ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Τετάρτη 1η Ιουνίου 2016
Σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουνίου 2016, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρόντες ήσαν οι κ.κ.:
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,
Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος,
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας,
Γιώργος Κουρουπός, ταμίας.
Απουσίαζαν οι κ.κ. Τέτη Χατζηνικολάου, Μπολέτης Κων/νος, Χρήστος Λάζος, μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη συνεδρίαση του συμβουλίου παρακολούθησε και ο
κ. Νίκος Στερεόπουλος, δημοσιογράφος
1. Αίτημα του μελετητή, κ. Ευστράτιου Παυλίδη για παράταση έως το
Σεπτέμβρη του 2016 του χρόνου παράδοσης της μελέτης αποκατάστασης
του αρχαίου θεάτρου Αρκαδικού Ορχομενού που εκπονεί, προκειμένου να
έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του μνημείου από τη βλάστηση και να
συμπεριληφθούν στη μελέτη νέα στοιχεία που θα προκύψουν (Συν. 1).
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι
ο αρχιτέκτων-μηχανικός, κ. Ευστράτιος Παυλίδης, υπέβαλε προς το σωματείο
«ΔΙΑΖΩΜΑ» αίτημα για παράταση έως το Σεπτέμβρη του 2016 του χρόνου
παράδοσης της μελέτης αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Αρκαδικού Ορχομενού
που εκπονεί.
Ο κ. Μπένος ανέφερε, επίσης, ότι ο μελετητής εξηγεί στην επιστολή του (Συν. 1) ότι η
παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του
μνημείου από τη βλάστηση και να συμπεριληφθούν στη μελέτη που εκπονείται όσα
νέα στοιχεία προκύψουν.
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από εκτενή συζήτηση, αποδέχθηκαν ομόφωνα το
αίτημα του μελετητή, κ. Ευστράτιου Παυλίδη για παράταση έως το Σεπτέμβρη του
2016 του χρόνου παράδοσης της μελέτης αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου
Αρκαδικού Ορχομενού.

2. Αίτημα του μελετητή, κ. Οικονόμου για παράταση του χρόνου παράδοσης
της μελέτης «Ολοκληρωμένη χωρική οργάνωση πολιτιστικών διαδρομών, με
επίκεντρο το Αρχαίο Θέατρο των Αχαρνών» (Συν. 2).
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι
ο κ. Δημήτρης Οικονόμου, καθηγητής Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπέβαλε προς το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»
αίτημα για παράταση του χρόνου παράδοσης της μελέτης «Ολοκληρωμένη χωρική
οργάνωση πολιτιστικών διαδρομών, με επίκεντρο το Αρχαίο Θέατρο των Αχαρνών», την
οποία εκπονεί ο ίδιος και η συνεργάτιδά του, κα Κυπαρισσία Ηλία.
«Η παράταση αυτή, συνέχισε ο κ. Μπένος, όπως διευκρινίζουν και οι μελετητές στην
επιστολή που απέστειλαν (Συν. 2), σχετίζεται με συνεργασίες ζωτικής σημασίας με τις
δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε μη αναμενόμενη κατά την υπογραφή
της σύμβασης καθυστέρηση της εκπόνησης της μελέτης».
Ο κ. Μπένος πρόσθεσε, επίσης, ότι δεν είναι προς το παρόν γνωστό ο ακριβής χρόνος
που θα απαιτηθεί για την άρση των εμποδίων που έχουν ανακύψει, καθώς και ότι ο
εκτιμώμενος χρόνος της αναγκαίας παράτασης είναι κατ’ αρχήν τρεις μήνες.
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από εκτενή συζήτηση, αποδέχθηκαν ομόφωνα το
αίτημα του μελετητή για παράταση του χρόνου παράδοσης της μελέτης
«Ολοκληρωμένη χωρική οργάνωση πολιτιστικών διαδρομών, με επίκεντρο το Αρχαίο
Θέατρο των Αχαρνών».

