
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
ΔΙΑΖΩΜΑ 

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 
 
Σήμερα, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου  2011, 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 
Σοφία Ταράντου, μέλος 
Δημήτρης Παπαπετρόπουλος, αναπλ. Μέλος 
Γιώργος Σκεπαθιανός, αναπλ. μέλος 
 
Θέματα 
  
1. Ενημέρωση για την πορεία των εκδόσεων και της φιλμογραφίας του 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 
 
Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ενημέρωση τα μέλη για την πορεία  και τη 
δυναμική των εκδόσεων και της φιλμογραφίας που έχει δρομολογήσει το Σωματείο. 
Το αναλυτικό σχέδιο έχει ως εξής: 
 
Ι. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 
 

1. ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Χρηματοδότηση από Δήμο Θεσσαλονίκης 
Συγγραφείς: Βελένη Πολυξένη κ.α. 
Επιμελητής: Λάζος Χρήστος 
 
2. ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Συγγραφέας: Ροζίνα Κολώνια 
Επιμελητής: Λάζος Χρήστος 
 
3. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Χρηματοδότηση από Αντιπεριφέρεια Ανατολικής Αττικής 
Συγγραφέας: Μπάνου Ελένη  
Επιμελητής: Λάζος Χρήστος 
 
4. ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
Συγγραφείς: Κάντα Αθανασία, Βάνα Νινιού και Σοφιανού Χρύσα 
Χρηματοδότηση από Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 
Επιμελητής: Λάζος Χρήστος 
 
ΙΙ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 
1. ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Σκηνοθέτης: Τάκης Χατζόπουλος 
 
2. ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 



Σκηνοθέτης: Σταύρος Ιωάννου 
 
3. ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΔΕΛΦΩΝ 
Σκηνοθέτης: Παπαϊωάννου Αποστολία 

 
4. ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΔΗΛΟΥ 
Σκηνοθέτης: Φατούρος Άρης 
 
5. ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
Σκηνοθέτης: Ζέρβας Γιώργος, Τζίνα Πετροπούλου 
 

Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι πλέον το ΔΙΑΖΩΜΑ θα επιδιώκει για 
κάθε έκδοση και ντοκιμαντέρ τη συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. 
 
2. Έκδοση για τα αρχαία θέατρα της Μακεδονίας 
 
Ο Πρόεδρος  του δ.σ. ενημέρωσε τα μέλη ότι, στο πλαίσιο του παραπάνω σχεδιασμού  
για την εκδοτική δραστηριότητα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, έχει ήδη ολοκληρωθεί το 
συγγραφικό μέρος της έκδοσης των αρχαίων θεάτρων της Μακεδονίας.  Ο κ. 
Κων/νος Τσιρίκος ολοκλήρωσε το γραφιστικό και δημιουργικό μέρος της έκδοσης  
και κατέθεσε την  προσφορά του,  η οποία ανέρχεται στα 2.300 συν Φ.Π.Α. 
(2.449,50). Παράλληλα, σε επαφή που είχε ο Πρόεδρος με το Δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη συμφώνησαν κατ΄ αρχήν να συμμετάσχουν από 
κοινού στην έκδοση των αρχαίων θεάτρων της Μακεδονίας με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: Το ΔΙΑΖΩΜΑ θα παραδώσει το δημιουργικό και γραφιστικό μέρος 
της έκδοσης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αναλάβει τη δαπάνη για το εκτυπωτικό 
μέρος της.  Ύστερα από ευρεία συζήτηση το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε  
ομόφωνα την ανάθεση στον κ. Κων/νο Τσιρίκο του δημιουργικού και γραφιστικού 
μέρους της έκδοσης και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις 
με το Δήμο Θεσσαλονίκης για την έκδοση των αρχαίων θεάτρων της Μακεδονίας.  
 
3. Κατάθεση πλαισίου συνεργασίας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με το Φωτογραφικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης  στην πρόσκληση 31 «Ψηφιακή Σύγκλιση» του 
Ε.Σ.Π.Α. και συμπλήρωση του σχετικού φακέλου για την απόκτηση 
επάρκειας συμμετοχής σε προγράμματα ΕΣΠΑ του Σωματείου. 
 
Ο πρόεδρος του δ.σ. ενημέρωσε τα μέλη ότι την προηγούμενη εβδομάδα τον 
επισκέφθηκε στα γραφεία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ αντιπροσωπεία ερασιτεχνών 
φωτογράφων, προκειμένου να του δηλώσει  την πρόθεση 150 ερασιτεχνών 
φωτογράφων  που έχουν συγκροτήσει τον ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΑΤΟ, να 
φωτογραφίσουν εθελοντικά 50 αρχαία θέατρα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
αναπτύχθηκε η ιδέα της αξιοποίησης του πρωτογενούς υλικού της φωτογράφισης για 
διάφορες ψηφιακές εφαρμογές (πανοράματα, 3d απεικονίσεις, ψηφιακοί περίπατοι 
κλπ). Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα, ακολούθησαν επαφές τόσο με το 
Φωτογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, όσο και με τη Διαχειριστική Αρχή του 
Ε.Σ.Π.Α. Οι επαφές αυτές  και οι συσκέψεις που ακολούθησαν μας οδήγησαν στο 
συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης του πρωτογενούς υλικού των 
φωτογραφιών είναι η κατάθεση πρότασης  στην πρόσκληση 31  του προγράμματος 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: 
 
Τίτλος του έργου : Ψηφιακός περίπατος στα αρχαία θέατρα 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 900.000 ευρώ 
Δικαιούχος: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Φορέας πρότασης: ΔΙΑΖΩΜΑ και Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Φορέας λειτουργίας : ΔΙΑΖΩΜΑ 



