιρίας, που προσέφερε σε κάθε νέο φοιτητή και φοιτήτρια ένα αναμνηστικό δώρο, εύχεται στα παιδιά μας εποικοδομη-
τικές σπουδές και Καλή Πρόοδο! 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Ανδρεάδη Στεφανία, κόρη της Στέλλας Ψαρρά: Τμήμα 
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καραγιάννη Κατερίνα, κόρη του Λεωνίδα Καραγιάννη: Τμήμα 
Κοινωνιολογίας – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοντονικόλα Ελένη, κόρη του Νίκου Κοντονικόλα: Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών – Πανεπιστήμιο Πατρών

Λόλας Λεωνίδας, γιος του Γιάννη Λόλα: Τμήμα Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικών – ΑΤΕΙ Χαλκίδας

Μάρκου Μαρκέλλα, κόρη της Χρυσάνθης  Αντωνίου: Τμήμα 
Χρηματοοικονομικών – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νίκα Κωνσταντίνα, κόρη του Ηλία Νίκα: Νομική Σχολή – 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ραπακούλιας Γιώργος, γιος του Κώστα Ραπακούλια: Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Στεφανίδης Μιχάλης, γιος του Γιώργου Στεφανίδη: Τμήμα 
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού – ΑΤΕΙ Θήβας

Τσιαχρήστος Δημήτρης, γιος του Χρήστου Τσιαχρήστου: Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Τσιμπίνος Χάρης, γιος της Αγγελικής Σιακαβέλλα: Τμήμα 
Διατροφής και Διαιτολογίας – ΑΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πάταλα Ιφιγένεια, κόρη του Μελέτη Πάταλα: Τμήμα Μηχανικών 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – ΑΤΕΙ Αθηνών

Ταράμπολα Αναστασία, κόρη του Στέλιου Ταράμπολα: Σχολή 
Κοινωνιολογίας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

Βούγια Δέσποινα, κόρη του Παναγιώτη Βούγια: Τμήμα 
Νοσηλευτικής – ΑΤΕΙ Λάρισας

Παπανικολάου Παναγιώτα, κόρη του Γιώργου Παπανικολάου: 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΑΤΕΙ Καβάλας

Χατζή Βασιλεία, κόρη του Αλέξανδρου Χατζή: Τμήμα Γεωλογίας 
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Γλάβα Μαρίνα, κόρη του Θωμά Γλάβα: Τμήμα Αισθητικής 
Κοσμητολογίας – ΑΤΕΙ Αθήνας

Γλάβα Φωτεινή, κόρη του Θωμά Γλάβα: Σχολή Καλών Τεχνών – 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα)

Γώγου Ιωάννα, κόρη του Χαράλαμπου Γώγου: Τμήμα Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο 
Πατρών

Δασούκη Δέσποινα, κόρη του Γιώργου Δασούκη: Τμήμα 
Θεατρικών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πατρών

Δεληβοριά Παρασκευή, κόρη του Παναγιώτη Δεληβοριά: Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΑΤΕΙ Μεσολογγίου 

Ζησιμοπούλου Ζωή, κόρη του Ανδρέα Ζησιμόπουλου: Τμήμα 
Φιλοσοφίας – Πανεπιστήμιο Πατρών 

Κουβεργιανός Λάμπρος, γιος του Γιώργου Κουβεργιανού: 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού – Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης

Λουκοπούλου Αγγελική, κόρη του Κωνσταντίνου Λουκόπουλου: 
Τμήμα Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας – Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαντούκα Αδαμαντία-Ηλιάνα, κόρη του Κωνσταντίνου 
Μαντούκα: Τμήμα Βιολογίας – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τόλιας Δημήτρης, γιος του Σπύρου Τόλια: Τμήμα 
Κλωστοϋφαντουργίας – ΑΤΕΙ Πειραιά

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ

Γιαννακόπουλος Αντώνης, γιος του Ιάκωβου Γιαννακόπουλου: 
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 
– Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημόπουλος Δημήτρης, γιος του Νίκου Δημόπουλου και της 
Τόνιας Τσαφαντάκη (εργαζόμενης στα κεντρικά γραφεία): Τμήμα 
Οικονομικού – Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ιατροπούλου Δήμητρα, κόρη του Θανάση Ιατρόπουλου: Σχολή 
Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κουσέρης Δημήτρης, γιος του Θεμιστοκλή Κουσέρη: Σχολή 
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Πανεπιστήμιο 
Πατρών

Κώνστα Τριάδα, κόρη του Αποστόλη Κώνστα: Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων – ΑΤΕΙ Μακεδονίας

Στραϊτούρη Ευσεβία, κόρη του Δημοσθένη Στραϊτούρη: Τμήμα 
Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΤΙΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ



ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ

 Ηρακλείου
Διαλυνάς Μανώλης, γιος του Νίκου Διαλυνά: Τμήμα Μηχανικών 
Παραγωγής & Διοίκησης – Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) 

 Κεντρικά Γραφεία
Βάσταρδη Μαίρη, κόρη του Πέτρου Βάσταρδη: Τμήμα 
Μαθηματικού – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κανλή Ευστρατία, κόρη του Στέλιου Κανλή: Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης – 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος)

 Κορίνθου 
Κονδύλη Κατερίνα, κόρη της Αγγελικής Μπίτζιου: Τμήμα 
Ψυχολογίας – Πάντειο Πανεπιστήμιο