3. Έγκριση του απολογισμού της 3ης Συνάντησης του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με τα
Εταιρικά του Μέλη.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, εισηγήθηκε στα μέλη
την έγκριση του παρακάτω απολογισμού της 3ης Συνάντησης του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με
τα Εταιρικά του Μέλη:
ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΤΟΥ ΜΕΛΗ ΣΤΗ ΠΑΡΓΑ
1. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ
2. ΕΙΚΟΝΑ,ΗΧΟΣ,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
3. ΒΙΒΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ (150 ΤΕΜ.)
4. ΠΟΥΛΜΑΝ
5. ΤΣΑΝΤΕΣ (150 ΤΕΜ.)
6. ΕΓΧΡΩΜΑ Φ/Α, DVD 150 TEM. STAND ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Σ Υ Ν Ο Λ Ο

15.890,70
5.246,00
1.866,08
1.775,00
350,55
392,27
25.520,60

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον απολογισμό της 3ης Συνάντησης του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με τα Εταιρικά του Μέλη και συνεχάρησαν τον πρόεδρο για την
επιτυχή διοργάνωση της παραπάνω συνάντησης.

4. Έγκριση του απολογισμού του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» στην Ουάσιγκτον.

ταξιδιού

παρουσίασης

του

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, εισηγήθηκε στα μέλη
την έγκριση του παρακάτω απολογισμού του ταξιδιού παρουσίασης του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» στην Ουάσιγκτον:

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Η.Π.Α.

1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

1.625,04

2. ΔΙΑΜΟΝΗ

1.253,40

3. ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ
4. VΙΖΑ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

300,00
42,00

3.220,44

Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από συζήτηση, ενέκριναν ομόφωνα τον απολογισμό
του ταξιδιού παρουσίασης του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» στην Ουάσιγκτον.

5. Έγκριση του απολογισμού
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

της

2ης

Συνάντησης

του

«ΑΝΩ

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, εισηγήθηκε στα μέλη
την έγκριση του παρακάτω απολογισμού της 2ης Συνάντησης του «ΑΝΩ
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»:
ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ

1. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

1.845,00

2. NOTEBOOKS – BANNERS

258,30

3. ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (150 ΤΕΜ.)

147,60

4. ΓΕΥΜΑ

640,00

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

2.890,90

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον απολογισμό της 2ης Συνάντησης του
«ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και συνεχάρησαν τη νεότερη γενιά του Σωματείου για την
επιτυχή διοργάνωση της παραπάνω συνάντησης.

6. Έγκριση του προϋπολογισμού για την εκδήλωση του 9ου Δημοτικού
Σχολείου Αλίμου για το Αρχαίο Θέατρο Ευωνύμου στα πλαίσια της δράσης
«Υιοθεσία Αρχαίων θεάτρων- Μαθητές ξεναγούν μαθητές».
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, εισηγήθηκε στα μέλη
την έγκριση του παρακάτω προϋπολογισμού για την εκδήλωση του 9ου Δημοτικού
Σχολείου Αλίμου για το Αρχαίο Θέατρο Ευωνύμου στα πλαίσια της δράσης «Υιοθεσία
Αρχαίων θεάτρων- Μαθητές ξεναγούν μαθητές»:
1. Ηχητικός εξοπλισμός και οργάνωση εκδήλωσης
2. Μαξιλάρια για θέσεις
ΣΥΝΟΛΟ:

900 ευρώ + Φ.Π.Α.
300 ευρώ + Φ.Π.Α.
1200 ευρώ + Φ.Π.Α.

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον προϋπολογισμό για την εκδήλωση
του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου για το Αρχαίο Θέατρο Ευωνύμου στα πλαίσια της
δράσης «Υιοθεσία Αρχαίων θεάτρων- Μαθητές ξεναγούν μαθητές».

