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ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ 

ΧΜΑΣΔΗΟΤ «ΓΗΑΕΧΜΑ»  
 

 Σξίηε 08 Μαξηίνπ 2016 
 
 

ήκεξα, Σξίηε 08 Μαξηίνπ 2016, ζην επί ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο 30 γξαθείν ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», έγηλε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
 

Παξφληεο ήζαλ νη θ.θ.:  
ηαχξνο Μπέλνο, πξφεδξνο,  
Πέηξνο Θέκειεο, αληηπξφεδξνο, 
Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο, 
Σέηε Υαηδεληθνιάνπ, κέινο, 
Μπνιέηεο Κσλ/λνο, κέινο, 
Υξήζηνο Λάδνο, κέινο. 
 
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ, επίζεο, νη θ.θ. Μπέηηπ Υαηδεληθνιάνπ, κέινο ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», λνκηθφο θαη εκπεηξνγλψκσλ ζε ζέκαηα Σνπξηζκνχ, Γηψξγνο 

πξηαλφο, Γεληθφο Γηεπζπληήο ζηελ Δηαηξεία ΜΟΡΔΑ Α.Δ., Γηψξγνο Πνιίηεο, 
γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Κσλζηαληίλνο Μάκαιεο, πξφεδξνο ηνπ .Δ.Γ.Α.., ηαχα 

Αγγειίδε, ζηέιερνο Τπεξεζίαο πξνγξακκαηηζκνχ - Γεληθήο Γξακκαηείαο 

πληνληζκνχ ηνπ Κπβεξλεηηθνχ έξγνπ, Βαγγέιεο Νηθνιάνπ, Δπηρεηξεζηαθφο 
Γηεπζπληήο ηεο Δηαηξείαο “Postscriptum”, Φνίβε Κσλζηαληηλίδε, γξακκαηέαο ηεο 

Δηαηξείαο “Postscriptum” θαη αξσγφ µέινο ηνπ «∆ΗΑΕΩΜΑΣΟ», αξεγηαλλίδεο 
Κψζηαο θαη Lynn Patchett, ηερληθνί θαη Web Expert Design & Marketing. 
 
1. Παξνπζίαζε ηεο «Μειέηεο ππνβάζξνπ πνπ ζα θαηαγξάθεη ηα πηζαλνινγνύκελα 

έζνδα ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα αξραία ζέαηξα ηεο Ηπείξνπ ζε επίπεδν: 

(α) καθξννηθνλνκηθό, (β) θνξέα δηαρείξηζεο ηεο δηαδξνκήο θαη (γ) επηρεηξήζεωλ 

ηδηωηηθνύ ηνκέα πνπ ζα ηνλ ζηεξίδνπλ» πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ «ΣΟΠΟ 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ Ο.Δ.» (πλ. 1). 
 
Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε φηη 

νινθιεξψζεθε ε εθπφλεζε ηεο «Μειέηεο ππνβάζξνπ πνπ ζα θαηαγξάθεη ηα 

πηζαλνινγνχκελα έζνδα ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα αξραία ζέαηξα ηεο Ζπείξνπ 

ζε επίπεδν: (α) καθξννηθνλνκηθφ, (β) θνξέα δηαρείξηζεο ηεο δηαδξνκήο θαη (γ) 

επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα ηνλ ζηεξίδνπλ». 
 
«Τε κειέηε απηή, πξφζζεζε ν θ. Μπέλνο, εθπφλεζε ε Δηαηξεία “ΤΟΠΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΗΚΖ Ο.Δ.” θαη ν νηθνλνκνιφγνο θ. Θεφδσξνο Σθπιαθάθεο κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ην “ΓΗΑΕΨΜΑ”. Τν θφζηνο ηεο αλάζεζεο ηεο 

παξαπάλσ κειέηεο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 10.000 επξψ, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζα θαιπθζεί εμ’ νινθιήξνπ απφ ηελ επγεληθή ρνξεγία 

ηεο Δηαηξείαο «ΝΔΑ ΟΓΟΣ», ε νπνία είλαη θαη Δηαηξηθφ Μέινο ηνπ ζσκαηείνπ. Γηα 

κηα αθφκε θνξά επραξηζηνχκε ζεξκά ηελ Δηαηξεία γηα ηε ζπνπδαία ζπκβνιή ηεο ζηε 

δξάζε καο». 
 
Ακέζσο κεηά, ν θ. Μπέλνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. Θεφδσξν θπιαθάθε, ν νπνίνο εθ 

κέξνπο ηεο Δηαηξείαο θαη κε ηε ρξήζε πξνγξάκκαηνο powerpoint (πλ. 1) 

παξνπζίαζε ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθε. 
 
Ο θ. θπιαθάθεο αλέθεξε ηα εμήο: 
 
Ζ «Μειέηε ππνβάζξνπ πνπ θαηαγξάθεη ηα πηζαλνινγνχκελα έζνδα ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Γηαδξνκήο ζηα αξραία ζέαηξα ηεο Ζπείξνπ ζε επίπεδν: (α) καθξννηθνλνκηθφ, (β) 

θνξέα δηαρείξηζεο ηεο δηαδξνκήο θαη (γ) επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα ηνλ 

ζηεξίδνπλ» αλαηέζεθε ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πνιηηηζηηθή 

Γηαδξνκή ζηα αξραία ζέαηξα ηεο Ζπείξνπ» πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
 
1. Καηαγξαθή ηεο Γηεζλνχο εκπεηξίαο αληίζηνηρσλ πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ θαη 

δηεζλψλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ηδησηηθνχ & 

δεκνζίνπ ηνκέα. 
2. Καηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο αλακελφκελεο εμέιημεο ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζηελ Ήπεηξν. Σηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κε βάζε ην Δ.Σ.Π.Α. 2014-2020, ζπλέξγεηεο 

δηαθφξσλ κνξθψλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ - παξαδνζηαθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ - κε ηελ 

Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή, πηζαλνινγνχκελε εμέιημε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ 

ηνπξηζκνχ θαη αλακελφκελν κεξίδην ηεο Ζπείξνπ. 
3. Μειέηε επηπηψζεσλ ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ Ήπεηξν. Δπηπηψζεηο ζην Παξαγφκελν Πξντφλ θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 

θιάδνπο, πηζαλνινγνχκελε επίπησζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηα δεκφζηα έζνδα. 
4. Γεσγξαθηθή θαη θιαδηθή εμεηδίθεπζε ησλ πηζαλνινγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ 

επηπηψζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ επί κέξνπο λνκψλ. Δληνπηζκφο ησλ 

θιάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ θηλεηήξην κνριφ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηαδξνκήο. 
5. Γηεξεχλεζε εκπεηξηψλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ ζπκθψλσλ πνηφηεηαο ζε άιιεο 

πεξηνρέο  ηεο ρψξαο. Καιέο πξαθηηθέο θαη πξψηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ζπλέξγεηεο 

κε ηε ζρεδηαδφκελε δηαδξνκή. 
6.  Πξψηε πξνζέγγηζε πηζαλνινγνχκελσλ εζφδσλ ηεο δηαδξνκήο ζε επίπεδν θνξέα 

δηαρείξηζεο ηεο δηαδξνκήο θαη επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα ηνλ ζηεξίδνπλ. 
 
Ζ εξγαζία πνπ έγηλε μεθίλεζε κε κηα επί ηφπνπ επίζθεςε ζηελ Ήπεηξν θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνρψξεζε κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ απφ κεγάιε πνηθηιία πεγψλ, 

αθνχ ε κέηξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ζπλδπαζκέλε 

κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, παξά ηελ πιεζψξα ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ δελ έρεη θαηαιήμεη ζε εληαία κεζνδνινγία, νχηε ππάξρνπλ παξεκθεξείο κειέηεο ζην 

εμσηεξηθφ θαη κηα κφλν ζρεηηθά παξεκθεξήο ζην εζσηεξηθφ.  



3 
 

Φξεηάζηεθε ζπλεπψο, γηα λα πξνρσξήζεη ε κειέηε, λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πξσηφηππε 

κεζνδνινγία, αιιά θαη λα γίλνπλ κηα ζεηξά απφ ππνζέζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζα αλαπηπρζεί ε δηαδξνκή, ζηε βάζε ησλ δηεζλψλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλάπηπμε ππεξεζηψλ πνιηηηζκνχ, ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

κηαο πεξηνρήο. 
 
Σεκαληηθφηεξε απφ ηηο ππνζέζεηο απηέο είλαη φηη ε δηαδξνκή ζα απνηειέζεη έλα ζχλζεην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ εθηφο απφ ην θνηλφ κε εηδηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα αξραία ζέαηξα 

ζα ζπλδπάδεη θαη άιια εηδηθά είδε ηνπξηζκνχ, ψζηε λα κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζε 

πνιιαπιά θνηλά (π.ρ. ζεξηλφο ηνπξηζκφο «ήιηνπ θαη ζάιαζζαο» παξάπιεπξσλ κε ηε 

δηαδξνκή πεξηνρψλ, ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο κε επίθεληξν ηα Ησάλληλα, ηνπξηζκφο 

θξνπαδηέξαο κε βάζε ηελ Ζγνπκελίηζα, νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο θαη δηάθνξα είδε 

«ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο» θ.ιπ.). 
 
Γεχηεξε νπζηψδεο ππφζεζε είλαη φηη ζα κπνξέζεη λα ππάξμεη επαξθήο θηλεηνπνίεζε 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ψζηε ε δηαδξνκή λα πηνζεηεζεί φρη κφλν απφ ηνπο δεκφζηνπο 

θνξείο, αιιά λα απνιακβάλεη επξχηεξεο ζηήξημεο απφ ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή θνηλφηεηα 

θαη θνηλσλία θαη πξνπαληφο απφ ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο πνπ κπνξεί λα πξνζδνθνχλ 

πξφζζεηα έζνδα απφ ηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμή ηεο.  
 