 Κω
Μαλίλη Σταματία, κόρη του Μανώλη Μαλίλη: Τμήμα Λογιστικής 
& Χρηματοοικονομικής – ΑΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

 Λατομείο Δρυμού
Ρωφαλίκος Αντώνης, γιος του Ηλία Ρωφαλίκου: Πυροσβεστική 
Ακαδημία Πτολεμαΐδας

 Λατομείο Ρεθύμνου 
Ρουσσάκη Δανάη, κόρη του Αλέξανδρου Ρουσσάκη: Τμήμα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο)

 Χαλκιδικής
Πέτρου Ελένη, κόρη του Αντώνη Πέτρου: Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων – ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά)
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Η TITAN America εορτάζει 10 χρόνια πιστοποίησης 
Energy Star® 

Στις αρχές Νοεμβρίου, φοιτητές από το Αμε-
ρικανικό Κολλέγιο των Σκοπίων είχαν την 
ευκαιρία να επισκεφθούν το εργοστάσιο 
του Τιτάνα στην περιοχή και να ενημερω-
θούν σχετικά με τις διαδικασίες παραγωγής 
και το σύνολο των δραστηριοτήτων του.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι φοιτη-
τές συνομίλησαν με στελέχη της μονάδας, 
ενημερώθηκαν για όλα τα στάδια της πα-
ραγωγικής διαδικασίας καθώς και για θέ-
ματα που αφορούν στην περιβαλλοντική 
διαχείριση και τη χρήση εναλλακτικών α’ 
υλών και τέλος, ξεναγήθηκαν στη μονάδα. 

Επίσκεψη φοιτητών

Για δέκατη συνεχή χρονιά το εργοστάσιο 
Roanoke που ανήκει στην TITAN America 
κατέκτησε την πιστοποίηση ENERGY 
STAR® της Αμερικανικής Υπηρεσίας Προ-
στασίας Περιβάλλοντος (EPA). Αντίστοιχα, 
το εργοστάσιο του Pennsuco του Ομίλου 
κέρδισε τον τίτλο για ένατη χρονιά. Αυτό 
σημαίνει ότι οι μονάδες της ΤΙΤΑΝ America 
βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων της 
χώρας (25% του συνόλου) ως προς την 
ενεργειακή απόδοσή τους –θερμική και 
ηλεκτρική– ενώ πληρούν τα αυστηρά πε-
ριβαλλοντικά κριτήρια που καθορίζονται 
από την EPA. Προκειμένου να γίνει αυτό, ο 
Όμιλος εφαρμόζει μια σειρά διαδικασιών 
οι οποίες διευκολύνουν τους εργαζόμε-
νους να διατηρούν και να βελτιώνουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρη-
σης, συνολικά.

«Στην ΤΙΤΑΝ America αναπτύσσουμε διαρ-
κώς και με πάθος νέες αποτελεσματικές, 
βιώσιμες επιχειρησιακές πρακτικές», δή-
λωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρί-
ας, Βασίλης Ζαρκαλής. «Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα αποτελεί εξαιρετικό παράδειγ-
μα καινοτομίας, καθώς και της δέσμευσής 
μας να συμβάλουμε, κατά το δυνατό, στη 
βελτίωση των συνθηκών βιωσιμότητας 
στις περιοχές όπου επιχειρούμε.»

Ο θεσμός δημιουργήθηκε το 1992 από την EPA ως μια εθελοντική συνεργασία 
επιχειρηματικών φορέων με στόχο να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα. Σήμερα, περισσότερα από 60 είδη προϊόντων, οικίες, εμπορικά και βιο-
μηχανικά κτίρια που ανταποκρίνονται στα αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια της 
EPA φέρουν το σήμα ENERGY STAR.

Λίγα λόγια για το ENERGY STAR

Roanoke & Pennsuco, Αμερική

Usje, Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας

Εργοστάσιο Roanoke

ΤΙΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ



Kosjerić, Σερβία

Κάθε χρόνο η 28η Ιουνίου είναι μια μεγά-
λη μέρα, τόσο για τους μαθητές του Δήμου 
του Kosjerić, οι οποίοι λαμβάνουν ελέγχους 
επιδόσεων με τους βαθμούς της χρονιάς, 
όσο και για τη θυγατρική του Ομίλου  ΤΙΤΑΝ 
στη Σερβία, που επικυρώνει τη σταθερή 
δέσμευσή του για ενίσχυση των νέων, επι-
βραβεύοντας τους αριστούχους και τη δική 
τους δέσμευση για προσπάθεια και διαρ-
κή βελτίωση. Άλλωστε, η αφοσίωση στη 
μάθηση και τη διάδοση τεχνογνωσίας και 
δεξιοτήτων αποτελεί για την εταιρία του 
Ομίλου, βασικό πυλώνα των επιχειρημα-
τικών αξιών. Γι’ αυτό και δίνει, συστηματι-
κά, το παράδειγμα σε νέους ανθρώπους, 
παρέχοντάς τους κίνητρα προκειμένου να 
ανοίγουν συνεχώς νέους δρόμους προς 
την κατεύθυνση της προσωπικής και επαγ-

γελματικής ανάπτυξης τους. Βασικό τέτοιο 
κίνητρο είναι τα βραβεία Vidovdan για τους 
μαθητές εκείνους που επέδειξαν ιδιαίτερο 
ζήλο κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 20 μα-
θητές και μαθήτριες γενικών και τεχνικών 

σχολείων διακρίθηκαν το 2016, λαμβάνο-
ντας αναμνηστικά διπλώματα και χρήσιμα 
δώρα, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και MP3 
players.

