
Πρακτικό της  συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 
«ΔΙΑΖΩΜΑ» 

Τρίτη 7 Ιουλίου  2009 
 

 
Σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου 2009 στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του Σωματείου 
«ΔΙΑΖΩΜΑ»  έγινε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Παρόντες ήσαν: 
 
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος 
Πέτρος Θέμελης,  αντιπρόεδρος 
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας 
Γιώργος Κουρουπός, ταμίας 
Χρήστος Λάζος, μέλος 
Χανδακάς Βασίλης  
Δημήτρης Παπαπετρόπουλος, αναπληρωματικό μέλος 
 
Απουσίαζε το τακτικό μέλος κα Σοφία Ταράντου. 
  
Παρευρίσκετο επίσης και η κα Βιβή Βασιλοπούλου, η οποία έχει ορισθεί ως σύνδεσμος του 
Υπουργείου Πολιτισμού με το «ΔΙΑΖΩΜΑ».  
 
Θέματα 
 
1. Ενημέρωση του Προέδρου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» για τις περιοδείες σε Ήπειρο, 
Λευκάδα και Λήμνο. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τις πρόσφατες του περιοδείες 
σε ‘Ήπειρο, Λευκάδα και Λήμνο.  Επεσήμανε τη συγκινητική υποδοχή που συναντά καθώς και 
τη θερμή αποδοχή που έχει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στις τοπικές κοινωνίες και υπενθύμισε για άλλη μια 
φορά πως το Σωματείο δεν επιβαρύνεται διόλου οικονομικά, αφού όλα τα έξοδα των 
εκδηλώσεων  καλύπτονται από τους τοπικούς φορείς. 
 
 
2.Οργάνωση δεύτερης γενικής συνέλευσης 
 
Σε συνέχεια του προηγούμενου Δ.Σ. της 19/5/09 ο Πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» κ Σταύρος 
Μπένος ενημέρωσε τα μέλη για την εξέλιξη όλων των θεμάτων της δεύτερης γενικής 
συνέλευσης με την ακόλουθη σειρά: 
 

1. Η εκδοτική μας δραστηριότητα εξελίσσεται πολύ καλά και περιλαμβάνει τις δύο πρώτες 
εκδόσεις του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» α) μία γενική έκδοση για την ταυτότητα και τους στόχους 
του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και β) μία ειδική έκδοση για τα θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας.  Τη 
γενική επιμέλεια των πρώτων αυτών εκδόσεων που θα φέρουν αρίθμηση 1 και 2 έχει ο κ. 
Χρήστος Λάζος. Στην πρώτη έκδοση θα περιλαμβάνονται κείμενα: 

 
• Εισαγωγικό Σ. Μπένου περί «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»  
• Oliver Taplin: The Open-ness of Ancient Greek Theatre 
• Κων/νος Μπολέτης: Εισαγωγή στον αρχαίο θεατρικό χώρο 
• Νίκος Χουρμουζιάδης: Δράμα και χώρος στο κλασικό θέατρο 
• Νίκος Χουρμουζιάδης: ‘Ένας Αθηναίος  θεατής στα εν άστει  Διονύσια 
• Πέτρος Θέμελης:  Προστασία και χρήση των αρχαίων χώρων θέασης και 

ακρόασης 



• Βασίλης Λαμπρινουδάκης: Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης 
• Θαλής Κουτούπης: Ο χορηγικός θεσμός στο χρυσό αιώνα του Περικλή και στον 21ο 

αιώνα  
• Το Καταστατικό του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