Τξίηε νπζηψδεο ππφζεζε είλαη φηη ηα έξγα θαη δξάζεηο πνπ έρνπλ σο ηψξα πξνβιεθζεί 

ζα πινπνηεζνχλ εληφο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ ζήκεξα πξνδηαγξάθνληαη. Ζ 

ππφζεζε απηή είλαη ζεκαληηθή ιφγσ ησλ κεγάισλ αιιαγψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ Ήπεηξν, ηφζν κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ νδηθψλ 

αμφλσλ (θπξίσο Οιπκπία Οδφο θαη Ηνλία Οδφο), πνπ επηηξέπνπλ ηελ πνιχ ηαρχηεξε 

πξφζβαζε ζηελ Ήπεηξν απφ ην ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο θαη απφ πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο πνπ αλαπηχζζνληαη ηνπξηζηηθά, φζν θαη ιφγσ ηεο αλαβάζκηζεο ζεκαληηθψλ 

ππιψλ εηζφδνπ ηεο δηαδξνκήο (αεξνδξφκην ηνπ Αθηίνπ θαη ιηκάλη Ζγνπκελίηζαο).» 
 

Σέινο, ν κειεηεηήο επραξίζηεζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ θαηάξηηζε ηεο κειέηεο 

ηνλ πξφεδξν ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», θ. ηαχξν Μπέλν, ηνλ θ. Γηάλλε Εεξίλε, 
εκπεηξνγλψκνλα ζε ζέκαηα Αλάπηπμεο θαη εζεινληή ηνπ Γηαδψκαηνο, νη νπνίνη 
ζπλεηζέθεξαλ κε ηδέεο θαη ζθέςεηο, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο γηα ηηο ελδηαθέξνπζεο θαη παξαγσγηθέο ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ ζην 

πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ηεο κειέηεο. 
 
Ακέζσο κεηά, ην ιφγν έιαβε ν πξφεδξνο, θ. ηαχξνο Μπέλνο, ν νπνίνο ζπλεράξε 

ηνπο κειεηεηέο γηα ηε κειέηε πνπ εθπφλεζαλ. Αθνινχζεζε εθηελήο ζπδήηεζε κεηαμχ 
ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο ηα κέιε εμέθξαζαλ ηελ 

επαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθε. 
 
ην ζεκείν απηφ ην ιφγν έιαβε θαη ν θ. Γηψξγνο πξηαλφο, Γεληθφο Γηεπζπληήο ζηελ 

Δηαηξεία ΜΟΡΔΑ Α.Δ., ν νπνίνο δήισζε εληππσζηαζκέλνο απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

κειέηεο. Δπίζεο, κεηέθεξε ηελ επηζπκία ηεο Δηαηξείαο ΜΟΡΔΑ λα ζπλεξγαζηεί κε 
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ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» θαη ηελ Οιπκπία Οδφ Α.Δ., κε θνηλφ ζηφρν ηε δηνξγάλσζε 

πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ ζηελ Πεινπφλλεζν. 
 
Έπεηηα, ην ιφγν έιαβε ε θα Μπέηηπ Υαηδεληθνιάνπ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαιαβήο ηεο κειέηεο, ε νπνία ζπλεράξε ηνπο κειεηεηέο γηα ηε δνπιεηά ηνπο θαη 

ηνπο κεηέθεξε ηηο ήζζνλνο ζεκαζίαο παξαηεξήζεηο ηεο, ηηο νπνίεο νη κειεηεηέο 

ζπκπεξηέιαβαλ ζηε κειέηε. 
 
Δλ ζπλερεία, ην ιφγν έιαβε ε θα ηαχα Αγγειίδε, ζηέιερνο Τπεξεζίαο 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο πληνληζκνχ ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Έξγνπ 

θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηεο κειέηεο, ε νπνία ζπλέζηεζε ζηνπο 

κειεηεηέο λα δψζνπλ έκθαζε ζην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ ηεο Ζπείξνπ θαη λα δψζνπλ 

βάξνο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δηαδξνκήο απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 
 
Σέινο, ην ιφγν έιαβε ν θ. Υξήζηνο Λάδνο, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

σκαηείνπ, ν νπνίνο αλέθεξε φηη ε κειέηε απηή άλνημε λέν θεθάιαην ζηε ζθέςε ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». 
 
 
2. Δλεκέξσζε απφ ηνλ θ. ηαχξν Μπέλν γηα ηελ πξφηαζε ζπλεξγαζίαο πνπ 

ππνβιήζεθε ζην «ΓΗΑΕΧΜΑ» απφ ην .Δ.Γ.Α.. κε ζηφρν ηε ζέζπηζε δξάζεσλ 

ζην πιαίζην ηνπ Δ..Π.Α. γηα ηε βειηίσζε ησλ Αξραίσλ ηαδίσλ (πλ. 2-3). 
 
Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε φηη 
ππνβιήζεθε ζην «ΓΗΑΕΩΜΑ» απφ ην .Δ.Γ.Α.. κηα πξφηαζε ζπλεξγαζίαο, κε 

ζηφρν ηε ζέζπηζε δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Δ..Π.Α. γηα ηε βειηίσζε ησλ Αξραίσλ 

ηαδίσλ. 
 
Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. Κσλζηαληίλν Μάκαιε, πξφεδξν ηνπ 

.Δ.Γ.Α.., ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ πξφηαζε (πλ. 2 θαη 

πλ. 3). 
 
Ο θ. Μάκαιεο, αθνχ παξνπζίαζε ζπλνπηηθά ηα 12 αξραία ζηάδηα ηεο Διιάδαο, 
θαζψο θαη ηε ρξήζε ηνπο θαηά ηελ αξραηφηεηα, αλαθέξζεθε ζηελ πξφηαζε ηνπ 

.Δ.Γ.Α.., ε νπνία αθνξά ηε ρξήζε ησλ αξραίσλ ζηαδίσλ, φπνπ είλαη εθηθηφ, γηα ηε 

δηνξγάλσζε ζχγρξνλσλ αγψλσλ δξφκνπ (αγσλίζκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην 

πεξηβάιινλ, ην ρψξν θαη ηελ ηζηνξία ησλ ζηαδίσλ, αγψλεο επίδεημεο, αγψλεο γηα ην 

επξχ θνηλφ, αγψλεο ζρνιείσλ). 
 
«Ζ πξφηαζε απηή, ζπκπιήξσζε ν θ. Μάκαιεο, πξνυπνζέηεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ηε ζέζπηζε δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Δ.Σ.Π.Α. γηα ηε βειηίσζε ησλ αξραίσλ ζηαδίσλ. 
Ψο εθ ηνχηνπ γηα ηελ πινπνίεζή ηεο απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ «ΓΗΑΕΨΜΑΤΟΣ», ηνπ 

Σ.Δ.Γ.Α.Σ. θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ.  Ζ δξάζε απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί αλά Πεξηθέξεηα 
θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 
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 Γπλακηθφ Σρεδηαζκφ αλά Πεξηθέξεηα. 

 Καηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. 

 Πξνηεηλφκελεο βειηηψζεηο. 

 Βειηηψζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα, έηζη ψζηε ηα αξραία ζηάδηα λα 

παξέρνπλ ην ειάρηζην επηζπκεηφ επίπεδν ρξεζηηθφηεηαο. 

 Βειηηψζεηο πνπ ε πινπνίεζε ηνπο κπνξεί λα γίλεη κεζνπξφζεζκα. 

 Βειηηψζεηο πνπ ε πινπνίεζε ηνπο κπνξεί λα γίλεη ζε βάζνο ρξφλνπ». 
 
Δλ ζπλερεία ν θ. Μάκαιεο απαξίζκεζε ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

παξαπάλσ δξάζε: 
α) γηα ηα ίδηα ηα ζηάδηα: ζα θαηαζηνχλ επηζθέςηκα, φζα δελ είλαη ήδε, ζα 

ζπληεξεζνχλ, ζα αλαδεηρζνχλ θαη ζα ηχρνπλ θξνληίδαο,  
β) γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αγψλεο: ζα απνθηήζνπλ αίγιε θαη κεγαιχηεξε 

αλαγλσξηζηκφηεηα,  
γ) γηα ηε ρψξα θαη ηηο πεξηθέξεηεο: ε ρξήζε ησλ ζηαδίσλ ζα ζπκβάιιεη ζηε 

γεληθφηεξε αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ, ζα απνηειέζεη επθαηξία γηα αλαπηπμηαθή 

δπλακηθή θαη ηφλσζε αζιεηηθνχ θαη άιισλ κνξθψλ Σνπξηζκνχ). 
 
ην ζεκείν απηφ ην ιφγν έιαβε ν θ. Πέηξνο Θέκειεο, αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», ν νπνίνο αλέθεξε φηη βξίζθεη εμαηξεηηθή ηελ 

παξαπάλσ πξφηαζε θαη πξφηεηλε ε δξάζε λα μεθηλήζεη άκεζα απφ ηα ζηάδηα πνπ 

είλαη ήδε αλαζηεισκέλα. Πξφζζεζε, κάιηζηα, λα πξνζηεζνχλ ζηα αγσλίζκαηα θαη 

νξηζκέλα κνληέξλα αζιήκαηα. 
 
Ακέζσο κεηά, ην ιφγν έιαβε ν θ. Λακπξηλνπδάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», ν νπνίνο δηαρψξηζε ηηο δξάζεηο ζε 

δχν είδε:  
α)    Γξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε ζηάδηα ήδε απνθαηεζηεκέλα θαη πξφζζεζε 

φηη ζε νξηζκέλα κάιηζηα ζηάδηα (π.ρ. ηάδην Δπηδαχξνπ) ήδε πινπνηνχληαη 

παξφκνηεο δξάζεηο. 
β) Γξάζεηο ζε ζηάδηα κε απνθαηαζηεκέλα, ηα νπνία γηα λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, ζήκεξα, ρξεηάδνληαη πξψηα αλάδεημε θαη απνθαηάζηαζε. 
 