Βραβεία Vidovdan για αριστούχους μαθητές

Η ετήσια εκδήλωση πρόσκλησης και υπο-
δοχής του συνόλου της τοπικής κοινότη-
τας στο εργοστάσιο της  ΤΙΤΑΝ Cementara 
Kosjerić έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της πο-
λιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο να 
ενισχυθούν οι δεσμοί και η επικοινωνία 
μεταξύ του εργοστασίου, της κοινότητας 
και των συμ-μετόχων.

Η εκδήλωση, που πλαισιώνεται από ποικί-
λα εκπαιδευτικά και παιδικά προγράμμα-
τα, καθώς και από ψυχαγωγικές δράσεις, 
αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς 
όλους όσοι ενδιαφέρονται να επισκεφτούν 
το εργοστάσιο και να ενημερωθούν σχε-

τικά με την οργάνωση της εταιρίας. Η φε-
τινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 
24 Σεπτεμβρίου και περιλάμβανε, μεταξύ 
άλλων, ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του 
εργοστασίου και στο πάνελ.

Στελέχη του εργοστασίου  εξήγησαν στους 
επισκέπτες τη διαδικασία παραγωγής και 
τους ενημέρωσαν για το ρόλο της υψηλής 
τεχνολογίας που επιτρέπει την παραγωγή 
τσιμέντου με σεβασμό για το περιβάλ-
λον. Όπως πάντα, υπήρχε ειδική μέριμνα 
για τα παιδιά με δραστηριότητες όπως 
ποδόσφαιρο, ζωγραφική, ομαδικά παιχνί-
δια κλπ. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 

Το εργοστάσιο υποδέχεται την τοπική κοινότητα

μέλη των τοπικών κοινοτήτων, των τοπι-
κών αρχών, μαθητές σχολείων, συνεργά-
τες και πελάτες.
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Zlatna Panega, Βουλγαρία

Μια ξεχωριστή ημέρα για τα παιδιά ορ-
γανώθηκε την 1η Ιουνίου στο Δήμο της 
Yablanitsa, με πρωτοβουλία της θυγα-
τρικής εταιρίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ Zlatna 
Panega Cement JSC.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας παιδι-
κών παραμυθιών Milena Dimova, γνωστή 
στους μικρούς αναγνώστες ως η «νεράιδα 
των παραμυθιών», επισκέφτηκε νηπιαγω-
γείο της Yablanitsa για να συναντήσει τους 
θαυμαστές της από την πόλη και τα γειτο-
νικά χωριά.

Στο πλαίσιο μιας μικρής καλλιτεχνικής 
παράστασης, τους παρουσίασε το νέο βι-
βλίο της με τίτλο «Επίσκεψη στο Ουράνιο 
Τόξο», εισάγοντάς τους στο μαγικό κόσμο 
των παραμυθιών. Η Dimova υποσχέθηκε 
να επισκεφθεί ξανά τα παιδιά  με σκοπό να 

φυτέψει μαζί  τους  λουλούδια και λαχανι-
κά, για να τους δείξει πως ό, τι μεγαλώνει 
με αγάπη και φροντίδα είναι προορισμέ-
νο κάποια μέρα να πετύχει. Στο τέλος της 

εκδήλωσης η συγγραφέας μοίρασε στους 
νέους φίλους της από ένα αντίτυπο βιβλί-
ων της που ήδη κυκλοφορούν.

Μια μέρα αφιερωμένη στα παιδιά

Στις 28 Απριλίου, ακολουθώντας το πνεύ-
μα των πρωτοβουλιών του εργοστασίου 
του Τιτάνα, Zlatna Panega, και της Λέσχης 
Αλιέων “The Old Otters”, εθελοντές της 
λέσχης έριξαν στον ποταμό Zlatna Panega 
δέκα χιλιάδες μωρά της περίφημης βαλκα-
νικής πέστροφας ένα είδος που απειλείται 
με εξαφάνιση. Τα ψάρια έφεραν εγγύηση 
προέλευσης προϊόντων υδατοκαλλιέργει-
ας ενώ οι εκπρόσωποι της λέσχης “The 

Νέα ζωή στο ποτάμι
Old Otters” ευχαρίστησαν θερμά τη διοί-
κηση του εργοστασίου του Τιτάνα, για τη 
χορηγία της σημαντικής αυτής αποστολής.

Είχε προηγηθεί το Μάρτιο, με την ευκαιρία 
της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, ο ετήσιος 
καθαρισμός του ποταμού Zlatna Panega 
που οργάνωσε το εργοστάσιο. Η κινη-
τοποίηση των εθελοντών εργαζομένων 
ήταν μεγάλη και, με τη συμμετοχή τοπι-

κών οργανισμών και φορέων, σχολείων 
και εργαζομένων στο Φυσικό Τμήμα του 
Περιφερειακού Ιστορικού Μουσείου και 
στο Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο 
για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 
και πολλών άλλων συγκεντρώθηκαν πε-
ρισσότεροι από 320 σάκοι απορριμμάτων, 
γεμάτοι αντικείμενα που ρυπαίνουν τον 
ποταμό και αδικούν τη μεγάλη φυσική 
ομορφιά του.
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Θέλω να ξέρω... (Σύντομες απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις!)

