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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
«ΔΙΑΖΩΜΑ»  

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013  

 
Σήμερα, Δευτέρα 22 Απριλίου 2013, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο 
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Παρόντες ήσαν:  
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος  
Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος 
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας  
Χρήστος Λάζος, μέλος 
Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος 
Τέτη Χατζηνικολάου, μέλος. 
 
Απών ήταν ο κος  Γιώργος Κουρουπός, ταμίας. 
 
 
 

1. Αποδοχή προτάσεων για τα νέα εταιρικά μέλη. 
 
Ο πρόεδρος, κος Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου για την 
εξέλιξη  του θεσμού των Εταιρικών Μελών και εισηγήθηκε την αποδοχή δύο νέων 
εταιρικών μελών. 
 
Ο κος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι συναντήθηκε προσωπικά με τον κο Αχιλλέα 
Κωνσταντακόπουλο, πρόεδρο της TEMES A.E. που είναι ήδη χορηγός του 
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». «Η TEMES A.E., συνέχισε ο κος Μπένος, είναι ο φορέας 
ανάπτυξης της Costa Navarino, του πρώτου ολοκληρωμένου τουριστικού 
προορισμού υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στη 
Μεσσηνία».  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής ο κος Μπένος ενημέρωσε τον κο 
Κωνσταντακόπουλο για το θεσμό των Εταιρικών Μελών και του πρότεινε να γίνει 
εταιρικό μέλος του σωματείου με το ποσό που θα επιλέξει ο ίδιος. Ακολούθως του 
απέστειλε σχετική ενημερωτική επιστολή (βλ. επισυναπτόμενο 1ο). 

Ο κος Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος αποδέχτηκε με χαρά την πρόταση του κου 
Μπένου και με επιστολή (βλ. επισυναπτόμενο 2ο) τού ανακοίνωσε ότι η TEMES A.E. 
προτίθεται να γίνει εταιρικό μέλος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», προσφέροντας ως ετήσια 
χορηγία το ποσό των 5000 ευρώ. 

Στη συνέχεια ο κος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου ότι συναντήθηκε με 
τον κο Ιωάννη Πολυχρονόπουλο, Διευθυντή Marketing της Attica Bank και την κα 
Κατσιφή Θεοδώρα, υπεύθυνη Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Attica 
Bank. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης την ενημέρωσε για το θεσμό των Εταιρικών 
Μελών και της πρότεινε να εξετάσει το ενδεχόμενο η Attica Bank να γίνει Εταιρικό 
Μέλος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Η Attica Bank και συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαφήμισης αποδέχτηκε την πρόταση 
του κου Μπένου και με επιστολή της (βλ. Επισυναπτόμενο 3ο) γνωστοποίησε την 
πρόθεσή της να διαθέσει συνολικά το ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
(καταθέτοντας για τα έτη 2103 και 2014 αντίστοιχα το ποσό των 5.000 ευρώ) και να 
γίνει Εταιρικό Μέλος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 
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Ο κος Μπένος εισηγήθηκε, λοιπόν, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» την αποδοχή της TEMES A.E. και της Attica Bank ως νέα εταιρικά 
μέλη του σωματείου. 

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη του 
θεσμού των Εταιρικών Μελών και αποδέχτηκαν ομόφωνα την πρόταση του κου 
Μπένου.  
 
Στη συνέχεια καλωσόρισαν στην οικογένεια του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» τα δύο νέα 
εταιρικά μέλη και τα ευχαρίστησαν θερμά για τη συμβολή τους στην ενίσχυση των 
σκοπών του σωματείου.  
 
Τέλος εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την αποδοχή των δύο χορηγιών.  
 
 
 

2. Χορηγοί φιλοξενίας  για τα εγκαίνια του αρχαίου θεάτρου 
Μεσσήνης  : TEMES Α.Ε./Aχιλλέας Κωνσταντακόπουλος και ELITE 
RESORT/ Νικήτας Κάρτσωνας. 

 
Ο κος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου ότι μετά από προσωπική 
επικοινωνία που είχε με τον κο Νικήτα Κάρτσωνα, ιδιοκτήτη του  Elite City Resort, 
του πρότεινε να γίνει χορηγός φιλοξενίας των συντελεστών της εκδήλωσης, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στα εγκαίνια του αρχαίου θεάτρου της Μεσσήνης.  
 