Ο θ. Λακπξηλνπδάθεο πξφζζεζε φηη γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε ε δηνξγάλσζε αγψλσλ 

απαηηεί κφλν ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπο, ελψ γηα ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε απαηηείηαη πξψηα ε έληαμε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ζηαδίσλ ζε 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. Δ..Π.Α.). Σέινο, ν θ. Λακπξηλνπδάθεο, πξφηεηλε 

λα εληαρζνχλ ζηε δξάζε θαη νη αξραίνη ηππφδξνκνη. 
 
Αθνινχζεζε εθηελήο ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο ηα κέιε απνθάζηζαλ ηα εμήο: 
1. λα απνδερζνχλ ηελ πξφηαζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» θαη 

.Δ.Γ.Α.., 
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2. λα αξρίζεη ε παξαπάλσ δξάζε λα πινπνηείηαη απφ ην επηέκβξε ηνπ 2016 ζε 

ζηάδηα ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ, κε ηελ νπνία ππάξρεη ήδε ζπλεξγαζία 

ιφγσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα αξραία ζέαηξα ηεο 

Ζπείξνπ, 
3. λα νξγαλσζνχλ ζηελ αξραία Μεζζήλε αγσλίζκαηα κε Οιπκπηνλίθεο, 
4. λα επηδησρζεί ε έληαμε ησλ ζηαδίσλ θαη ηεο απνθαηάζηαζήο ηνπο ζηα 

Πξνγξάκκαηα ηνπ Δ..Π.Α., 
5. λα δεκηνπξγεζεί ζε ζπλεξγαζία «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» θαη .Δ.Γ.Α.. κηα έθδνζε 

γηα ηα αξραία ζηάδηα. 
 
Σέινο, ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν, θ. ηαχξν Μπέλν, λα 

πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ην .Δ.Γ.Α.. γηα ηε 

δηνξγάλσζε ηεο παξαπάλσ δξάζεο. 
 
 
3. Δλεκέξσζε απφ ηνλ θ. ηαχξν Μπέλν γηα ηελ πξφηαζε ζπλεξγαζίαο πνπ 

ππνβιήζεθε ζην «ΓΗΑΕΧΜΑ» κε ηελ Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο 

(πλ. 4) 
 
Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε φηη 
ππνβιήζεθε ζην «ΓΗΑΕΩΜΑ» πξφηαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιεληθή Δηαηξία 

Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο.  
 
Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. Γηψξγν Πνιίηε, γεληθφ γξακκαηέα 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, ν 

νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ Δηαηξεία, ηελ ηζηνξία ηεο θαη ηηο 

δξάζεηο ηεο (πλ. 4).  
 
Δλ ζπλερεία αλαθέξζεθε ζηηο πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί ε Δηαηξεία, 

ηα νπνία ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 
 

 Πξνγξάκκαηα εθαξκνζκέλεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο. 
 Παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Πξνγξάκκαηα θαη Γίθηπα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 Πξνγξάκκαηα Δπαηζζεηνπνίεζεο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (εζληθφο ρεηξηζηήο 

ησλ πξνγξακκάησλ «Γαιάδηα εκαία» θαη «Green Key»). 
 

Ακέζσο κεηά ν θ. Πνιίηεο πξφζζεζε φηη ε Δηαηξεία ζπλεηέιεζε ζηε ζέζπηζε πνιιψλ 

εζληθψλ δξπκψλ θαη άιισλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, εθπξνζψπεζε 

ηελ Διιάδα ζηελ ππνγξαθή ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο ηνπ Ρακζάξ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πγξνηφπσλ, πξσηνζηάηεζε ζηηο πξνζπάζεηεο πξνζηαζίαο απεηινχκελσλ εηδψλ 

(κεζνγεηαθή θψθηα, αξθνχδα, ρειψλα θαξέηα θ.α.) θαη φηη γηα ην έξγν ηεο έρεη 

ηηκεζεί απφ ηελ Αθαδεκία Αζελψλ, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ην Ίδξπκα Ford. 
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Σέινο, ν θ. Πνιίηεο δήισζε ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο Δηαηξείαο πνπ εθπξνζσπεί γηα κηα 

πηζαλή ζπλεξγαζία κε ην «ΓΗΑΕΩΜΑ». 
 
Ακέζσο κεηά, ην ιφγν έιαβε ν θ. Μπέλνο, ν νπνίνο πξφηεηλε λα ζπλεξγαζηεί ην 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» κε ηελ Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, κε ζηφρν ηε 

δηνξγάλσζε κηαο θνηλήο δξάζεο πνπ ζα πξνβάιιεη ην πεξηβαιινληηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 
ζηνπο δχν κεγάινπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο Μεζζήλεο θαη ηεο Δπηδαχξνπ, αιιά 

θαη ζηελ Πνιηηηζηηθή  -  Πεξηβαιινληηθή  Γηαδξνκή ζηα κλεκεία πνπ  βξίζθνληαη  
θαηά  κήθνο  ηεο Οιπκπίαο Οδνχ.  
 
Αθνινχζεζε εθηελήο ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο ηα κέιε απνθάζηζαλ λα απνδερζνχλ ηελ πξφηαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν, θ. 

ηαχξν Μπέλν, λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο 

παξαπάλσ δξάζεο. 
 
 
4. Παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ ηνπ λένπ site ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» απφ ηνπο θ.θ. 

αξεγηαλλίδε Κψζηαο θαη Lynn Patchett. 
 
Ο πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θ. ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε 
φηη πξνρσξνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ site ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», 
ην νπνίν πξνζθέξεη δσξεάλ γηα ην ζσκαηείν ε Δηαηξεία Πιεξνθνξηθήο & 
Δπηθνηλσλίαο “PostScriptum”.  
 
Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο έδσζε ην ιφγν ζηνπο θ.θ. αξεγηαλλίδε Κψζηα θαη Lynn 

Patchett, ηερληθνχο θαη Web Expert Design & Marketing, θαζψο θαη ζηα ζηειέρε ηεο  

“PostScriptum”, θ. Βαγγέιε Νηθνιάνπ θαη Φνίβε Κσλζηαληηλίδε, νη νπνίνη 

επηκεινχληαη ην λέν site θαη νη νπνίνη παξνπζίαζαλ ζηα κέιε ηνλ εηθαζηηθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ. 
 
Ζ παξαπάλσ νκάδα ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ζην λέν site ζα δίδεηαη έκθαζε ζε θάζε 

ζέαηξν μερσξηζηά θαη φηη φιε ε πιεξνθνξία ζα δνκείηαη πιένλ κε βάζε θάζε αξραίν  
ζέαηξν μερσξηζηά.  
 
Ο θ. ηαχξνο Μπέλνο, ζην ζεκείν απηφ, επηζήκαλε φηη ε πιεξνθνξία πνπ ζα 

παξέρεηαη πιένλ απφ ην λέν site «ΓΗΑΕΩΜΑ» ζα είλαη νιηζηηθή θαη ζα 

επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ θάζε ζέαηξν θαη φηη απηφ απνηειεί έλα πνηνηηθφ άικα γηα 

ην σκαηείν. 
 
Δλ ζπλερεία ε νκάδα πινπνίεζεο ηνπ λένπ site έδεημε ζηα κέιε ηηο ελφηεηεο πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ην λέν site. Σέινο, ε νκάδα αλέθεξε φηη ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ 

λένπ ηζηνηφπνπ ζα είλαη πην απιφ, πην εχθνιν θαη επνκέλσο πην εχρξεζην γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο πνπ ζα εηζάγνπλ πιεξνθνξίεο. 
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Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ αξρηθά εμέθξαζαλ ηελ επαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ εηθφλα ηνπ 

λένπ site.  
 
Δλ ζπλερεία ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ παξαηήξεζαλ ηα αθφινπζα: 

1) ε ελφηεηα «Αξραία Μνλνπάηηα» ζα πξέπεη λα κεηνλνκαζηεί ζε «Πνιηηηζηηθέο 

Γηαδξνκέο»,  
2) ε ελφηεηα “E-βηβιηνζήθε” λα δηαηεξεζεί σο έρεη θαη εθεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

νη εθδφζεηο ηνπ ζσκαηείνπ, 
3) ε ελφηεηα «Δηαηξηθά Μέιε» λα απηνλνκεζεί, πξνθεηκέλνπ κε ηνλ ηξφπν απηφ 

λα έρνπλ ζεκαίλνληα ξφιν ζην site, 
4) λα θαηαξγεζεί ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ θφξκαο, θαζψο ε κέρξη 

ζήκεξα επηθνηλσλία κέζσ e-mail είλαη επαξθήο. 
 
Σέινο, ε νκάδα δηαβεβαίσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη ζα ιάβεη ππ’ φςηλ ηηο 

αλσηέξσ παξαηεξήζεηο θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ελνηήησλ ηνπ λένπ ηζηνηφπνπ. 
 
 
5. Δλεκέξσζε απφ ηνλ θ. ηαχξν Μπέλν γηα ηελ πξφζθιεζε πνπ δέρζεθε ην 

ζσκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ» λα ζπκκεηέρεη ζε έλα ζπλέδξην γηα ηε Γεκφζηα 

Αξραηνινγία, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ζην Κάικαξ ηεο νπεδίαο απφ 13 – 
16 επηέκβξε 2016 ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο  

INNOVARCH. Δηζήγεζε ηνπ θ. ηαχξνπ Μπέλνπ λα εθπξνζσπεζεί ην 

σκαηείν απφ ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Μπνιέηε, Γξ. αξρηηέθηνλα – κεραληθφ θαη 

κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ. 
 
Ο πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θ. ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε 
γηα ηελ πξφζθιεζε πνπ δέρζεθε ην ζσκαηείν λα ζπκκεηέρεη ζε έλα ζπλέδξην γηα ηε 

Γεκφζηα Αξραηνινγία, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ζην Κάικαξ ηεο νπεδίαο απφ 

13 – 16 επηέκβξε 2016 ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο  

INNOVARCH.  
 
Δλ ζπλερεία ν θ. ηαχξνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε λα εθπξνζσπεζεί ην 

ζσκαηείν απφ ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Μπνιέηε, Γξ. αξρηηέθηνλα – κεραληθφ θαη κέινο 

ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ. 
 
Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Μπέλνπ θαη 

εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Μπνιέηε λα εθπξνζσπήζεη ην ζσκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» ζην ζπλέδξην γηα ηε Γεκφζηα Αξραηνινγία. 
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6. Δηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, θ. ηαχξνπ Μπέλνπ ηα Δηαηξηθά Μέιε ηνπ 

«ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» λα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

ζσκαηείνπ. 
 
Ο πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θ. ηαχξνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ λα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηνπ ζσκαηείνπ 

θαη ηα Δηαηξηθά Μέιε ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηνπ.  
 
Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ ζπδήηεζε, ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ θ. ηαχξνπ Μπέλνπ. 
 
 
7. Δηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, θ. ηαχξνπ Μπέλνπ γηα ηε δηάζεζε ηεο Δηήζηαο 

πλδξνκήο ηνπ «Ιδξύκαηνο Παύινπ θαη Αιεμάλδξαο Καλειινπνύινπ» σο 

Δηαηξηθνχ Μέινπο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ», χςνπο 10.000 επξψ, εμ’ 

εκηζείαο γηα ηα αξραηνινγηθά πξνγξάκκαηα Δπηδαχξνπ θαη Μεζζήλεο. 
 
Ο πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θ. ηαχξνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ λα δηαηεζεί ε Δηήζηα πλδξνκή ηνπ «Ηδξχκαηνο Παχινπ θαη 

Αιεμάλδξαο Καλειινπνχινπ» σο Δηαηξηθνχ Μέινπο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», 

χςνπο 10.000 επξψ, εμ’ εκηζείαο ζηα δχν αξραηνινγηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπηδαχξνπ 

θαη ηεο Μεζζήλεο. Ο θ. Μπέλνο αλέθεξε, επηπιένλ, φηη ε παξαπάλσ ρνξεγία 

ραξαθηεξίδεηαη σο πνιηηηζηηθή, κεηά απφ ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ 

ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» θαη ηνπ Ηδξχκαηνο. 
 
Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ ζπδήηεζε, ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ θ. ηαχξνπ Μπέλνπ θαη ηνλ εμνπζηνδφηεζαλ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηάζεζε ηεο παξαπάλσ ρνξεγίαο. 
 
 
8. Δλεκέξσζε γηα ηελ πξνζθνξά πνπ απέζηεηιε ην μελνδνρείν PARK γηα 

ηε δηάζεζε 45 δσκαηίσλ γηα ηε 9
ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» απφ 16 έσο 18 επηέκβξε 2016 (πλ.5). Έγθξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο πλέιεπζεο (πλ. 6). 
 

Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ην 

μελνδνρείν PARK απέζηεηιε ηελ πξνζθνξά ηνπ γηα ηε δηάζεζε 45 δσκαηίσλ γηα ηε 
δηακνλή ησλ κειψλ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 9εο Γεληθήο 
πλέιεπζεο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 16 έσο 18 

επηέκβξε 2016 (πλ. 5). Ο θ. Μπέλνο πξφζζεζε φηη ην μελνδνρείν απηφ ζα 

ρξεηαζζεί ζπκπιεξσκαηηθά (πέξα απφ ην AMALIA HOTEL) γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δηακνλήο φισλ ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
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«Τν θφζηνο ηνπ δίθιηλνπ δσκαηίνπ, ζπλέρηζε ν θ. Μπέλνο, ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 

48 επξψ θαη ηνπ κνλφθιηλνπ ζηα 34 επξψ. Σηηο παξαπάλσ ηηκέο ζα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην πξσηλφ».  
 
Δλ ζπλερεία, ν θ. Μπέλνο επραξίζηεζε ζεξκά ηελ ηδηνθηήηξηα ηνπ μελνδνρείνπ, θ. 
Μαξηιέλα Γξνχδα γηα ηελ εηδηθή πξνζθνξά πνπ εμαζθάιηζε ζην «ΓΗΑΕΩΜΑ». 
 
Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ επηινγή θαη ηνπ 

μελνδνρείνπ PARK γηα ηε 9ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» θαη 

ελέθξηλαλ ηελ πξνζθνξά πνπ απέζηεηιε ην μελνδνρείν. 
 
ην ζεκείν απηφ ν θ. Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη εζηάιε απφ ην ζσκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» ζηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Αξγνιίδαο ην αίηεκα παξαρψξεζεο ηνπ 

κηθξνχ ζεάηξνπ ηεο Δπηδαχξνπ γηα ην άββαην 17  επηεκβξίνπ 2016, πξνθεηκέλνπ 

λα πξαγκαηνπνηεζεί εθεί ην δηαδηθαζηηθφ κέξνο ηεο 9εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», θαζψο θαη ην αίηεκα επίζθεςεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηνπ 

ζεάηξνπ ηνπ Άξγνπο θαη ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο Δπηδαχξνπ. 
 
Σέινο, ν θ. Μπέλνο έζεζε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ην πξφγξακκα ηεο Θ΄ 

Γεληθήο πλέιεπζεο (πλ. 6).  
 
Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκφθσλα ην πξφγξακκα ηεο Θ΄ Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηνξγάλσζή ηεο. 
 
 

9. Απνδνρή ηεο Υνξεγίαο ηεο Δηαηξείαο «ΔΛΠΔΝ» πξνο ην ζσκαηείν 

«ΓΗΑΕΧΜΑ», χςνπο 5.000 επξψ σο εηήζηαο ζπλδξνκήο εηαηξηθνχ κέινπο 

γηα ην έηνο 2016. 
 
Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε εηαηξεία «ΔΛΠΔΝ» αλαλέσζε ηελ 

εηήζηα ζπλδξνκή ηεο γηα ην έηνο 2016 σο εηαηξηθφ κέινο ηνπ ζσκαηείνπ 
«ΓΗΑΕΩΜΑ». 
 
Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 5.000 
επξψ, ηεο εηαηξείαο «ΔΛΠΔΝ», σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο γηα ην έηνο 

2016. 
 
Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ εηαηξεία «ΔΛΠΔΝ» γηα ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ 

πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 
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10. Απνδνρή ηεο Δηαηξείαο APIVITA σο λένπ Δηαηξηθνχ Μέινπο ηνπ 

ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ». Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 3.000 επξψ σο εηήζηαο 

ζπλδξνκήο εηαηξηθνχ κέινπο γηα ην έηνο 2016. 
 
Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δηαηξεία APIVITA, κεηά απφ 

παξνπζίαζε ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» θαη ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ίδηνο 

ζε ζηειέρε ηεο, απνθάζηζε λα γίλεη Δηαηξηθφ Μέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», 

κε εηήζηα ζπλδξνκή πνπ ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.000 επξψ. 
 
Δλ ζπλερεία, ν πξφεδξνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 

3.000 επξψ, ηεο Δηαηξείαο APIVITA σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο γηα ην 

έηνο 2016. 
 
Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαισζφξηζαλ ηελ Δηαηξεία APIVITA ζηελ νηθνγέλεηα ησλ 

Δηαηξηθψλ Μειψλ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», ηελ επραξίζηεζαλ ζεξκά γηα ηε ζπκβνιή 

ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ. Σέινο, εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν 

λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 
 
 
11. Έγθξηζε Οηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ (πλ. 7). 
 
Ο πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θνο ηαχξνο Μπέλνο, πξνέβε ζηελ 

παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη 

Γηαρεηξηζηηθνχ Απνινγηζκνχ, θαζψο θαη ησλ εζφδσλ – εμφδσλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

«ΓΗΑΕΨΜΑΤΟΣ», 1-9-08 έσο θαη 29.02.16. 
 
 
12. Απνδνρή λέσλ κειψλ:  

 
Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε ησλ 

αηηήζεσλ ησλ παξαθάησ θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ εγγξαθή ηεο ζην 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» σο ηαθηηθά θαη αξσγά κέιε: 
 θα Αγγειηθή Βαξειά, κφληκε ππάιιεινο Δ.Ο.Σ. σο αξσγφ κέινο. 

 θα Αλδξηάλλα Γνκνχδε, Τπνςήθηα Γηδάθησξ, σο αξσγφ κέινο. 
 θα Κνπθνπνχινπ Μαξία, Γεκνζηνγξάθνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Άλλα Μαπξνιέσλ, Γξ. Δπηθνηλσλίαο θαη Πνιηηηζκνχ, σο ηαθηηθφ 

κέινο. 
 θα Αζελά Μπαζηνχθα – Πνιπρξνληάδνπ, πνιηηηθφο – κεραληθφο, σο 

αξσγφ κέινο. 

 θνο Νηθνιάνπ Γεκήηξηνο, εθπαηδεπηήο θπθινθνξηαθήο αγσγήο, σο αξσγφ 

κέινο. 
 θ. Schmitz Heinz, πληαμηνχρνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θ. Sklifas Steven, θσηνγξάθνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ ζπδήηεζε έθαλε νκφθσλα δεθηή ηελ εηζήγεζε 

ηνπ πξνέδξνπ. 
 
 
13. Άιια ζέκαηα πνπ ζα πξνηαζνχλ. 
 
Α. Έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ 3

ε πλάληεζε ηνπ «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» 

κε ηα Δηαηξηθά ηνπ Μέιε. Έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο πλάληεζεο (πλ. 

8). 
 
Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε 

ηνπ παξαθάησ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ 3ε πλάληεζε ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» κε ηα 

Δηαηξηθά ηνπ Μέιε: 
 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 3
εο ΤΝΑΝΣΖΖ ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ ΜΔ ΣΑ 

ΔΣΑΗΡΗΚΑ ΣΟΤ ΜΔΛΖ 

     ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 
  

20.000,00 € 

     ΔΗΚΟΝΑ -ΖΥΟ-ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΩΝΖΖ-
ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΑΗΘΟΤΑ 5.000,00 € 

     ΠΟΤΛΜΑΝ 
  

2.000,00 € 

     ΜΠΛΟΚ –ΔΚΓΟΔΗ- ΓΡΑΦΗΚΑ-ΣΑΝΣΔ 

θ.ιπ. 4.000,00 € 

     ΠΟΤΛΜΑΝ ΣΟΠΗΚΑ (Γηα παηδηά) 1.000,00 € 

       Τ  Ν  Ο  Λ  Ο: 
 

32.000,00 € 
 
Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο έζεζε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ην πξφγξακκα 

ηεο 3
εο  πλάληεζεο ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» κε ηα Δηαηξηθά ηνπ Μέιε (πλ. 8). 