Ο κυρίαρχος στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε ως ανεξάρτητη, πολύ-περιφερειακή και καθετοποιημένη δύναμη στη διεθνή αγορά 
των δομικών υλικών, συνδυάζοντας την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινω-
νία και το περιβάλλον.

Οι αξίες μας βρίσκονται στο επίκεντρο της 
ταυτότητάς μας και αποτελούν τα θεμέλια 
για τις δραστηριότητες και την ανάπτυξή 
μας. Υποστηρίζουν την αναπτυξιακή μας 

πορεία και συνιστούν τον συνεκτικό ιστό 
του Ομίλου, εκπορευόμενες από τις αρχές, 
τις πεποιθήσεις και το όραμα των ιδρυτών 
μας το 1902. Οι αξίες αυτές παραμένουν 

στον πυρήνα της κουλτούρας και του οικο-
γενειακού πνεύματος που χαρακτηρίζουν 
τον Όμιλό μας.

Ένας κυρίαρχος στόχος, ένα κοινό πλαίσιο αξιών

Με το ΚΕΔΜΟΠ χαρίζουμε ζωές!
Μια διαδικασία εντελώς ανώδυνη, που διαρκεί μερικά 
δευτερόλεπτα μπορεί, για έναν συνάνθρωπό μας, να 
κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. 
Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας για τη 
δωρεά μυελού των οστών, στην οποία συμμετέχουν 
κάθε χρόνο πολλοί συνάδελφοί μας. Αν, λοιπόν, κάποιος 
από εσάς θέλει να δοκιμάσει την πιθανότητα να γίνει 
δωρητής και να σώσει μια ζωή, δεν έχει παρά να απευ-
θυνθεί στις κοινωνικές λειτουργούς της μονάδας ή τις 

νοσοκόμες των ιατρείων όπου ανήκει και να ζητήσει 
πληροφορίες για τον σπουδαίο αυτό σκοπό. Μαζί, αν 
θέλει, μπορεί να παραλάβει και το φιαλίδιο με την ειδι-
κή μπατονέτα, για τη λήψη επιχρίσματος (σάλιου) από 
το στόμα. Οι συνάδελφοί μας του Τιτάνα που βρέθηκαν 
συμβατοί και πρόσφεραν ζωή σε βαριά ασθενείς, επα-
ναλαμβάνουν κάθε φορά ότι πρόκειται για μια εντελώς 
ανώδυνη αλλά βαθιά συγκλονιστική εμπειρία!

Μην ξεχνάτε!

Εταιρική διακυβέρνησηΕπιδόσεις γεωγραφικών τομέωνΕπιδόσεις ΟμίλουΕπισκόπηση στρατηγικής
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Ένας κυρίαρχος στόχος, ένα κοινό πλαίσιο αξιών
Ο κυρίαρχος στόχος μας
Στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε ως ανεξάρτητη, πολύ-περιφερειακή και καθετοποιημένη 
δύναμη στη διεθνή αγορά των δομικών υλικών, συνδυάζοντας την επιχειρηματική ικανότητα 
και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Οι αξίες μας
Οι αξίες μας βρίσκονται στο επίκεντρο της ταυτότητάς μας και αποτελούν τα θεμέλια
για τις δραστηριότητες και την ανάπτυξή μας. Υποστηρίζουν την αναπτυξιακή μας πορεία
και συνιστούν τον συνεκτικό ιστό του Ομίλου, εκπορευόμενες από τις αρχές, τις πεποιθήσεις
και το όραμα των ιδρυτών μας το 1902. Οι αξίες αυτές παραμένουν στον πυρήνα
της κουλτούρας και του οικογενειακού πνεύματος που χαρακτηρίζουν τον Όμιλό μας.

Για την επίτευξη του στόχου μας, εστιάζουμε σε τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες: 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ενισχύουμε την επιχειρηματική μας θέση μέσω 
εξαγορών και εγκατάστασης νέων μονάδων σε νέες 
ελκυστικές αγορές, με σκοπό την ανάπτυξη της κλίμακας 
παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης από λίγες 
αγορές. 

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διευρύνουμε την επιχειρηματική μας δράση και σε 
άλλους παραγωγικούς τομείς στην αλυσίδα προϊόντων 
τσιμέντου, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών 
κερδοφορίας.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εφαρμόζουμε νέες αποτελεσματικές μεθόδους 
για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας σε όλες τις 
επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φροντίζουμε και αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας
και βελτιώνουμε συνεχώς τις καλές μας σχέσεις με όλους 
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συμ-μετόχους μας, με 
στόχο, πάντα, τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση.

Για να υλοποιήσουμε τις παραπάνω προτεραιότητες, προωθούμε τις βέλτιστες πρακτικές
και ενισχύουμε την τεχνογνωσία σε όλο τον Όμιλο. Έτσι, οδηγούμαστε στη βελτίωση των ικανοτήτων μας

και την επίτευξη του κυρίαρχου στόχου μας.