7. Εισήγηση του προέδρου, κ. Σταύρου Μπένου, για τη διάθεση από τον
προϋπολογισμό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»:
α) του ποσού των 5.000 ευρώ για τις ανάγκες των έργων της Επιδαύρου,
β) του ποσού των 5.000 ευρώ για τις ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου της
Μεσσήνης.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη
του συμβουλίου τη διάθεση από τον προϋπολογισμό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»:
α) του ποσού των 5.000 ευρώ για τις ανάγκες των έργων της Επιδαύρου,
β) του ποσού των 5.000 ευρώ για τις ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου της
Μεσσήνης.
Τα μέλη του συμβουλίου αποδέχθηκαν ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου, κ.
Σταύρου Μπένου και τον εξουσιοδότησαν να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες για τη διάθεση των παραπάνω ποσών.

8. Συζήτηση της πρότασης της κας Λουΐζας Αναστοπούλου να γίνει το
«ΔΙΑΖΩΜΑ» μέλος της Europa Nostra.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, επανέφερε προς
συζήτηση στα μέλη την πρόταση της κας Λουΐζας Αναστοπούλου να γίνει το
«ΔΙΑΖΩΜΑ» μέλος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Europa Nostra.
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από εκτενή συζήτηση, αποδέχτηκαν ομόφωνα την
πρόταση της κας Λουΐζας Αναστοπούλου να γίνει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» μέλος της Europa
Nostra και εξουσιοδότησαν τον κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες για την προετοιμασία και υποβολή της αίτησης μέλους του Σωματείου
προς την Europa Nostra.

9. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την προσφορά
εθελοντικής εργασίας από την κα Πολυξένη Ράδου, ιδρυτικό μέλος του
σωματείου και μεταφράστρια, που θα αφορά τη μετάφραση στη Γερμανική
Γλώσσα του ιστοτόπου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι η κα Πολυξένη
Ράδου, ιδρυτικό μέλος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και μεταφράστρια προτίθεται να
προσφέρει εθελοντική εργασία που θα αφορά τη μετάφραση στη Γερμανική Γλώσσα
των βασικών ενοτήτων του ιστοτόπου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

Τα μέλη του συμβουλίου αποδέχθηκαν με χαρά την πρόταση της κα Ράδου για τη
μετάφραση στη Γερμανική Γλώσσα του ιστοτόπου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και την
ευχαρίστησαν θερμά για την προσφορά εθελοντικής εργασίας.

10. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την προσφορά
εθελοντικής εργασίας από τον κ. Ηλία Βεργίτση, μεταφραστή, που θα
αφορά τη μετάφραση στην Ισπανική Γλώσσα του ιστοτόπου του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι ο κ. Ηλίας Βεργίτσης,
μεταφραστής, προτίθεται να προσφέρει εθελοντική εργασία που θα αφορά τη
μετάφραση στη Ισπανική Γλώσσα των βασικών ενοτήτων του ιστοτόπου του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
Τα μέλη του συμβουλίου αποδέχθηκαν με χαρά την πρόταση του κου Βεργίτση για τη
μετάφραση στην Ισπανική Γλώσσα του ιστοτόπου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και τον
ευχαρίστησαν θερμά για την προσφορά εθελοντικής εργασίας.

11. Ενημέρωση για την καταγραφή των αρχαίων θεάτρων από τον κ. Νίκο
Στερεόπουλο, δημοσιογράφο.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη
ότι ο δημοσιογράφος, κ. Νίκος Στερεόπουλος, έχει επιμεληθεί μια πλήρη καταγραφή
των αρχαίων θεάτρων της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας, αντίγραφο της οποίας
έθεσε υπ’ όψιν των μελών του συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
Τα μέλη του συμβουλίου και ιδιαίτερα οι καθηγητές Αρχαιολογίας, κ.κ. Βασίλης
Λαμπρινουδάκης και Πέτρος Θέμελης, αφού μελέτησαν προσεκτικά την καταγραφή
των αρχαίων θεάτρων, ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Στερεόπουλο για τη σπουδαία
δουλειά του.