Ο κος Κάρτσωνας αποδέχθηκε την πρόταση του κου Μπένου και στη συνέχεια 
ανακοίνωσε με επιστολή του (βλ. επισυναπτόμενο 4ο) ότι το ξενοδοχείο Elite City 
Resort δέχεται να είναι χορηγός φιλοξενίας  για τα εγκαίνια του αρχαίου θεάτρου 
Μεσσήνης και θα προσφέρει σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή 60 δωμάτια (μονόκλινα και 
δίκλινα) και μια σουίτα για τη σοπράνο. 
 
Επίσης, ο κος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου ότι, κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης που είχε με τον κο Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, του πρότεινε να γίνει η 
TEMES A.E. χορηγός φιλοξενίας των εγκαινίων του αρχαίου θεάτρου της Μεσσήνης.  
 
Η TEMES A.E., όπως ανακοίνωσε με την επιστολή του ο κος Κωνσταντακόπουλος 
(βλ. επισυναπτόμενο 2ο) δέχθηκε να καλύψει τα έξοδα της διαμονής των 
συντελεστών της μουσικής εκδήλωσης στο ξενοδοχείο Elite City Resort και να γίνει 
χορηγός φιλοξενίας.  
 
Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την εξέλιξη αυτή και 
εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 
 

 
 

3. Υποψήφια νέα μέλη  
 
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:  
 

 Βαδιβούλης Νικόλαος, μαθητής, (αρωγό μέλος). 
 Σταμπούλογλου Ευθύμιος –Ιωάννης, αγρ. τοπογράφος - μηχανικός (τακτικό 
μέλος). 
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 Σγουρός Οδυσσέας, αρχιτέκτων- μηχανικός Ε.Μ.Π., (τακτικό μέλος). 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση 
του προέδρου. 
 
 

4. Άλλα θέματα που θα προταθούν  
 

Ο πρόεδρος, κος Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου ότι 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» συνάντηση της ομάδας, η 
οποία επιμελείται τη διοργάνωση της έκθεσης που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί 
στην Αμερική με στόχο την προβολή του έργου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και αποτελείται 
από τους κ.κ. Χρήστο Λάζο, Πιτένη Μιχάλη, αρχιτέκτονα – μηχανικό και 
Κωνσταντινίδη Κώστα, υπεύθυνο  της Εταιρείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Postscriptum, με την κα Νάντια Δρακούλα, δικηγόρο και δημοσιογράφο.  

Η κα Δρακούλα, η οποία θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη τους επόμενους μήνες για 
προσωπικούς της λόγους, προτίθεται κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί να 
παρουσιάσει σε φορείς της Νέας Υόρκης το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», τις δράσεις του, 
με επίκεντρο τη Δράση Υ.Ε.Α.Θ., καθώς και το σενάριο της έκθεσης που σχεδιάζεται 
να πραγματοποιηθεί.  

Ο κος Μπένος συνέχισε ότι η κα Δρακούλα προτίθεται να πραγματοποιήσει 
συναντήσεις με φορείς της Νέας Υόρκης, αλλά και με το New York University, με 
στόχο την επίτευξη συνεργασίας του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» με Πανεπιστήμια και φορείς 
του εξωτερικού, αλλά και την αναζήτηση ενός εταίρου για τη διοργάνωση της 
έκθεσης.  

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συνέχισε ο κος Μπένος, συμφωνήσαμε να γίνουν 
και στην Ελλάδα κάποιες συναντήσεις με ελληνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται 
στην Αμερική, αλλά και με ξένους φορείς (π.χ. Ίδρυμα Ωνάση, Αμερικανική 
Αρχαιολογική Σχολή, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Ίδρυμα Fulbright), με στόχο την 
καλύτερη προετοιμασία του εδάφους για τις επαφές που θα πραγματοποιήσει στη 
συνέχεια η κα Δρακούλα  στο εξωτερικό». 

Έπειτα το λόγο έλαβε ο κος Χρήστος Λάζος, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη για την 
πορεία της προετοιμασίας της έκθεσης, και ανέφερε σχετικά ότι ο κος Πιτένης, ο κος 
Κωνσταντινίδης και ο ίδιος συντάσσουν την τελική πρόταση για το σενάριο της 
έκθεσης. Τις επόμενες ημέρες το σενάριο αυτό θα δοθεί στην κα Δρακούλα σε δύο 
μορφές, μια συντομότερη και μια εκτενέστερη. Το υλικό αυτό, καθώς  και 
πληροφοριακό υλικό για το «ΔΙΑΖΩΜΑ», θα μπορεί η κα Δρακούλα να το 
χρησιμοποιήσει και να το προβάλει στο εξωτερικό. 