 
Στη δεύτερη έκδοση θα περιλαμβάνονται κείμενα των αρχαιολόγων κ.κ. Λάζαρου Κολώνα, 
Μαρίας Γάτση και Γιώργου Σταμάτη.   
Η γενική έκδοση θα έχει κόστος περίπου 12.000 ευρώ περίπου και προτείνεται να καλυφθεί 
από τα λειτουργικά έξοδα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.  Η ειδική έκδοση θα έχει κόστος περίπου 10.000 
ευρώ και θα καλυφθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.  
Ακολούθησε ευρεία συζήτηση κατά την οποία ο κ. Χρήστος Λάζος πρότεινε το ΔΙΑΖΩΜΑ 
σταδιακά να προχωρήσει σε εκδόσεις για όλες τις περιφέρειες της χώρας που θα αποτελέσουν 
σειρά αριθμημένη.  Το Δ.Σ., αφού χαιρέτησε την πρώτη εκδοτική δραστηριότητα του 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, ενέκρινε ομόφωνα τόσο την πρόταση του κου Χ. Λάζου όσο και την κατ΄ αρχήν 
δαπάνη των 12.000 ευρώ για την γενική έκδοση του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» 
 
2.  Η φιλμογραφική μας δραστηριότητα  έχει οργανωθεί στο προκαταρκτικό της στάδιο.  Ο 
Πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»  κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι θα μεταβεί 
στην Αιτωλοακαρνανία το τετραήμερο 31/7-3/8/09  πολυμελές  κλιμάκιο για την λήψη εικόνων, 
συνεντεύξεων  και σχετικού φιλμογραφικού υλικού για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ για τα 
αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας. Στο κλιμάκιο αυτό θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων και  οι 
κ.κ. Σταύρος Μπένος, Χρήστος Λάζος, Γιώργος Δρίβας, Νίκος Χουρμουζιάδης, Απόστολος 
Βέττας, Κασσιανή Μπένου. Τη διαμονή θα καλύψει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας. Η 
εργασία του σκηνοθέτη κου Γιώργου Δρίβα είναι εθελοντική-προσφορά στο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Θα 
χρειαστεί όμως ένα μικρό ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ για τον καμεραμάν και το 
σχετικό τεχνολογικό εξοπλισμό.  Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Πρόεδρο για την 
διαχείριση αυτού του ποσού των 1.000 ευρώ με απόδοση επακριβούς απολογισμού στο επόμενο 
Δ.Σ. και μετά το πέρας των σχετικών εργασιών της φιλμογραφίας. 
 
3. Ο Πρόεδρος πρότεινε η κεντρική εισήγηση στην 2η γενική συνέλευση να παρουσιαστεί  από 
όλα τα μέλη του Δ.Σ. με μικρές ολιγόλεπτες τοποθετήσεις από τον καθένα.  Με τον τρόπο αυτό, 
συνέχισε ο Πρόεδρος, θα αναδείξουμε  και το συλλογικό χαρακτήρα της δουλειάς μας. Η 
πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή και οι εισηγήσεις του καθενός θα εξειδικευθούν στο επόμενο 
Δ.Σ. 
 
3. Έγκριση αιτήσεων νέων μελών 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στο  Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση των 
αιτήσεων των παρακάτω φυσικών  και νομικών προσώπων  για την εγγραφή τους στο 
«ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά  μέλη : 
 

1. Αρχοντίδου Αγλαϊα, αρχαιολόγος 
2. Ζωγράφου Μαρία, δημόσιος υπάλληλος 
3. Ηλιοπούλου Ιουλίτα, συγγραφέας 
4. Κυριακάκη Ευαγγελία, συνταξιούχος ιδιωτική υπάλληλος 
5. Μαυρίκας Νικόλαος, αντιπρόεδρος Νομ. Συμβουλίου του Κράτους 
6. Μοσχολιός Παύλος, μηχανικός, δήμαρχος Αγρινίου 
7. Μυτιληναίος Ευάγγελος, φοιτητής Φιλοσοφικής 
8. Ξένος Γαβριέλης Βασίλης, τ. δήμαρχος Αλίμου, Δ/ντής Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία 

αδελφοποιημένων πόλεων και περιοχών Μεσογείου 
9. Πιλάλης Χρήστος, συντηρητής αρχαιοτήτων 
10. Τσάμης Ευθύμιος, ιατρός, πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δ. Νέας Αγχιάλου και 

δημοτικός σύμβουλος 
11. Φραγκιαδάκης Βαρδής, κοινωνικός ανθρωπολόγος 

 



Το διοικητικό συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του 
Προέδρου. 
 