12. Ενημέρωση από τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο για την παροχή της αιγίδας
του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» στο θεατρικό πολιτιστικό σχέδιο (διακρατική
παράσταση με αποσπάσματα από αρχαίες ελληνικές τραγωδίες) που θα
πραγματοποιηθεί στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης τον Ιούλιο 2016 (Συν.
3).
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη
ότι το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Δωδώνης υπέβαλε προς το Σωματείο
«ΔΙΑΖΩΜΑ» (Συν. 3) μια πρόταση για την παροχή της αιγίδας του Σωματείου στο
θεατρικό πολιτιστικό σχέδιο (διακρατική παράσταση με αποσπάσματα από αρχαίες

ελληνικές τραγωδίες), με τίτλο: «Οιμωγή· Δωδώνη, τόπος πράξεως σπουδαίας και
τελείας» που θα παρουσιαστεί στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης τον Ιούλιο του 2016.
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από εκτενή συζήτηση, αποδέχτηκαν ομόφωνα την
πρόταση συνεργασίας για την παροχή της αιγίδας του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» στο
θεατρικό πολιτιστικό σχέδιο, με τίτλο: «Οιμωγή· Δωδώνη, τόπος πράξεως σπουδαίας
και τελείας».

13. Αποδοχή της «Οικονομικής Επιθεώρησης» και των Εκδόσεων ΚέρκυραEconomia Publishing ως νέου Εταιρικού Μέλους του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ».
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η «Οικονομική Επιθεώρηση» και οι
Εκδόσεις Κέρκυρα-Economia Publishing αποφάσισαν να γίνουν Εταιρικό Μέλος του
σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με ετήσια συνδρομή που θα ανέρχεται στο ποσό των 3.000
ευρώ.
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της χορηγίας, ύψους
3.000 ευρώ, του Ομίλου Economia - Εκδόσεων ΚΕΡΚΥΡΑ ως ετήσιας συνδρομής
Εταιρικού Μέλους για το έτος 2016.
Τα μέλη του συμβουλίου καλωσόρισαν τον Όμιλο Εconomia - Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ
στην οικογένεια των Εταιρικών Μελών του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και τον ευχαρίστησαν
θερμά για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου. Τέλος,
εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
αποδοχή της παραπάνω χορηγίας.

14. Έγκριση Οικονομικού απολογισμού (Συν. 4-5).
Ο ταμίας του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Γιώργος Κουρουπός, προέβη στην
παρουσίαση και ανάλυση των κονδυλίων εσόδων και εξόδων του Οικονομικού και
Διαχειριστικού Απολογισμού, καθώς και των εσόδων – εξόδων από την έναρξη του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» για τις ακόλουθες χρονικές περιόδους:
α) από 1-9-08 έως και 30-04-16 και
β) από 1-9-08 έως και 31-05-16.

15. Αποδοχή νέων μελών:
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση των
αιτήσεων των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο ΔΙΑΖΩΜΑ»
ως τακτικά και αρωγά μέλη:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