Αξία στον πελάτη

 – Πρόβλεψη των αναγκών των πελατών
 – Καινοτόμες λύσεις
 – Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας

Δέσμευση έναντι στόχων

 – Αξία για τους μετόχους
 – Σαφήνεια στόχων
 – Υψηλές προδιαγραφές

Ακεραιότητα

 – Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές
 – Διαφάνεια
 – Ανοιχτή επικοινωνία

Γνώση

 – Διεύρυνση γνωστικού αντικειμένου
 – Επαγγελματισμός σε κάθε λειτουργία
 – Αριστεία στις βασικές ικανότητες

Συνεχής βελτίωση

 – Διαρκής μάθηση
 – Πρόθεση για αλλαγή
 – Ανταπόκριση στις προκλήσεις

Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη

 – Προτεραιότητα στην ασφάλεια
 – Βιώσιμη ανάπτυξη
 – Σύμπραξη με τους συμ-μετόχους
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Διευρύνουμε την επιχειρηματική μας δράση και σε 
άλλους παραγωγικούς τομείς στην αλυσίδα προϊόντων 
τσιμέντου, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών 
κερδοφορίας.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εφαρμόζουμε νέες αποτελεσματικές μεθόδους 
για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας σε όλες τις 
επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φροντίζουμε και αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας
και βελτιώνουμε συνεχώς τις καλές μας σχέσεις με όλους 
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συμ-μετόχους μας, με 
στόχο, πάντα, τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση.

Για να υλοποιήσουμε τις παραπάνω προτεραιότητες, προωθούμε τις βέλτιστες πρακτικές
και ενισχύουμε την τεχνογνωσία σε όλο τον Όμιλο. Έτσι, οδηγούμαστε στη βελτίωση των ικανοτήτων μας

και την επίτευξη του κυρίαρχου στόχου μας.

Αξία στον πελάτη

 – Πρόβλεψη των αναγκών των πελατών
 – Καινοτόμες λύσεις
 – Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας

Δέσμευση έναντι στόχων

 – Αξία για τους μετόχους
 – Σαφήνεια στόχων
 – Υψηλές προδιαγραφές

Ακεραιότητα

 – Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές
 – Διαφάνεια
 – Ανοιχτή επικοινωνία

Γνώση

 – Διεύρυνση γνωστικού αντικειμένου
 – Επαγγελματισμός σε κάθε λειτουργία
 – Αριστεία στις βασικές ικανότητες

Συνεχής βελτίωση

 – Διαρκής μάθηση
 – Πρόθεση για αλλαγή
 – Ανταπόκριση στις προκλήσεις

Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη

 – Προτεραιότητα στην ασφάλεια
 – Βιώσιμη ανάπτυξη
 – Σύμπραξη με τους συμ-μετόχους
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δύναμη στη διεθνή αγορά των δομικών υλικών, συνδυάζοντας την επιχειρηματική ικανότητα 
και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. 
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Για να υλοποιήσουμε τις παραπάνω προτεραιότητες, προωθούμε τις βέλτιστες πρακτικές
και ενισχύουμε την τεχνογνωσία σε όλο τον Όμιλο. Έτσι, οδηγούμαστε στη βελτίωση των ικανοτήτων μας

και την επίτευξη του κυρίαρχου στόχου μας.

Αξία στον πελάτη

 – Πρόβλεψη των αναγκών των πελατών
 – Καινοτόμες λύσεις
 – Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας

Δέσμευση έναντι στόχων

 – Αξία για τους μετόχους
 – Σαφήνεια στόχων
 – Υψηλές προδιαγραφές

Ακεραιότητα

 – Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές
 – Διαφάνεια
 – Ανοιχτή επικοινωνία

Γνώση

 – Διεύρυνση γνωστικού αντικειμένου
 – Επαγγελματισμός σε κάθε λειτουργία
 – Αριστεία στις βασικές ικανότητες

Συνεχής βελτίωση

 – Διαρκής μάθηση
 – Πρόθεση για αλλαγή
 – Ανταπόκριση στις προκλήσεις

Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη

 – Προτεραιότητα στην ασφάλεια
 – Βιώσιμη ανάπτυξη
 – Σύμπραξη με τους συμ-μετόχους
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Σε ό, τι αφορά στα αυτοκίνητα, το μέλ-
λον ήρθε πριν καλά-καλά το συνειδη-
τοποιήσουμε. Τα πρώτα οχήματα χωρίς 
οδηγό, με αυτόματα συστήματα προ-
στασίας πεζών και αποφυγής εμποδίων, 
κυκλοφορούν ήδη ενώ μεγάλες αυτο-
κινητοβιομηχανίες, όπως οι Mercedes, 
Toyota, Ford, Volvo, BMW, VW, Nissan και 
Audi, υπόσχονται ότι, μέσα στο 2017, οι 
δρόμοι θα πλημμυρίσουν από… τιμόνια 
χωρίς χέρια! Στον τομέα των τρένων, το 

μέλλον έρχεται με υπερηχητική ταχύτη-
τα, καθώς οι Ιάπωνες ετοιμάζονται να 
παρουσιάσουν συρμούς που θα ταξι-
δεύουν με ταχύτητα αεροπλάνου, εκμη-
δενίζοντας τις αποστάσεις. Όλα αυτά, σε 
συνδυασμό με κρεμαστές υποθαλάσσι-
ες σήραγγες και αεροπλάνα με διαφανή 
οροφή δείχνουν πως, σύντομα, η καθη-
μερινότητά μας θα θυμίζει επιστημονική 
φαντασία.