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία της 
προετοιμασίας της έκθεσης και την ευαρέσκειά τους για τις δράσεις, οι οποίες έχουν 
ως στόχο την προβολή του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» στο εξωτερικό. 
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Ο πρόεδρος  Ο γενικός γραμματέας  
  
  
  
  
  
  
  

Σταύρος Μπένος  Βασίλης Λαμπρινουδάκης  
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Επισυναπτόμενο  1ο:                                                                                                         

                                                                                                 
κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο 
Πρόεδρο της  «TEMES Α.Ε.» 

 
Αγαπητέ μου Αχιλλέα, 
 
Σε συνέχεια της χθεσινής πολύ γόνιμης  συνάντησής μας θέλω να μοιραστώ μαζί σου 
ορισμένες σκέψεις για τη μελλοντική συνεργασία μας. 
 
Από τη μακρά μου πορεία στο δημόσιο χώρο και τη συνάντησή μου με μεγάλες ιδέες 
και σπουδαίους ανθρώπους έχω διδαχθεί ότι, χωρίς την ουσιαστική κινητοποίηση της 
κοινωνίας δεν οδηγείσαι σε υψιπετείς στόχους.  Τα πολύχρωμα και φωτεινά  
κοιτάσματα της κοινωνίας είναι εκείνα που μας δείχνουν το δρόμο και μας δίνουν τη 
δύναμη  και την έμπνευση για την υλοποίηση μεγάλων οραματικών σχεδίων. Αυτή 
είναι και η πεμπτουσία που εμπνέει τη δουλειά μας στο ΔΙΑΖΩΜΑ.  
 
‘Ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά κοιτάσματα είναι ο κόσμος των επιχειρήσεων 
που παράγει και δημιουργεί πλούτο και ελπίδες στη χώρα μας. 
 
Ο ρόλος της επιχειρηματικής κοινότητας στο κοινωνικό – περιβαλλοντικό και 
πολιτιστικό γίγνεσθαι, έχει τα τελευταία χρόνια αναδειχθεί μέσα από το θεσμό της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ο επιχειρηματικός σας όμιλος κυριολεκτικά 
πρωτοπορεί στον τομέα αυτό. 
 
Η πρότασή μου, αγαπητέ μου Αχιλλέα, είναι να συνεργασθούμε για να προωθήσουμε 
το θεσμό του «εταιρικού μέλους».   Με αυτό τον τρόπο θα διευρύνουμε την ποιότητα 
του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθιερώνοντας τη 
«συμμετοχικότητα», μέσα από τις προτάσεις  και δράσεις που επισυνάπτονται. 
 
Κλείνοντας, θα εκτιμούσα τις καλές υπηρεσίες και τη συνδρομή σου ώστε να 
περιληφθεί και η AEGEAN AIR στον παραπάνω θεσμό. 
 
Είμαι στη διάθεσή σου για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
 
Φιλικά, 
 
Ο Πρόεδρος, 
 
Σταύρος Μπένος 
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Επισυναπτόμενο  2ο:      

 
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 
 
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας της 8ης Απριλίου και εύχομαι καλή επιτυχία στην 
νέα αυτή προσπάθειά σας.  
 
Η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. θα στηρίξει τον νέο αυτό θεσμό των Εταιρικών Μελών με το ποσό των 
5.000 Ευρώ ετησίως. 
 
Σχετικά με τη συμμετοχή μας ως χορηγοί στην εναρκτήρια εκδήλωση στο Αρχαίο 
Θέατρο της Μεσσήνης, θα επικοινωνήσει μαζί σας η κα Μαρίνα Παπατσώνη, 
Διευθύντρια Επικοινωνίας για τα περαιτέρω. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Aχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος 
Chairman 
  
TEMES S.A. 
5 Pentelis St.   
175 64, Athens, Greece 
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Επισυναπτόμενο 3ο:  
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Επισυναπτόμενο 4ο: 
 
 
Αγαπητέ κύριε Μπένο, 
 
Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας ενημερώνουμε  ότι κρατάμε  για 
τις 2 & 3/08/13  60 δωμάτια  (30 μονόκλινα και 30 δίκλινα δωμάτια) και μια σουίτα 
για την κυρία Κωστέα από 01/08 έως 08/08/13  
 
Σας ευχαριστούμε, πάντα στη διάθεση σας! 
 
 
Με εκτίμηση 
 
Γιώργος Κουτίβας 
Reservations Department 
Elite City Resort 
Kalamata, Greece 
 