κα Δώρα Αποστολοπούλου, ιδ. υπάλληλο, ως τακτικό μέλος.
κα Βίβιαν Αραβανή, δημόσιες σχέσεις - INTERAMERICAN, ως τακτικό
μέλος.
κα Έλενα Ανθή, ιδ. υπάλληλο – νοσηλεύτρια, ως τακτικό μέλος.
κα Δήμητρα Βεζυρούλη, ως τακτικό μέλος.
κα Νικολέττα Βέργου, φοιτήτρια Ε.Μ.Π., ως αρωγό μέλος.
κα Θεώνη Γεωργοπούλου, ιδ. υπάλληλο- INTERAMERICAN, ως τακτικό
μέλος.
κο Γιαννακόπουλος Δημήτριος, αρχιτέκτονα – μηχανικό, ως αρωγό μέλος.
κα Ειρήνη Γιακιντζή, ιδ. υπάλληλο, ως τακτικό μέλος.
κα Χρύσα Ελευθερίου, δημόσιες σχέσεις - INTERAMERICAN, ως τακτικό
μέλος.
κα Ειρήνη Ζερβακάκη, ιδ. υπάλληλο, ως τακτικό μέλος.
κο Εμμανουήλ Κολοκυθάς, αρχιτέκτονα-μηχανικό, ως τακτικό μέλος.
κα Κυριακή Λαχανιώτη, ιδ. υπάλληλο- INTERAMERICAN, ως τακτικό
μέλος.
κο Μερτζάνη Πέτρο, συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο, ως τακτικό μέλος.
κο Μουρίκη Παύλο, τουριστικές επιχειρήσεις, ως τακτικό μέλος.
κα Έφη Οικονόμου, ιδ. υπάλληλο, ως τακτικό μέλος.
κο Κωνσταντίνο Οζάλπ, ιδ. υπάλληλο- INTERAMERICAN, ως τακτικό
μέλος.
κο Παναγιώτη Παράσχο, αρχιτέκτονα τοπίου – δασολόγο –
περιβαλλοντολόγο, ως αρωγό μέλος.
κο Αλέξη Πηγαδιώτη, ιδ. υπάλληλο, ως τακτικό μέλος.
κα Αγγελική Ρόκκου, ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, ως τακτικό μέλος.
κο Ιωάννη Ρούντο, Διευθυντή Εταιρικής Ευθύνης INTERAMERICAN, ως
τακτικό μέλος.
κο Νίκο Σκουλά, πρώην Υπουργό Τουρισμού, ως τακτικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση
του προέδρου.
16. Λίγα λόγια για τα μέλη του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» Γεράσιμο Αρσένη και Σήφη
Κόσογλου που έφυγαν.
Τα μέλη του συμβουλίου αποχαιρέτισαν τον Γεράσιμο Αρσένη (τακτικό μέλος του
σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»), ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 19 Απριλίου 2016
σε ηλικία 85 ετών, με τα παρακάτω λόγια:
«Ο Γεράσιμος Δ. Αρσένης γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο
Οικονομικό Τμήμα του ΜΙΤ των Η.Π.Α.

Διετέλεσε Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών Μελετών του Κέντρου Ανάπτυξης
του Ο.Ο.Σ.Α. (1964-1966), και στη συνέχεια στέλεχος και Διευθυντής του Οργανισμού
των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) (1967-1980).
Ανέπτυξε από τη θέση αυτή έντονη επιστημονική και διπλωματική δράση για την
αναδιάρθρωση του χρέους των αναπτυσσομένων χωρών, την αποτελεσματική
χρηματοδότηση της ανάπτυξης και τη μεταρρύθμιση του διεθνούς νομισματικού
συστήματος στα πλαίσια και της «Επιτροπής των 20″ του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου (IMF). Συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις της «Λέσχης του Παρισιού» για την
ρύθμιση χρεών πολλών κρατών, ενώ χρημάτισε σύμβουλος πολλών κυβερνήσεων σε
θέματα οικονομικής και νομισματικής πολιτικής .
Διετέλεσε Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (1982-1984) και Υπουργός Εθνικής
Οικονομίας (1982-1985), Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (1984-1985),
Εθνικής Άμυνας (1993-1996) και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1996-2000).
Υπήρξε Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ (1985-2004, 2006-2007) και μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής και του Εθνικού Συμβουλίου .
Ήταν, επίσης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής για την
Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση (ΙΝΕΡΠΟΣΤ) και Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος
Μαραγκοπούλου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΙΜΔΑ).
Ήταν, όμως, και υπόδειγμα οικογενειάρχη: καθώς ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια
και πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας, κα Λούκα Τ. Κατσέλη, με την οποία απέκτησαν 4
παιδιά.
Καλό ταξίδι Γεράσιμε και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά σου».
Εν συνεχεία τα μέλη του συμβουλίου αποχαιρέτισαν το Σήφη Κόσογλου (τακτικό
μέλος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»), ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 19 Οκτωβρίου
2014, σε ηλικία 65 ετών, με τα παρακάτω λόγια:
«Μια ξεχωριστή πνευματική μορφή της Κρήτης, ο Σήφης Κοσόγλου, καθηγητής
φιλολογίας, συγγραφέας, ερευνητής της τοπικής Ιστορίας, έφυγε από τη ζωή. Ως
εκπαιδευτικός, υπηρέτησε σε σχολεία του Ηρακλείου και της Μεσαράς, καθοδήγησε
ουσιαστικά τους μαθητές του, προσέφερε ορίζοντες ευρύτερους από το κλειστό σχολικό
πρόγραμμα. Αλλά και ως συγγραφέας μελέτησε τα άγνωστα γεγονότα των χρόνων του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην περιοχή του Σοκαρά, γενέθλιου τόπου του. Το βιβλίο
του: «Τη 17η Αυγούστου, ετυφεκίσθημεν, ελεηλατήθημεν και εδιώχθημεν υπό των
Γερμανών», θα αποτελεί πάντα μια καίρια μαρτυρία για τις συνθήκες που βίωσε ο
Κρητικός λαός τα κατοχικά χρόνια.
Ο Σήφης Κοσόγλου συνέβαλε, συνάμα, στα κοινά, καθώς διετέλεσε και πρόεδρος της
κοινότητας Σοκαρά (1994-1998), και μάλιστα επί της δικής του θητείας ο γενέθλιος