 
Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκφθσλα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 3εο  

πλάληεζεο ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» κε ηα Δηαηξηθά ηνπ Μέιε, χςνπο 32.000 επξψ, 

θαζψο θαη ην πξφγξακκά ηεο. Σέινο, εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηνξγάλσζή ηεο. 
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Β. Αληηζηαζκίζκαηα Crowd Funding Αξραίνπ Θεάηξνπ Καζζψπεο. 
 
Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε  

ησλ παξαθάησ αληηζηαζκηζκάησλ γηα ην πξφγξακκα Crowd Funding ηνπ αξραίνπ 

ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο, ην νπνίν πινπνηεί εθ κέξνπο ηνπ ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ ε θα 
Αληηγφλε Παθίιε, δεκνζηνγξάθνο: 
 
 

• Απφ 1 έσο θαη 10 επξψ αληηζηνηρεί κηα επραξηζηήξηα επηζηνιή πνπ ζα ηελ 

ππνγξάθεη ν πξφεδξνο ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», θνο ηαχξνο Μπέλνο θαη 

πξνβνιή ηνπ νλφκαηνο ηνπ δσξεηή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ « ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». 
• Απφ 11 έσο θαη 50 επξψ κηα επραξηζηήξηα επηζηνιή, πξνβνιή ηνπ νλφκαηνο 

ηνπ δσξεηή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» (φπσο παξαπάλσ) θαη 

επηπιένλ κηα αθίζα πνπ ζα απεηθνλίδεη ην αξραίν ζέαηξν ηεο Καζζψπεο. 
• Απφ 51 έσο θαη 100 επξψ φια ηα παξαπάλσ θαη επηπιένλ έλα 

ζεκεησκαηάξην. 
• Απφ 101 επξψ έσο θαη 500 επξψ φια ηα πξνεγνχκελα θαη επηπιένλ έλα 

βηβιίν γηα ην αξραίν ζέαηξν ηεο Καζζψπεο. 
• Απφ 501 επξψ έσο θαη 1000 επξψ φια ηα παξαπάλσ θαη επηπιένλ έλα 

εθκαγείν λνκίζκαηνο απφ ηελ Καζζψπε. 
• Απφ 1001 επξψ έσο θαη 2000 επξψ φια ηα παξαπάλσ θαη επηπιένλ κηα  

πξνζσπηθή μελάγεζε ζην αξραίν ζέαηξν ηεο Καζζψπεο. 
• Απφ 2001 επξψ έσο θαη 5000 επξψ φια ηα πξνεγνχκελα θαη επηπιένλ 

ζπκκεηνρή θαη θηινμελία ζην ηξηήκεξν ηαμίδη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». 
• Απφ 5001 επξψ θαη άλσ φια ηα πξνεγνχκελα θαη επηπιένλ θχηεπζε ελφο 

δέλδξνπ ζην «Άιζνο Υνξεγψλ Καζζψπεο». 
 
Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ ζπδήηεζε, ελέθξηλαλ νκφθσλα ηα παξαπάλσ 

αληηζηαζκίζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Crowd Funding ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο 

Καζζψπεο». 
 
 
Γ. Δλεκέξσζε απφ ηνλ θ. Βαζίιε Λακπξηλνπδάθε, γεληθφ γξακκαηέα ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ ηεο Αηηηθήο. 
 
Ο γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ, θ. Βαζίιεο 

Λακπξηλνπδάθεο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη νινθιεξψλεηαη κέζα ζηηο επφκελεο εκέξεο 

ε ζπιινγή ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θσηνγξαθηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ έθδνζε ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ ηεο Αηηηθήο θαη φηη ακέζσο κεηά ζα μεθηλήζεη ε 

επηκέιεηα ηεο έθδνζεο. 
 
Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ εμέθξαζαλ ηελ επαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ παξαπάλσ εμέιημε. 
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Δπηζπλαπηφκελν 1
ν: 

 
PDF / PPT κειέηεο θπιαθάθε 
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Δπηζπλαπηφκελν 2
ν:  

ΓΗΑΕΧΜΑ   
      8 Μαξηίνπ 2016 - ΑΘΖΝΑ 

 
 
Δηζεγεηήο: Κψζηαο  ηεθ.  Μάκαιεο M.Sc.- Πξφεδξνο  Δ.Α.. ΔΓΑ  
 
 
Δηζήγεζε - Θέκα: Αξραία ηάδηα - χγρξνλνη Αγψλεο – Σνπξηζκφο -Αλάπηπμε 
 
 

1. Αλάπηπμε - εκεξηλή  πγθπξία 
 
ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, θαλείο δελ ειπίδεη πσο ζα ππάξμνπλ ηα κεγάια 

εθείλα επελδπηηθά θεθάιαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ  λα δψζνπλ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε. 

Έλα πξάγκα είλαη βέβαην, ην φηη ε αλάπηπμε ζα μεθηλήζεη απφ ηα κηθξά ή κεζαία 

πξάγκαηα πνπ ζα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ νη θνξείο θαη ν θαζέλαο καο μερσξηζηά. 

ήκεξα είλαη αλαγθαίν παξά πνηέ λα πξνζπαζήζνπκε, ν θαζέλαο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ, λα θηλεζεί ηνπιάρηζηνλ ε αγνξά, θη’ απηφ κπνξεί λα γίλεη θάιιηζηα κε ηε 

δηνξγάλσζε αγψλσλ αιιά θαη κε ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αλαπηπμηαθήο δηάζηαζεο ησλ αγψλσλ, φπσο απηή πνπ πξνηείλεηαη κε ηελ παξνχζα 

εηζήγεζε. 
 
 

2. Αξραία ηάδηα 
(Πεγή: Αξραία Σηάδηα (Σηάδηα θαη Αγψλεο απφ ηελ Οιπκπία ζηελ Αληηφρεηα) 

 Μαξία Σηέθσζε, Γηψξγνο Καββαδίαο 
 
Δπεηδή κε ηελ παξνχζα εηζήγεζε πξνηείλεηαη ε ρξήζε ησλ αξραίσλ ζηαδίσλ ζηε 

δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ θαιφ ζα ήηαλ λα παξαζέζνπκε θάπνηα ζηνηρεία γη’ απηά φπσο 

πφζα θαη πνηά είλαη ηα αξραία ζηάδηα, πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, πνηα είλαη ε 

θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα θαη πνηνη αγψλεο δηεμάγνληαλ ζ’ απηά. Με ηελ 

πξνυπφζεζε φηη, ε παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζε θακηά πεξίπησζε, δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ζαλ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. 
 
α. Αξραία ζηάδηα θαη αγψλεο 
 
Σα θπξηφηεξα αξραία ζηάδηα ηεο Διιάδαο είλαη δψδεθα (12), ελψ ππάξρνπλ άιια 

είθνζη (20) ζηε Μηθξά Αζία. Σα δψδεθα ζηάδηα ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ θαζψο θαη νη 

αγψλεο πνπ γίλνληαλ ζε απηά θαη αλαθέξνληαη ζηελ παξέλζεζε είλαη ηα ζηάδηα 

Οιπκπίαο (Οιχκπηα), Γειθψλ (Πχζηα, Ρσκαία, σηήξηα), Νεκέαο (Νέκεα), Ηζζκίαο 

(Ίζζκηα, Διιψηεηα, Δχθιεηα), Μεζζήλεο (Ηζσκαία), Δπηδαχξνπ (Αζθιήπεηα, 

Οιχκπηα), Νηθφπνιηο (Άθηηα), ηθπψλαο (Αληηγφλεηα, Πχζηα, σηήξηα), Ρφδνπ 
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(Αιίεηα ή Άιεηα, Γηνζθνχξεηα, Ζξάθιεηα, Πνζηδάληα, Ρσκαία, Σιαπνιέκεηα), 

Γσδψλεο (Νάηα), Γήινπ (Γήιηα, Απνιιψληα, Αληηγφλεηα, Πηνιεκαία, ηξαηνλίθεηα, 

Ρσκαία), Αζήλαο (Παλαζήλαηα, Οιχκπηα, Αδξηάλεηα, Αζήλαηα, Αζθιεπίεηα, 

Ακθηαξάηα, Γνξδηάλεηα, Θήζεηα, Παλειιήληα, Πηνιεκαία, εβάζηεηα, χιιεηα, 

Φηιαδέιθεηα).  
 
β. Υαξαθηεξηζηηθά Αξραίσλ ηαδίσλ 
 
Δμεηάδνληαο ηα αξραία ζηάδηα θαιφ ζα ήηαλ λα παξαζέζνπκε θάπνηα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο, ηηο δηαζηάζεηο ηνπο, αλ είραλ εδψιεηα (θαζίζκαηα) ή φρη, 

πφζνη δξνκείο κπνξνχζαλ λα ηξέμνπλ ηαπηφρξνλα (πιάηνο ηνπ ζηίβνπ) θαζψο θαη 

πνηα ήηαλ ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο. Γηα θάπνηα απφ ηα θπξηφηεξα αξραία ζηάδηα ηα 

ζηνηρεία απηά έρνπλ σο παξαθάησ. 
 
Γηαζηάζεηο 
Οιπκπίαο 212,54ρ34κ  20 δξνκείο 
Δπηδαχξνπ …        ρ23κ  15 δξνκείο 
Ηζζκίαο 250,00ρ…  16 δξνκείο 
Γειθψλ …       ρ25,50κ 18 δξνκείο 
Νεκέαο …        ρ …  13 δξνκείο 
Νηθφπνιηο 270,00ρ40κ  ….. 
 