Επαναστατικές μετακινήσεις

Γενιές ολόκληρες μεγάλωσαν με τη 
βεβαιότητα ότι το περίφημο Τρίγωνο 
των Βερμούδων, στο Βόρειο Ατλαντι-
κό Ωκεανό, είναι ένα μυθικό «τέρας» 
που καταπίνει αεροπλάνα και πλοία. 
Η αλήθεια είναι ότι, στο σημείο αυτό, 
έχουν σημειωθεί πολλές εξαφανίσεις 
εναέριων και πλωτών μέσων αλλά, 
παρόλο που έχουν δημοσιευτεί χιλιά-
δες άρθρα σχετικά με το θέμα, επίση-
μη θέση για το τι συμβαίνει στην πε-
ριοχή δεν υπάρχει. Πρόσφατα, όμως, 
μια ομάδα ερευνητών αποκάλυψαν 
ότι εντόπισαν εκεί «βόμβες αέρα», δη-
λαδή συμπυκνωμένες αέριες μάζες 
που σχηματίζονται με ταχύτητα 270 
χιλιόμετρα την ώρα και μπορούν να 
διαλύσουν αεροπλάνα ή να δημιουρ-
γήσουν κολοσσιαία κύματα. Μήπως 
αυτή είναι, τελικά, η (πεζή) εξήγηση 
του φαινομένου;

Πάει και αυτός ο μύθος…

Τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας έρχεται να αναδείξει 
το πρωτότυπο λεξικό του Γιώργου Μπαμπινιώτη με τίτλο 
“Λεξικό των Παραγώγων και Συνθέτων της Νέας Ελλη-
νικής”. Το λεξικό συγκεντρώνει τα παράγωγα, τα σύνθε-
τα αλλά και τα παράγωγα των συνθέτων κάθε λέξης, τα 
οποία στο σύνολο φτάνουν τα 64.000! Έτσι, μέσα σε 723 
σελίδες ο αναγνώστης μπορεί να βρει... «τους γονείς, τα 
παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονα» καθημερινών λέ-
ξεων και να εκπλαγεί….  με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
το ρήμα «λέγω» που έχει 1.530 σύνθετα και παράγωγα.

64.000 παράγωγα και σύνθετα σε…723 σελίδες

Από τις αρχές του 2017, οι κάτοικοι της 
Χαλκίδας θα έχουν έναν «πονοκέφαλο» 
λιγότερο στις καθημερινές μετακινήσεις 
τους, καθώς μπαίνει σε λειτουργία η εφαρ-
μογή SmartParking. Αυτό σημαίνει ότι θα 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες θέσεις 
πάρκινγκ ανά περιοχή και θα πάψουν να 
ταλαιπωρούνται, ψάχνοντας. Συμπληρω-
ματικά θα τεθεί σε λειτουργία και η εφαρ-

Χαλκίδα - «έξυπνη πόλη»

μογή  SmartLighting, η οποία θα ρυθμίζει 
το σύστημα φωταγώγησης του Δήμου, 
ανάλογα με τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε 
περιοχής. Η ταυτόχρονη λειτουργία των 
δύο αυτών προγραμμάτων θα δώσει λύση 
σε πρακτικά και οικολογικά θέματα και θα 
καταστήσει την Χαλκίδα ως μια από τις 
ελάχιστες, πρωτοπόρες Ελληνικές «έξυ-
πνες πόλεις». 

ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ



Βραβείο για «κτίρια που χορεύουν»

Δύο φοιτήτριες του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, η Δήμητρα Γκου-
γκούδη και η Έλλη Αθανασιάδου, προσεγ-
γίζουν την αρχιτεκτονική κτιρίων μέσα από 
μια πολύ ελεύθερη ματιά και κερδίζουν το 
διεθνές βραβείο Taymayouz Internarional 
Excellent Award. Η μελέτη τους, που έγινε 
με την επίβλεψη της καθηγήτριας Μαρίας 
Βογιατζάκη, έχει τίτλο «Χορογραφώντας 
τον Χώρο». Όπως λένε οι ίδιες, στο κέντρο 
του κτιρίου διαμορφώνουν ελεύθερα επί-
πεδα, σαν μια ανοιχτή σκηνή, που συνδέει 
τους όγκους μεταξύ τους και ρυθμίζει την 
κυκλοφορία του κτιρίου. Με πιο απλά λό-
για, η βραβευμένη ιδέα της Έλλης και της 
Δήμητρας επεμβαίνει στον παραδοσιακό 
αυστηρό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για να 
προσθέσει στοιχεία διάδρασης, προτείνο-
ντας μια πιο ανοιχτή, πιο ελεύθερη εμπει-
ρία διαβίωσης στο χώρο.

Μετά την κατάκτηση της Σελήνης, που 
μοιάζει πια εντελώς… παλαιομοδίτι-
κη, η αεροδιαστημική έρευνα έστρεψε 
την προσοχή της στον Άρη, τον κόκκινο 
πλανήτη ο οποίος έχει ίσως τις δυνατό-
τητες να φιλοξενήσει μελλοντικά μια γή-
ινη αποικία. Για να εκδοθούν, βέβαια, τα 
πρώτα Αρειανά εισιτήρια, θα μεσολαβή-
σουν δεκαετίες προετοιμασίας, η οποία 
όμως έχει ήδη αρχίσει. 