τόπος του χαρακτηρίστηκε ως «μαρτυρικό χωριό». Το σπάνιο ήθος του και η συμβολή
του στην παιδεία, στον πολιτισμό και την Ιστορία μας θα αποτελούν ένα φωτεινό
παράδειγμα υπεύθυνου πολίτη και στους μελλοντικούς καιρούς.
Καλό ταξίδι Σήφη!».

Ο πρόεδρος

Ο γενικός γραμματέας

Σταύρος Μπένος

Βασίλης Λαμπρινουδάκης

Επισυναπτόμενο 1ο:

Αγαπητέ κύριε Μπένο,
Μετά τη σημερινή μου επικοινωνία με την αρμόδια αρχαιολόγο της υπηρεσίας που
έχει στην επίβλεψή της το θέατρο του Ορχομενού Αρκαδίας με ενημέρωσε ότι ο
καθαρισμός του θεάτρου από τη βλάστηση θα γίνει τελικά έως τα μέσα του Ιουνίου.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας παρακαλέσω όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη
επικοινωνία μας να έχω μια παράταση χρόνου το αργότερο έως το Σεπτέμβρη για να
μπορέσω να συμπεριλάβω τα επιπλέον στοιχεία που θα αποκαλυφθούν μετά τους
καθαρισμούς.
Σας ευχαριστώ πολύ,
Με εκτίμηση,

Στρατής Παυλίδης

Επισυναπτόμενο 2ο:

Δημήτρης Οικονόμου
Καθηγητής Πολεοδομίας-Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
30 Μαΐου 2016

Προς τον κ. Σταύρο Μπένο, Πρόεδρο, και το Διοικητικό Συμβούλιο του
«Διαζώματος»

Θέμα: Παράταση σύμβασης μελέτης δικτύου πολιτιστικών διαδρομών στο Δήμο
Αχαρνών
Σας παρακαλώ με την παρούσα να χορηγήσετε παράταση της σύμβασης μεταξύ του
«Διαζώματος» και των μελετητών Δημητρίου Οικονόμου και Κυπαρισσίας Ηλία τους
οποίους εκπροσωπώ.
Οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης είναι γνωστοί στον Πρόεδρο, συνδέονται με
συνεργασίες ζωτικής σημασίας με δημόσιες υπηρεσίες, και έχουν οδηγήσει σε μη
αναμενόμενη κατά την υπογραφή της σύμβασης καθυστέρηση της εκπόνησης της
μελέτης. Δεν είναι προς το παρόν γνωστό πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την άρση των
εμποδίων που έχουν ανακύψει, αλλά εκτιμώ ότι μια παράταση της τάξης των τριών
μηνών πιθανώς θα είναι επαρκής.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση,
Με εκτίμηση,

Δημήτρης Οικονόμου

Επισυναπτόμενο 3ο:

ΠΡΟΣ:
ΔΙΑΖΩΜΑ
ΥΠΟΨΗ:
Πρόεδρο του Δ.Σ.
κ. Σταύρο Μπένο
Δωδώνη, 17 Μαΐου 2016
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Δωδώνης βρίσκεται στην προετοιμασία ενός
διακρατικού θεατρικού πολιτιστικού σχεδίου για τον ερχόμενο Ιούλιο και με την
παρούσα ζητούμε την συνεργασία σας. Πρόκειται για μια διακρατική παράσταση με
αποσπάσματα από αρχαίες ελληνικές τραγωδίες και των τριών τραγικών.
Ειδικότερα:
Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 14 περίπου ηθοποιών από
την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αίγυπτο, το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Νιγηρία, τη Χιλή, τη
Σουηδία, τη Ζιμπάμπουε, την Κύπρο, και την Αλβανία. Το περιεχόμενο της
παράστασης θα περιλαμβάνει αποσπάσματα από έργα και των τριών αρχαίων τραγικών
ποιητών, τα οποία θα αποδίδονται στις επίσημες γλώσσες των προαναφερθεισών
χωρών, στα ελληνικά, αλλά και στα αρχαία ελληνικά (θα υπάρχουν υπέρτιτλοι). Στόχος
της παράστασης είναι η ανάδειξη διεθνώς του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης, καθώς
και της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, η οποία είναι ύψιστο και ανυπέρβλητο είδος σε
όλη τη Διεθνή θεατρική κοινότητα. Την παράσταση θα παρακολουθήσει το κοινό με
δελτία ελευθέρας εισόδου.
Το πολιτιστικό αυτό σχέδιο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα ήδη των
κάτωθι φορέων: Εθνική Ελληνική Eπιτροπή για την UNESCO, Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Υπουργείο Τουρισμού, το Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδας, τον Ε.Ο.Τ.· ακόμη αναμένονται οι αιγίδες του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των Πρεσβειών των χωρών που
θα συμμετέχουν (σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα).
Η παράσταση αυτή, αποκλειστική παραγωγή του Πνευματικού Κέντρου Δήμου
Δωδώνης, πρόκειται να παρουσιασθεί τον ερχόμενο Ιούλιο στον Αρχαιολογικό χώρο

της περιοχής και παράλληλα θα μαγνητοσκοπηθεί, όπως και η προετοιμασία της, με
σκοπό τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ με θέμα το εν λόγω εγχείρημα.
Στο πολιτιστικό αυτό σχέδιο, που φέρει τον τίτλο: «Οιμωγή· Δωδώνη, τόπος
πράξεως σπουδαίας και τελείας», ευελπιστούμε ότι το ΔΙΑΖΩΜΑ θα συμβάλει με κάθε
τρόπο για την υλοποίησή του.
Αξιότιμε κύριε Μπένο,
η γνωστή σε όλους ευαισθησία σας σε θέματα Τέχνης και Πολιτισμού και η
σπουδαία σας προσπάθεια για τα αρχαία θέατρα της χώρας μας, μας ώθησε να
απευθυνθούμε σε εσάς θεωρώντας απαραίτητη την αρωγή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ σ’ αυτό
το πολιτιστικό σχέδιο. Η Δωδώνη χωρίς αμφιβολία αποτελεί, ως γνωστόν, ένα εκ των
κορυφαίων μνημείων ελληνικού πολιτισμού και συγχρόνως τη σπουδαιότερη σε
ιστορικό και αρχαιολογικό βάρος περιοχή της Ηπείρου. Στόχος του σχεδίου μας είναι
η παγκόσμια ανάδειξή της και η διεθνής τουριστική προβολή της. Κατά την πολιτιστική
πενία που σήμερα βιώνουμε στη χώρα μας, η υλοποίηση ενός τόσο σπουδαίου και
κυρίως εξωστρεφούς πολιτιστικού σχεδίου έχουμε την πεποίθηση ότι θα αποτελέσει
διεθνώς ένα σημαίνον καλλιτεχνικό γεγονός.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο σας και θα
αναμένουμε την απάντησή σας. Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον
πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Άννα Γιώτη
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης

Βασίλης Κονταξής
Σκηνοθέτης- υπεύθυνος παραγωγής

Επισυναπτόμενο 4ο: Οικονομικός απολογισμός.