Παξαηεξνχκε φηη ην ζηάδην ηεο Νηθφπνιηο ήηαλ απφ ηα κεγαιχηεξα, ζε δηαζηάζεηο, 

θαη έρεη ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά κε κηα νκάδα  Μηθξαζηαηηθψλ 

ζηαδίσλ, φπσο απηά ηεο Λανδίθεηαο ζηε Φξπγία, ηεο Νχζαο θαη ηεο Αθξνδηζηάδαο 

ζηελ Καξία, πνπ είλαη ην θαιχηεξα ζσδφκελν αξραίν ζηάδην. 
 
Δδψιηα – Υσξεηηθφηεηα 
Οιπκπίαο  φρη   45.000 
Γειθψλ  Ναη   5-7.000 
Νεκέαο  2 ή 3 ζεηξέο  35-40.000 
Δπηδαχξνπ  Ναη   9.000 
Μεζζήλεο  Ναη   8-10.000 
Γσδψλεο  21-22 ζεηξέο  7-8.000  
Ζξψδε Αηηηθνχ  Ναη   50.000 
 
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ηε κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα είραλ ηα ζηάδηα 

ζηα νπνία δελ ππήξραλ εδψιηα.  Δθηφο απφ ην Παλαζελατθφ ζηάδην πνπ ηελ επνρή 

ηνπ Ζξψδε ηνπ Αηηηθνχ είρε ρσξεηηθφηεηα 50.000 ζεαηψλ θαη κεηέπεηηα ζαλ 
Καιιηκάξκαξν 70.000. 
 
γ. ηάδηνλ Μνλάδα Μήθνπο 
Σν ζηάδηνλ ήηαλ αξραία κνλάδα κέηξεζεο απφζηαζεο θαη ην κήθνο ηνπ ήηαλ  600 

πφδηα. Κάζε πεξηνρή είρε ηε δηθή ηεο κνλάδα κέηξεζεο (πφδη). Γη’ απηφ θαη ην 
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ζηάδηνλ ήηαλ δηαθνξεηηθφ ζε θάζε πεξηνρή. Έηζη θαη ζηα δηάθνξα αξραία ζηάδηα ν 

αγψλαο ηνπ ζηαδίνπ είρε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο, σο πξνο ηελ απφζηαζε, φπσο 

παξαθάησ. 
ηάδην Οιπκπίαο  192,28 κ 
ηάδην Δπηδαχξνπ  181,08 κ 
ηάδην Γειθψλ  178,35 κ 
ηάδην Νεκέαο  177,60 κ 
ηάδην Ρφδνπ   183,00 κ 
ηάδην Ηζζκίαο  181,50 κ 
 
δ. ηάδηα ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο – Αγψλεο 
 
Δθηφο απφ ηα δψδεθα θπξηφηεξα αξραία ζηάδηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

ππήξραλ ζηάδηα θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο. Κάπνηα απφ απηά είλαη γλσζηά 

απφ επηγξαθέο θαη θηινινγηθέο καξηπξίεο, δελ έρνπλ φκσο εληνπηζηεί. Άιια έρνπλ 

εληνπηζηεί  θαη ζ’ απηά γίλνληαλ αγψλεο φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ 
Γεκεηξηάο  Κνηλά Μαγλήησλ  
Υαιθίδα  Ζξάθιεηα, Δξκαία, Ρσκαία 
Λάξηζα  Διεπζέξηα, Θεζζαιψλ Πνζεηδψληα, Καηζάξεηα 
Θεζζαινλίθε  Πχζηα ηεο Θεζζαινλίθεο 
Γίνλ   Οιχκπηα 
Κψο   Αζθιήπεηα, Καηζάξεηα εβαζηά, Αγξίππεα, Διεπζίληα 
 
 
 

3. πγθξηηηθά Πιενλεθηήκαηα ηεο Υψξαο 
 
Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Υψξαο καο είλαη αδηακθηζβήηεηα ε Ηζηνξία, ν 

Πνιηηηζκφο θαη ηα Μλεκεία (πνιηηηζκηθά, ζξεζθεπηηθά, ηερλνινγηθά, αζιεηηθά θιπ). 

Μεηαμχ ησλ κλεκείσλ απηψλ εμέρνπζα ζέζε θαηέρνπλ ηα ζηάδηα. Δίλαη ινηπφλ 

αδηαλφεην ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζπγθξηηηθά 

απηά πιενλεθηήκαηα φπσο ζα έπξεπε. πσο είλαη επίζεο αδηαλφεην λα κελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αξραία ζηάδηα ζηνπο δηάθνξνπο, ζεκαληηθνχο θαηά ηα άιια, 

αγψλεο δξφκνπ θαη νξεηλνχ ηξεμίκαηνο, πνπ δηεμάγνληαη ζηε ρψξα. Πνιχ δε 

πεξηζζφηεξν ζηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 
 
 

4. Αξραία ηάδηα – χγρξνλνη Αγψλεο – Σνπξηζκφο - Αλάπηπμε 
 
ηα παξαθάησ ζα πξνηαζεί ε ρξήζε ησλ αξραίσλ ζηαδίσλ ζηνπο αγψλεο δξφκνπ θαη 

βνπλνχ (φπνπ είλαη εθηθηφ), ε δηνξγάλσζε αγψλσλ ζ’ απηά ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ηζηνξηθφηεηα ηνπ ρψξνπ θαζψο επίζεο θαη ζα εμεηαζηνχλ ηα νθέιε πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηε δηαδηθαζία απηή. 
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(1) Υξήζε αξραίσλ ζηαδίσλ ζηνπο αγψλεο 
 
Σα αξραία ζηάδηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο αγψλεο φπσο παξαθάησ. 
α. αλ ρψξνο εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνχ ή θαη ηα δπν (φπνπ είλαη εθηθηφ). 
 
β. Με παξάιιειε δηεμαγσγή εληφο ηνπ ζηαδίνπ αξραίσλ αγσληζκάησλ, θπξίσο 

δξνκηθψλ αιιά θαη άιισλ, πξηλ ηελ εθθίλεζε ή ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ  αγψλα θαη κε 
 
γ. Υξήζε ηεο νλνκαζίαο ησλ αξραίσλ αγψλσλ πνπ γίλνληαλ ζην ζηάδην απηφ, 

αλαθνξηθά κε ηελ νλνκαζία ηνπ ζχγρξνλνπ αγψλα. 
 
 

(2) Γηνξγάλσζε αγψλσλ ζηα αξραία ζηάδηα 
 
Θα γίλνληαη αγψλεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ αγσλίζκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζην 

πεξηβάιινλ ησλ ζηαδίσλ δειαδή ζηνλ ρψξν θαη ηελ ηζηνξία. 
 
Απηνί νη αγψλεο κπνξεί λα είλαη αγψλεο επίδεημεο (κε ηε ζπκκεηνρή επαγγεικαηηψλ 

αζιεηψλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ), αγψλεο γηα ην επξχ θνηλφ θαζψο θαη 

αγψλεο ζρνιείσλ ή ζπλδπαζκφο απηψλ. 
 
 

(3) Οθέιε Υξήζεο Αξραίσλ ηαδίσλ 
 
Σα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δηαδηθαζία, ρξήζεο ησλ αξραίσλ ζηαδίσλ ζηνπο 

αγψλεο, είλαη ηα παξαθάησ: 
 
α. Οθέιε γηα ηνπο αγψλεο.  
Ζ ρξήζε ησλ αξραίσλ ζηαδίσλ ζηνπο αγψλεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνηάζεθε 

παξαπάλσ, ζα ηνπο πξνζδψζεη ηδηαίηεξε αίγιε,  αλαγλσξηζηκφηεηα θαη κεγαιχηεξε 

αλαπηπμηαθή δηάζηαζε. Δίλαη παξαδεθηφ φηη νη αγψλεο απνθέξνπλ, ζηηο πεξηνρέο πνπ 

δηεμάγνληαη, πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά νθέιε φηαλ κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ 

αζιεηέο απφ άιιεο καθξηλέο πεξηνρέο θαη θπξίσο απφ ην εμσηεξηθφ. Δίλαη επίζεο 

γλσζηφ φηη νη μέλνη ελδηαθέξνληαη πάξα πνιχ γηα ην ηη κπνξνχλ λα γλσξίζνπλ θαη 

επηζθεθηνχλ ζηελ πεξηνρή πνπ δηεμάγεηαη ν αγψλαο. Φαληαζηείηε πσο αηζζάλνληαη 

φηαλ έλα Πνιηηηζκηθφ – Ηζηνξηθφ – Αζιεηηθφ Μλεκείν (αξραίν ζηάδην) είλαη θνκκάηη 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αγψλα.  
 
 
 
β. Οθέιε/πξνζθνξά ζηα αξραία ζηάδηα 
Με ηε ρξήζε ηνπο, γηα ηνπο αγψλεο, ηα αξραία ζηάδηα ζα ζπληεξνχληαη, έζησ θαη 

ππνηππσδψο, θαη έηζη ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ επηζθέςηκα. Άο ην δνχκε απηφ κέζσ 

θάπνησλ εηθφλσλ. 
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Αξραίν ηάδην Νηθφπνιηο – Google 
 

 
 
Αξραίν ηάδην Νηθφπνιηο – ήκεξα 
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Αξραίν ηάδην Νηθφπνιηο – Σψξα 
 
 

 
 
Ζ ρξήζε ηνπο ζα δψζεη ην έλαπζκα επξχηεξεο θξνληίδαο ηνπο. Φξνληίδαο πνπ ζα 

αθνξά ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπο, ηελ πεξηπνίεζε ηνπ ζηίβνπ, ηηο αλαζθαθέο θαη ηελ 

πεξηπνίεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ εδσιίσλ. πσο γηα παξάδεηγκα γίλεηαη κε ηα 

αξραία ζέαηξα. 
ηηο παξαθάησ εηθφλεο βιέπνπκε πσο ήηαλ ην αξραίν ζέαηξν ηεο Νηθφπνιηο ην 1991 
θαη πσο είλαη ζήκεξα πνπ έρεη αξρίζεη ν θαζαξηζκφο ηνπ (ήπηα αλαζθαθή), νπφηε θαη 