3. Ενημέρωση για τον ισολογισμό εξόδων –εσόδων 
 
Έγινε ενημέρωση και δόθηκε στα μέλη του Δ.Σ. ο αναλυτικός πίνακας ισολογισμού  εσόδων-
εξόδων για το διάστημα από  01/09/2008 έως 03/07/2009 οποίος έχει ως εξής :  
 



Έσοδα Έξοδα
Έσοδα από Συνδρομές Έξοδα Ίδρυσης
Συνδρομές Μελών Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης
Ιδρυτικά Μέλη 0,00 € Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης 139,02 €

Έσοδα από Εγγραφές Νέων Μελών Πάγια
Εγγραφές Μελών Η/Υ και Εξοπλισμός
Τακτικά Μέλη 10.400,00 € Η/Υ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΛΑΙΣΙΟ Αγορές με Έκπτωση 50%) 2.356,63 €

Έξοδα Μίσθωσης Ακινήτων
Μίσθωση Ακινήτων (Έδρα)

Έσοδα από Έκτακτες Εισφορές Μελών Ενοίκια 7.769,30 €
Έκτακτη Εισφορά Κοινόχρηστα 539,68 €
Ιδρυτικά Μέλη 32.078,80 € Εγγυήσεις (Ενοικίων, ΔΕΗ κλπ.) 1.501,00 €

9.809,98 €

Έσοδα από Χορηγίες / Δωρεές και Αρωγά Μέλη Έξοδα Λειτουργίας
Χορηγός / Αρωγό Μέλος Έξοδα Λειτουργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 5.000,00 € Δ.Ε.Η. 768,00 €
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 3.000,00 € Ο.Τ.Ε. 2.522,00 €
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3.000,00 € COSMOTE 74,55 €
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3.000,00 € Ε.ΥΔ.ΑΠ. 23,00 €
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε. ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.000,00 € Γραφική Ύλη Αναλώσιμα 3.153,26 €
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 3.000,00 € Έντυπα ‐ Βιβλία 157,60 €
Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ 2.000,00 € Έξοδα Κυλικείου 1.109,95 €
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2.000,00 € Ταχυδρομικά 616,40 €
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.000,00 € Έξοδα Καθαριότητας 135,55 €
ELPEN A.E. ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1.500,00 € Τραπεζικά Έξοδα 72,40 €
ΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. 1.500,00 € 8.632,71 €
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε. ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 €
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 € Μισθοδοσία & Αμοιβές Τρίτων
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.000,00 € Μισθοδοσία & Αμοιβές Τρίτων
ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1.000,00 € Υπάλληλος Πληροφορικής 1.485,00 €
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 700,00 € Υπάλληλος Καθαριότητας 1.240,00 €
ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 500,00 € Συγγραφή Κειμένων 500,00 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 500,00 € 3.225,00 €
ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 300,00 €
ΝΕΔΑ ΜΠΑΚΙΡΗ ΧΑΪΔΩ 234,35 € Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης
ΛΟΥΙΣ ΡΑΝΗΣ 148,58 € Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100,00 € Διαγωνισμός για το Λογότυπο 8.000,00 €
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100,00 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 7.497,00 €
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100,00 € 15.497,00 €
ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100,00 €
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 100,00 € Έξοδα Εκδηλώσεων
ΛΥΓΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 100,00 € Έξοδα Α' Γενικής Συνέλευσης
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 100,00 € Έξοδα μετακίνησης Μελών & Προσκεκλημένων 5.549,00 €
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 100,00 € Διαμονή Προσκεκλημένων ‐ Γεύματα 9.656,40 €
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 100,00 € Αναμνηστικά Δώρα 4.349,45 €
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 100,00 € Φωτογραφίες 476,00 €
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 100,00 € Έξοδα Συνέντευξης Τύπου Θεσσαλονίκης 234,35 €
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 50,00 € 20.265,20 €