Βέβαια, η πρώτη προσπάθεια δεν στέ-
φθηκε από επιτυχία καθώς η μικρή δι-

Πάμε Άρη;

αστημική συσκευή Schiaparelli, προϊόν 
Ευρωπαϊκής και Ρωσικής συνεργασίας, 
που εκτοξεύθηκε τον Μάρτιο και επρό-
κειτο να προσεδαφιστεί στον Άρη στις 
19 Οκτωβρίου 2016, τελικά συνετρίβη. 
Οι υπεύθυνοι του προγράμματος απο-
στολών ExoMars, στο πλαίσιο του οποί-
ου εντασσόταν η συγκεκριμένη απο-
στολή, τόνισαν ότι παρά το αποτέλεσμα 
αποκομίστηκαν πολλές πληροφορίες 
από το Schiaparelli, που θα είναι πολύ 
χρήσιμες για την επιτυχή πραγματοποί-
ηση της δεύτερης αποστολής.

Μετά την αξιοποίηση της χρήσης των 
ίδιων των βλαστοκυττάρων μας για μια 
σειρά από επαναστατικές, ιατρικές κυρίως, 
εφαρμογές, το σώμα μας καλείται να μας 
προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, που ξε-
φεύγουν κατά πολύ από τα καθιερωμένα. 
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι το ανθρώπινο 
σώμα αποτελεί μια τεράστια γεννήτρια η 
οποία παράγει μεγάλες ποσότητες ενέρ-
γειας με τη μορφή θερμότητας, στο Πα-

νεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ αναπτύσσεται 
μια νέα πρωτοποριακή και εντυπωσιακή 
τεχνολογία: συγκεκριμένα, οι ερευνητές 
σχεδιάζουν μικροσυσκευές, όπως κινη-
τά τηλέ φωνα και άλλες που ως μέσο 
φόρ τισης θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά και μόνο τη θερμότητα που 
παράγουμε εμείς οι ίδιοι, χωρίς να χρειά-
ζονται εξωτερική βοήθεια.

Φορτιστής... το σώμα μας

Δόντια που μεγαλώνουν; Και όμως, ναι!

Από τότε που αποκρυπτογραφήθηκε ο κώδικας του ανθρώπινου DNA, η επιστήμη δεν 
παύει να μας εκπλήσσει με εφαρμογές που έχουν στόχο να βελτιώσουν τη ζωή μας 
αλλά και την εμφάνισή μας! Έτσι, πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι στα χιλιάδες άρ-
θρα που γράφτηκαν σχετικά με την επανάσταση των οδοντικών εμφυτευμάτων, έρχεται 
μια ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια να υποσχεθεί λαμπερά χαμόγελα, με 
καινούργια δόντια που θα αντικαθιστούν τα χαμένα και θα φυτρώνουν μέσα σε 9 μόλις 
εβδομάδες, χάρη στη χρήση βλαστικών κυττάρων από το σώμα μας. Η μέθοδος βρίσκε-
ται ακόμη σε πειραματικό στάδια αλλά είναι πολλά υποσχόμενη!
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Αλήθεια: η γρίπη είναι ιός
Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρείς τύποι ιών 
της γρίπης, οι  Α & Β που ευθύνονται για 
την πλειοψηφία των περιστατικών και 
σπανιότερα ο ιός τύπου C, που είναι ο πιο 
ήπιος και δεν προκαλεί επιδημίες.

Στην Ελλάδα η κλασική εποχή της γρίπης 
είναι από Οκτώβριο έως Απρίλιο, με περί-
οδο αιχμής, συνήθως, από Ιανουάριο έως 
Μάρτιο. Η διάγνωση γίνεται από το γιατρό 
μας, με βάση τα συμπτώματα ή με ειδικές 
εργαστηριακές εξετάσεις.

Αλήθεια: η γρίπη μεταδίδεται 
εύκολα
Όταν ένα άτομο που νοσεί βήχει, φταρνίζε-
ται ή μιλά, οι ιοί διασπείρονται στον αέρα 
με τη μορφή μικρών, αόρατων σταγονιδίων 
που μολύνουν τους γύρω του. Μπορούμε 
επίσης να κολλήσουμε τον ιό αν αγγίξουμε 
μολυσμένες επιφάνειες (π.χ. το ακουστικό 
του τηλεφώνου, το πόμολο της πόρτας) και 
μετά πιάσουμε τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα 
μας. Επίσης, τη μετάδοση ευνοούν ο ψυ-
χρός καιρός και η συγκέντρωση πολλών 
ανθρώπων σε κλειστούς χώρους. «Επικίν-
δυνοι» για να κολλήσουμε τους άλλους εί-
μαστε μια μέρα πριν ασθενήσουμε και 5-7 
μέρες μετά την εκδήλωση των συμπτωμά-
των. Τα μικρά παιδιά μπορεί να μεταδίδουν 
τη νόσο για διάστημα έως και 2 εβδομάδων.