θαίλνληαη ηα εδψιηα ζηελ θνξπθή ηνπ. Δπίζεο θαη πσο ήηαλ ην αξραίν ζηάδην ησλ 

Γειθψλ θαηά ηελ γαιιηθή αλαζθαθή πνπ άξρηζε ην 1891 φηαλ νη Γάιινη πήξαλ απφ 

ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε έγθξηζε γηα δηεμαγσγή ζπζηεκαηηθψλ εξεπλψλ θαη ηφηε 

άξρηζε ε ιεγφκελε «Μεγάιε Αλαζθαθή», θαη πσο είλαη ζήκεξα. 
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Αξραίν Θέαηξν Νηθφπνιηο – Παιηά 
 

 
 
 
 
Αξραίν Θέαηξν Νηθφπνιηο – ήκεξα 
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Αξραίν ηάδην Γειθψλ – Αλαζθαθή 
 

 
 
 
 
Αξραίν ηάδην Γειθψλ – ήκεξα 
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 γ. Οθέιε γηα ηε Υψξα: 
 
Σν θχξην φθεινο γηα ηε ρψξα ζα είλαη ε αλάδεημε ησλ αξραίσλ ζηαδίσλ, δελ πξέπεη 

φκσο λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη κε ηελ πεξηπνίεζε θαη ηελ επξχηεξε 

θξνληίδα ησλ αξραίσλ ζηαδίσλ ζα ηνλσζεί φρη κφλν ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο αιιά θαη 

ν ηνπξηζκφο γεληθφηεξα (πεξηεγεηηθφο  θαη άιινο ηνπξηζκφο) κε φια ηα πξνθαλή 

νθέιε γηα ηε ρψξα.  
 

(4) Αξραία ηάδηα πνπ έρνπλ ραζεί ή είλαη ζακκέλα 
 
Δίλαη θαζήθνλ καο λα θξνληίζνπκε ηα ππάξρνληα αξραία ζηάδηα δεδνκέλνπ φηη 

ππάξρνπλ ζηάδηα πνπ έρνπλ ραζεί ή δελ έρνπλ εληνπηζηεί φπσο είλαη ηα αξραία 

ζηάδηα 
• Γεκεηξηάδαο,   Μέξνο ηνπ είλαη θάησ απφ Δζληθή Οδφ 
• Λάξηζαο,  Πνπ δελ έρεη εληνπηζζεί 
• Κψο,   Πνπ είλαη ζακκέλν θάησ απφ ηελ πφιε θαη ζψδεηαη 

κφλν ε «χζπιεγα». 
 
Ή είλαη ζακκέλα φπσο είλαη ηα αξραία ζηάδηα 

• Ηζζκίαο,  Πνπ θαιχπηεηαη απφ αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο 
• Υαιθίδαο  ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ  αηψλα ήηαλ εκθαλείο 8 

ζεηξέο εδσιίσλ θαη 
• Θεζζαινλίθεο ην δπηηθφ ηείρνο έρνπλ εληνπηζηεί εληνηρηζκέλα εδψιηα  
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Πεξηνρή Αξραίνπ ηαδίνπ Ηζζκίαο 
 

  
 
 
 
 
 
(4). Άξηηα Αξραία ηάδηα 
 
Παξά ηαχηα ππάξρνπλ επηά (7) άξηηα αξραία ζηάδηα πνπ είλαη έηνηκα γηα ηέηνηα 

ρξήζε ή ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε. Σα ζηάδηα απηά είλαη ηα αθφινπζα. 
Αξραίν ζηάδην Οιπκπίαο, Γειθψλ, Νεκέαο, Δπηδαχξνπ, Μεζζήλεο, Ρφδνπ θαη 

Αζήλαο. 
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4. Σξίγσλν αλάπηπμεο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ πξνηεηλφκελε ακθίδξνκε ζπλεξγαζία ησλ παξαπάλσ θνξέσλ πνπ κε ηε ρξήζε ησλ 

αξραίσλ ζηαδίσλ ζηνπο αγψλεο κπνξεί λα βνεζήζεη ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο κέζσ ηνπ αζιεηηθνχ θαη άιινπ ηνπξηζκνχ. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ θνξέσλ 

απηψλ κπνξεί λα εμαιείςεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δπζθνιίεο πεξηπνίεζεο, βειηίσζεο 

θαη ζπληήξεζεο ησλ αξραίσλ ζηαδίσλ.   
 
 

5. πλεξγαζία ησλ παξαπάλσ θνξέσλ 
 
Γηα λα κπνξέζνπλ ηφζν ην Γηάδσκα (ζαλ θνξέαο πνιηηηζκνχ) φζν θαη ν ΔΓΑ (ζαλ 

θνξέαο θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ) λα αληαπνθξηζνχλ ηφζν ζηνλ θνηλσληθφ φζν θαη ζηνλ 

αλαπηπμηαθφ ηνπο ξφιν ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελά κε ηελ απηνδηνίθεζε θαη 

ηνπο θνξείο ηεο πεξηθέξεηαο. Απφ ηε ζπλεξγαζία απηή κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

πνιιαπιά νθέιε ην θπξηφηεξν ησλ νπνίσλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, ζα είλαη ε 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ΤΓΥΡΟΝΟΗ 

ΑΓΩΝΔ 

ΦΟΡΔΗ 
ΓΗΑΕΩΜΑ 

ΔΓΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ 

ΑΡΥΑΗΑ  
ΣΑΓΗΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
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δεκηνπξγία «Αζιεηηθήο Νννηξνπίαο». Έρσ αζιεηηθή λννηξνπία δελ ζεκαίλεη 

κφλν φηη αζρνινχκαη κε ηα δξψκελα, ζπκκεηέρσ ελεξγά, αζινχκαη, παξνηξχλσ 

άιινπο γηα άζιεζε, βνεζψ, είκαη ζσζηφο θίιαζινο θιπ, θπξίσο ζεκαίλεη φηη ζε 

θάζε απφθαζε θαη ελέξγεηα κνπ, ηδηαίηεξα φηαλ δξαζηεξηνπνηνχκαη  ζε θάπνηνλ απφ 

ηνπο παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο θνξείο, λα κελ παξαιείπσ λα εμεηάδσ πσο απηφ 

κπνξεί λα επεξεάζεη, ζεηηθά ή αξλεηηθά ηνλ αζιεηηζκφ αιιά θαη ηελ θνηλσλία ζην 

ζχλνιφ ηεο.  
 
 

6. Πξφηαζε 
 
Με δεδνκέλν φηη ην «Γηάδσκα» είλαη ν νξγαληζκφο πνπ αζρνιείηαη κε ηα αξραία 

ζέαηξα θαη ζηάδηα πξνηείλεηαη φπσο ππάξμεη: 
 

• πλεξγαζία κε ην Γηάδσκα (παξνρή βνήζεηαο ηνπ ΔΓΑ ζην «Γηάδσκα») 

γηα 
• Υξήζε/Θέζπηζε Γξάζεσλ ζην Δ..Π.Α. γηα ηε Βειηίσζε ησλ Αξραίσλ 

ηαδίσλ θαη 
• Τινπνίεζε ηεο Γξάζεο απηήο αλά Πεξηθέξεηα.  

 
Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξμεη έλαο ρεδηαζκφο γηα Βειηίσζε ησλ Αξραίσλ 

ηαδίσλ, αλά Πεξηθέξεηα πνπ: 
 
Θα είλαη Γπλακηθφο, ψζηε λα ιακβάλεη ππφςε ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, 
θαη ζα πεξηιακβάλεη: 
 

 Καηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη 
 

 Πξνηεηλφκελεο βειηηψζεηο, ζε επίπεδε/θάζεηο, φπσο παξαθάησ: 
 1. Πξψην επίπεδν, βειηηψζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα έηζη ψζηε ηα 

αξραία ζηάδηα  λα επξίζθνληαη ζην ειάρηζην επηζπκεηφ επίπεδν ρξεζηηθφηεηαο.  
 2. Γεχηεξν επίπεδν, απαξαίηεηεο βειηηψζεηο πνπ ε πινπνίεζε ηνπο 

κπνξεί λα γίλεη κεζνπξφζεζκα.  
 3. Σξίην επίπεδν, βειηηψζεηο πνπ είλαη κελ απαξαίηεηεο αιιά  ε 

πινπνίεζε ηνπο κπνξεί λα γίλεη ζε βάζνο ρξφλνπ. 
 
 

7. Αμηνπνίεζε Πνιηηηζηηθψλ Μλεκείσλ 
 
 Απηφ πνπ πξνηείλεηαη γηα ηα αξραία ζηάδηα ζα κπνξνχζε, θαη πξέπεη, 

θάιιηζηα λα γίλεη θαη κε ηα πνιηηηζηηθά, ζξεζθεπηηθά θαη ηερλνινγηθά κλεκεία φπσο 

είλαη ηα Μνλαζηήξηα, νη ρψξνη ιαηξείαο, ηα πέηξηλα γεθχξηα θ.ι.π.  
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Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γη’ απηφ είλαη λα πξνρσξήζεη ε δηάλνημε, ζήκαλζε θαη 

ζπληήξεζε ησλ κνλνπαηηψλ, πνπ νδεγνχλ ζε απηά ηα κλεκεία, κνλνπάηηα πνπ ηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά έρνπλ θαη ηζηνξηθή ζεκαζία. 
Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα βξνχκε ηνλ ηξφπν λα μεθηλήζεη ε Φεθηνπνίεζε ησλ 

Μνλνπαηηψλ πνπ ζα εληζρχζεη ηνλ αζιεηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, πεξηεγεηηθφ θαη άιιν 

ηνπξηζκφ.  
 