36.532,93 €

Διάφορα Έσοδα Διάφορα Έξοδα
Διάφορα Έσοδα Διάφορα Έξοδα
Τόκοι Καταθέσεων 2,73 € Φόροι Πιστωτικών Τόκων 0,28 €

Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών 300,00 €
300,28 €

Σύνολο Εσόδων 79.014,46 € Σύνολο Εξόδων 60.225,82 €

Χρηματικά Διαθέσιμα την 03/07/2009
Ταμείο
Ταμείο Κεντρικού 856,78 €

Λογαριασμοί Καταθέσεων
Τράπεζα Αρ. Λογαριασμού Υπόλοιπο
Alpha Bank 104002002016612 8.751,60 €
Eurobank Ergasias 0026.0026.91.0201049769 946,38 €
Αγροτική Τράπεζα 0170400573225 881,00 €
Εθνική Τράπεζα 040/483108‐01 5.717,40 €
Τράπεζα Αττικής 56348581 150,08 €
Τράπεζα Πειραιώς 5026038350177 1.485,40 €

17.931,86 €

Χρηματικά Διαθέσιμα 18.788,64 €

Οικονομικός Απολογισμός Περιόδου  01/09/2008 ‐ 03/07/2009

 



9. Άλλα θέματα 
 
α. Θεσμικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των μνημείων από νομικά και φυσικά 
πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα 
  
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για τις συνεχείς διαβουλεύσεις που είχε με το νομικό σύμβουλο 
του  Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού κ. Αντώνη Κλαδιά με θέμα  τη διαμόρφωση  και τον 
εμπλουτισμό  του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση των μνημείων από 
φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού χώρου.  Οι επαφές αυτές έγιναν μαζί με τον  επίτιμο 
αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Δημήτρη Παπαπετρόπουλο., ο οποίος 
έκανε όλη την επιστημονική προετοιμασία.   Κύριο αντικείμενο των διαβουλεύσεων αυτών ήταν 
α)  η απλοποίηση του νόμου 3525/2007 για τις χορηγίες, β) η ανάδειξη  και βελτίωση του 
θεσμικού πλαισίου που προωθεί τη συνεργασία  ανάμεσα στην Τοπική – Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής 
ανάπτυξης  (Ν. 3463/2006, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, άρθρο 225, παρ.5).  Βασική 
επιδίωξη του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ είναι να επεκταθεί αυτή η δυνατότητα και σε νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν, κατά το καταστατικό τους, 
σκοπούς πολιτιστικούς. γ)  Η νομοθετική πρόβλεψη για χρηματοδότηση όλων των μελετών, 
ερευνών και έργων στα μνημεία μας από δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή 
αλλοδαπών του ιδιωτικού δικαίου  απ ευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού.  Το Δ.Σ. ευχαρίστησε τον κ. Δημήτρη Παπαπετρόπουλο για τη μεγάλη προσφορά 
του στην προετοιμασία του θεσμικού αυτού πλαισίου. Οι εξελίξεις στον τομέα της ανεμπόδιστης 
χρηματοδότησης των μνημείων μας από νομικά και φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού χώρου είναι 
από τις μεγαλύτερες επιδιώξεις του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και θα αποτελέσουν κεντρικό θέμα στη 
δεύτερη γενική μας συνέλευση 
 
β. Αμοιβή κου Oliver Taplin 
 
Ο κ. Χρήστος Λάζος πρότεινε, στο πλαίσιο της έκδοσης για την ταυτότητα και τους στόχους του 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ να συμπεριληφθεί κείμενο-δοκίμιο του επιφανούς καθηγητού της θεατρολογίας 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κου Oliver Taplin.  Το Δ.Σ. έκανε ομόφωνα αποδεκτή την 
εισήγηση του κου Χ. Λάζου και ενέκρινε το ποσό των 500 ευρώ για την αμοιβή του κου Οliver 
Taplin. 
 
 
Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας 
 
Σ.Μπένος       Β. Λαμπρινουδάκης 
 
 