 
Σε αυτό το σημείο ο Γενικός Γραμματέας κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης μίλησε για την 
αξιόλογη δράση του ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΝΑΤΟΥ και πρότεινε τη συνέχιση της 
συνεργασίας για τη δημιουργία ενός φωτογραφικού αρχείου στο ΔΙΑΖΩΜΑ.  Ο Κ. 
Μπένος πρότεινε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, παράλληλα με τις 
διαδικασίες ένταξης στο Ε.Σ.Π.Α. του παραπάνω έργου, να κινηθούν και οι 
διαδικασίες, προκειμένου να αποκτήσει το Σωματείο διαχειριστική επάρκεια, ώστε 
να έχει τη δυνατότητα αυτοτελούς συμμετοχής στην προκήρυξη μελλοντικών 
προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Σ.Π.Α.  Το διοικητικό συμβούλιο, 
ύστερα από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα : 
 

1. την κίνηση των διαδικασιών από τον Πρόεδρο για την ένταξη του έργου 
«Ψηφιακός περίπατος στα αρχαία θέατρα», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται παραπάνω 

2. την κίνηση της διαδικασίας από τον Πρόεδρο για την απόκτηση 
διαχειριστικής επάρκειας του Σωματείου, όπως αναφέρεται παραπάνω.  

 
 
Επέκταση συνεργασίας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και με άλλες Τράπεζες 
 
Για την καλύτερη και πληρέστερη διευθέτηση των οικονομικών συναλλαγών του 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ο πρόεδρος του δ.σ. πρότεινε στα μέλη την επέκταση της 
συνεργασίας του Σωματείου και με δύο άλλες τράπεζες, την HSBC και τη CITIBANK. 
Τα μέλη συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση του προέδρου, τον οποίο και 
εξουσιοδότησαν να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της 
παραπάνω συνεργασίας. 
 
Εγγραφή νέων μελών 
 
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στο 
διοικητικό συμβούλιο την έγκριση των αιτήσεων των παρακάτω  προσώπων για την 
εγγραφή τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και αρωγά μέλη: 
 
 

1. Κατσούλας Δημήτρης, ιδιωτικός υπάλληλος 
2. Λαγόπουλος Αλέξανδρος, αρχιτέκτων (ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ) 
3. Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος, δρ. πολιτικός μηχανικός 

 
Τα μέλη του δ.σ. ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου. 
 
 Ενημέρωση για τον οικονομικό απολογισμό από 1.9.2008-  31.10.2011  
Έγινε η παρουσίαση καθώς και η ανάλυση των κονδυλίων εσόδων και εξόδων του 
Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού, καθώς και των εσόδων- εξόδων από 
την έναρξη του Διαζώματος, 1-9-08 έως 31.10.2011. (βλ. πίνακα). 
 
Συνεργασία ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ-ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη για τις επαφές που είχε 
το μέλος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Θεόδωρος Μπένος με  τις κυρίες Κατερίνα Γκούμα 
Δ/ντρια Μarketing  και Επικοινωνίας και Αλεξία Μαχαίρα Communication and CR 
Manager της αλυσίδας σουπερ μάρκετ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, προκειμένου να 
διερευνηθεί η προοπτική συνεργασίας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διατυπώθηκε η  πρόταση από τα στελέχη 
της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ να προβληθούν οι σκοποί του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με ειδική 
ετικέτα μέσω των προϊόντων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ». Τα μέλη του δ.σ. υποδέχθηκαν 



θερμά την παραπάνω προοπτική συνεργασίας και εξουσιοδότησαν τον κ. Θεόδωρο 
Μπένο να μεταφέρει την απόφαση αποδοχής της πρότασης της ΑΒ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, προκειμένου να διαμορφωθεί ύστερα από σχετική διαβούλευση 
και να λάβει την τελική της μορφή. 
 
Αποδοχή δωρεάς από τη εταιρία ΔΕΗ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 
  
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση της 
εταιρίας ΔΕΗ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. να ενισχύσει τον τραπεζικό λογαριασμό – κουμπαρά του 
αρχαίου θεάτρου των Γιτάνων με το ποσό των 2.000 ευρώ. Τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου κα τον 
εξουσιοδότησαν να αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή στην εταιρεία ΔΕΗ-ΤΕΡΝΑ 
Α.Ε. 
 
Αποδοχή δωρεάς από τη εταιρία Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε. 
  
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση της 
εταιρίας Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε. να ενισχύσει τον τραπεζικό λογαριασμό – κουμπαρά 
του αρχαίου θεάτρου τoυ Βοιωτικού Ορχομενού με το ποσό των 5.000 ευρώ. Τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου 
κα τον εξουσιοδότησαν να αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή στην εταιρεία  Ε.Ε.Ν. 
ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε. 
 
Αποδοχή δωρεάς από τη εταιρία PROTERGIA Α.Ε. 
  
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση της 
εταιρίας PROTERGIA Α.Ε. να ενισχύσει τον τραπεζικό λογαριασμό – κουμπαρά του 
αρχαίου θεάτρου τoυ Βοιωτικού Ορχομενού με το ποσό των 15.000 ευρώ. Τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου 
κα τον εξουσιοδότησαν να αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή στην εταιρεία 
PROTERGIA Α.Ε. 
 
 
Αποδοχή δωρεάς από τη εταιρία ΔΕΗ Α.Ε. 
  
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση της 
εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε. να ενισχύσει τον τραπεζικό λογαριασμό – κουμπαρά του αρχαίου 
θεάτρου της Ερέτριας  με το ποσό των 20.000 ευρώ. Τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου κα τον 
εξουσιοδότησαν να αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή στην εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. 
 
 
Ο Πρόεδρος      Ο Γενικός Γραμματέας 
 
Σταύρος Μπένος     Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
 
 
 
 
 
 
 