Αλήθεια: η γρίπη έχει 
χαρακτηριστικά συμπτώματα
Ο ιός της γρίπης προσβάλει το αναπνευ-
στικό σύστημα (μύτη λάρυγγα, φάρυγγα, 
βρόγχους, πνεύμονες). Τα συμπτώματα 
της γρίπης ξεκινούν απότομα και περιλαμ-
βάνουν υψηλό πυρετό, πόνους στους μυς 
και στις αρθρώσεις, πονοκέφαλο, έντονη 
κόπωση, ξηρό βήχα, και, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, καταρροή και φτάρνισμα. Στα 
παιδιά, συμπτώματα γρίπης μπορεί να εί-
ναι η ναυτία, οι εμετοί και η διάρροια. Γενι-
κά, οι ενοχλήσεις αρχίζουν 1-4 μέρες μετά 
την προσβολή από τον ιό και διαρκούν 2-7 
μέρες. Ο βήχας όμως μπορεί να επιμείνει 
για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 
να διαχωρίσει κανείς τα συμπτώματα του 
κρυολογήματος από εκείνα της γρίπης εί-
ναι δύσκολο. Σε γενικές γραμμές το κοινό 
κρυολόγημα προκαλεί πιο ήπια νόσηση, ο 

πυρετός είναι χαμηλός (δέκατα) ή απουσι-
άζει, το ίδιο και ο πονοκέφαλος, ενώ συ-
νήθως υπάρχει καταρροή, ρινική συμφό-
ρηση, πονόλαιμος και φτάρνισμα. 

Αλήθεια: ορισμένες φορές 
πρέπει να ανησυχούμε
Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερ-
νούν τη γρίπη χωρίς επιπλοκές. Η ασθέ-
νεια κάνει τον κύκλο της, όπως λέμε, και 
τελειώνει. Τα άτομα που ανήκουν σε ομά-
δες υψηλού κινδύνου κινδυνεύουν να 
παρουσιάσουν επιπλοκές, που μπορεί να 
είναι ακόμη και μοιραίες. Οι πιο συχνές 
από αυτές είναι η πνευμονία, οι κρίσεις 
άσθματος, η επιδείνωση της καρδιακής 
ανεπάρκειας ή του διαβήτη. Για τα παιδιά, 
συνηθισμένες επιπλοκές είναι η ιγμορίτιδα 
και η ωτίτιδα. 

Στα άτομα υψηλού κινδύνου εντάσσονται 
οι άνω των 60 ετών, τα παιδιά και οι ενή-
λικες με άσθμα ή άλλες πνευμονοπάθειες, 
με καρδιακή νόσο, αιμοσφαιρινοπάθεια 
(π.χ. δρεπανοκυτταρική αναιμία) διαβήτη 
ή άλλο μεταβολικό νόσημα, νεφροπάθεια 
κλπ. Επίσης, οι έγκυες, οι λεχώνες, οι θη-
λάζουσες, οι παχύσαρκοι κλπ. Αν η γρίπη 
συνοδεύεται από υψηλό, παρατεινόμενο 
πυρετό, δύσπνοια, πόνο ή αίσθημα πίεσης 
στο στήθος λιποθυμικά επεισόδια, ή σύγ-
χυση, καλούμε αμέσως το γιατρό μας. 

Σε μικρά παιδιά, τα συμπτώματα που θα 
πρέπει να μας ανησυχήσουν είναι υψη-

λός πυρετός, γρήγορη αναπνοή, κυάνωση, 
υπνηλία, διέγερση, σπασμοί και άρνηση 
λήψης τροφής και υγρών.

Αλήθεια: ναι, η γρίπη 
αντιμετωπίζεται
Καταρχάς, αντιμετωπίζεται με υπευθυνό-
τητα, απέναντι στον εαυτό μας και στους 
άλλους: αν αρρωστήσουμε αποφεύγουμε 
τη στενή επαφή με άλλα άτομα, μένου-
με σπίτι και καλύπτουμε με χαρτομάντιλα 
στόμα και μύτη όταν βήχουμε ή φταρνι-
ζόμαστε. Για να μην αρρωστήσουμε, απο-
φεύγουμε πολυσύχναστους χώρους και 
πλένουμε πολύ συχνά τα χέρια μας. Δεν 
παίρνουμε αντιβιοτικά ή άλλα φάρμακα 
αν δεν μας το συστήσει ο γιατρός μας και, 
ειδικά όσοι ανήκουμε στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου, κάνουμε το αντιγριπικό εμβόλιο. 

Αλήθεια: ναι, το αντιγριπικό 
εμβόλιο είναι ασφαλές και 
αποτελεσματικό
Το αντιγριπικό εμβόλιο είναι ο αποτελε-
σματικότερος τρόπος προφύλαξης από τη 
νόσο. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστή-
νεται να γίνεται κάθε χρόνο από τον Οκτώ-
βριο έως το Νοέμβριο, ώστε να δίνεται η 
ευκαιρία στον οργανισμό να παραχθεί ικα-
νή ποσότητα αντισωμάτων για την απο-
τελεσματικότερη προστασία (απαιτούνται 
2-3 εβδομάδες). Το εμβόλιο της γρίπης 
είναι καλά ανεκτό και ασφαλές.

Γρίπη: χρήσιμες και επίκαιρες αλήθειες

Πηγή πληροφοριών: Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), Υπουργείο Υγείας
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Ασφάλεια στο Σπίτι:
ένα δίχτυ προστασίας από
τον Τιτάνα για τα παιδιά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφάλεια στο Σπίτι που υλοποιεί ο ΤΙΤΑΝ από το 2012 
παρουσιάζει δύο νέα εργαλεία, μια ιστοσελίδα και ένα διαδραστικό παιχνίδι. Με 
αυτά, εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά έχουν, πλέον, πρόσβαση σε μια ολοκληρωμέ-
νη σειρά πολύ χρήσιμων συμβουλών και πληροφοριών, σχετικά με τους κινδύνους 
ατυχημάτων που κρύβονται σε κάθε σπίτι.