 

8. πλέξγεηα 
 
Έρνληαο, ηνπιάρηζηνλ, επηζθέςηκα αξραία ζηάδηα ζα κπνξνχκε λα δηνξγαλψζνπκε 

θαιχηεξνπο αγψλεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα βνεζήζνπκε 

ζηελ αλάπηπμε ηεο Υψξαο. Σίπνηε φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ζπλεξγαζία, 

ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Δίλαη ζίγνπξν, φκσο, φηη ζα ηα 

θαηαθέξνπκε γηαηί ε θηινζνθία ηφζν ηνπ ΔΓΑ φζν θαη ηνπ Γηαδψκαηνο, πνπ ηελ 

έρνπλ δείμεη ζηελ πξάμε, βαζίδεηαη ζην ηξίπηπρν 
 

- Πξνηείλσ 
- ρεδηάδσ 
- πλεξγψ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αζήλα  8 – 3 – 2016 
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Δπηζπλαπηφκελν 3
ν: pdf / ppt πξφηαζε ηνπ .Δ.Γ.Α..  
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Δπηζπλαπηφκελν 4ν: pdf / ppt Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο. 
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Δπηζπλαπηφκελν 5ν: 

 
 
Αγαπεηέ θ. Μπέλν, 
 
Καιεζπέξα  απφ ην Ξελνδνρείν Παξθ ζην Ναχπιην. 
 
ρεηηθά κε ηε δήηεζε ζαο γηα 45  δσκάηηα γηα 16-18/09/2016. 
 
Οη ηηκέο καο είλαη νη αθφινπζεο : 
Μνλφθιηλν κε πξσηλφ = 34,00€ 
Γίθιηλν κε πξσηλφ =48,00€ 
 
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, παξαθαιψ, κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο. 
 
Με θηιηθνχο ραηξεηηζκνχο 
 
Μαξηιέλα Γξνχδα 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARK HOTEL 
1, DERVENAKION 
NAFPLIO 21100-GREECE 
Tel: +30 2752027428 
Fax: +30 2752027045 
email: mailto:info@parknafplio.gr 
web : http://www.parknafplio.gr/el 

 
 
 

mailto:info@parknafplio.gr
http://www.parknafplio.gr/el
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Δπηζπλαπηφκελν 6ν:  

   
Πξφγξακκα Γεληθήο πλέιεπζεο 

επηέκβξηνο 2016 
      
  
Παξαζθεπή 16/09 
 
10:00 Αλαρψξεζε  απφ ηα γξαθεία ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» 

(Μπνπκπνπιίλαο 30, Αζήλα). 
 
12:00  Άθημε ζην μελνδνρείν ΑΜΑΛΗΑ. 
 
14:00    Γεχκα ζην μελνδνρείν ΑΜΑΛΗΑ. 
 
18:00 Αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν ΑΜΑΛΗΑ. 
 
18:30  Άθημε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Άξγνπο. 
 
18:30- 20:00 Ξελάγεζε απφ ηελ Πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ 

Αξγνιίδαο, θα Άιθεζηηο Παπαδεκεηξίνπ. 
 
20:00 Μηθξφ ζεαηξηθφ δξψκελν, ζε επηκέιεηα ηνπ ζθελνζέηε, θνπ 

Νίθνπ Σνξαηφξε.  
 
20:30   Αλαρψξεζε γηα ην μελνδνρείν. 
 
21:00   Γείπλν ζην μελνδνρείν ΑΜΑΛΗΑ. 
 
 
 
άββαην 17/09 
 
 
09:30  Αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν γηα ην Αζθιεπηείν ηεο 

Δπηδαχξνπ. 
 
10:30    Άθημε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο 

Δπηδαχξνπ. 
 
11:00 – 13:00 Ξελάγεζε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο 

Δπηδαχξνπ απφ ηνλ Οκφηηκν Καζεγεηή Αξραηνινγίαο θαη 

γεληθφ γξακκαηέα ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», θ. Βαζίιε 

Λακπξηλνπδάθε. 
 
13:00 Αλαρψξεζε γηα ην μελνδνρείν. 
 
14:00 Άθημε ζην μελνδνρείν ΑΜΑΛΗΑ. 
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14:00    Γεχκα. 
 
18:00   Αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν. 
 
19:00    Άθημε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Μηθξνχ Θεάηξνπ ηεο 

Δπηδαχξνπ. 
 
19:00-21:00 Σειεηνπξγηθφ Θ΄ Γεληθήο πλέιεπζεο.  

 
Μνπζηθφ Γξψκελν, ζε επηκέιεηα ηνπ κνπζηθνχ θαη ζπλζέηε, θ. 

Γηψξγνπ Κνπξνππνχ. 
 
21:00   Αλαρψξεζε απφ ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν γηα ην μελνδνρείν. 
 
22:00   Άθημε ζην μελνδνρείν - Γείπλν. 
 
 
 
Κπξηαθή 17/09 
 
 
  
09:00 – 13:00    Δξγαζίεο 5εο Γεληθήο πλέιεπζεο ζην μελνδνρείν 

ΑΜΑΛΗΑ. 
 
13:00 – 15:00   Γηεμαγσγή αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ 

νξγάλσλ ηνπ  
«ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» (Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο). 
  
 
15:00    Αλαρψξεζε γηα Αζήλα. 
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Δπηζπλαπηφκελν 7ν: 

Οηθνλνκηθφο απνινγηζκφο  
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Δπηζπλαπηφκελν 8ν:  

Πξφγξακκα 3
εο πλάληεζεο «ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ» κε ηα Δηαηξηθά ηνπ κέιε,  

Θέκα: «Οη θαξπνί ησλ πλεξγείσλ» 

15 – 17 Απξηιίνπ 2016 

Παξαζθεπή 15 Απξηιίνπ 2016 

 9:00  Αλαρψξεζε απφ ηα γξαθεία ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» (Μπνπκπνπιίλαο 30, 

Αζήλα). 

12:00 – 12:30 ηάζε γηα θαθέ ζην Olympus Plaza Food Parks - Ρίν / Αληίξξην. 

15:30  Άθημε ζην μελνδνρείν PARGA BEACH. Γεχκα. 

17:00 – 21:00 ειεχζεξνο ρξφλνο. 

21:00  Γείπλν ζην μελνδνρείν PARGA BEACH. 

 

άββαην 16 Απξηιίνπ 2016 

9:00 -  14:00: Α΄ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ: (ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ – 
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ PARGA BEACH HOTEL). 

 

ιεο νη παξνπζηάζεηο ζα δηαπλένληαη απφ ηνλ ίδην ηίηιν: «Η  ΉΠΔΙΡΟ ΑΝΟΙΓΔΙ 

ΣΟΝ ΓΡΟΜΟ» θαη ζα έρνπλ δηαδξαζηηθφ ραξαθηήξα, ζπλερνχο δηαιφγνπ, γη’ απηφ 

δελ νξίδεηαη απζηεξά ν ρξφλνο. 

 
 Υαηξεηηζκφο απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Ζπείξνπ, θ. Αιέμαλδξν Καρξηκάλε.  

 Δηζαγσγή θνο ηαχξνο Μπέλνο, πξφεδξνο «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». 
 Κνο ηξάηνο Ησάλλνπ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Πξεβέδεο. 
 Κνο Παλαγηψηεο Νηαήο, Πξντζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Σνκέα 

Πνιηηηζκνχ. 

 Κα Παπαδνπνχινπ Βαξβάξα, Πξντζηακέλε Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Άξηαο. 
 Κνο Υνπιηαξάο Ησάλλεο, Πξντζηάκελνο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Θεζπξσηία. 

 Κα Αγγέιε Αλζή, Πξντζηακέλε Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Πξέβεδαο. 

 Κνο Κσλζηαληίλνο νπέξεθ, Πξντζηάκελνο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ 

Ησαλλίλσλ 

 Κνο Θεκηζηνθιήο Μπηιήο, αξρηηέθησλ – κεραληθφο 
  «Μειέηεο απνθαηάζηαζεο ξσκατθνχ ζεάηξνπ Νηθφπνιεο». 
 

 Κα Ηνπιία ηάκνπ, αξρηηέθησλ – κεραληθφο, θνο Λεσλίδαο Λενληάξεο, 

αξρηηέθησλ – κεραληθφο 
 «Μειέηε απνθαηάζηαζεο αξραίνπ ζεάηξνπ Καζζψπεο». 
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 Κνο Θεφδσξνο θπιαθάθεο, εθπξφζσπνο ηεο «ΣΟΠΟ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 

Ο.Δ.» -  
«Μειέηε ππνβάζξνπ πνπ ζα θαηαγξάθεη ηα πηζαλνινγνχκελα έζνδα ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα αξραία ζέαηξα ηεο Ζπείξνπ ζε επίπεδν: (α) 

καθξννηθνλνκηθφ, (β) θνξέα δηαρείξηζεο ηεο δηαδξνκήο θαη (γ) επηρεηξήζεσλ 

ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα ηνλ ζηεξίδνπλ». 
 Κνο Κσλζηαληίλνο Κσλζηαληηλίδεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο Postscriptum 

«Χεθηαθή ζηξαηεγηθή ηεο  Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ζηα αξραία ζέαηξα ηεο 

Ζπείξνπ». 
 Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. 
 Κα Αληηγφλε Παθίιε, δεκνζηνγξάθνο, chief editor  

“Crowd funding γηα ην αξραίν ζέαηξν ηεο Καζζψπεο». 
 Σηκεηηθή δηάθξηζε γηα ηελ θα Διέλε Ρφθθνπ. 
 Γηάινγνο. 

 

17:00 – 21:00: Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ «ΣΑ ΔΣΑΗΡΗΚΑ ΜΔΛΖ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΓΤΝΑΜΗΚΑ ΣΖΝ ΑΝΔΓΔΗΞΖ ΣΧΝ ΜΝΖΜΔΗΧΝ»  

(ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ – ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ PARGA BEACH HOTEL). 

 Παξνπζηάζεηο απφ φια ηα Δηαηξηθά Μέιε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ αλάδεημε ησλ κλεκείσλ.  
21:30 Γείπλν ζην μελνδνρείν.  

 

Κπξηαθή 17 Απξηιίνπ 2016 

09:30 Αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν γηα ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Καζζψπεο. 

11:00 Άθημε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Καζζψπεο.. 

11:00 – 12:00 Ξελάγεζε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν απφ ηνπο καζεηέο ηνπ 4νπ 

Γπκλάζηνπ Πξέβεδαο θαη ηνπ 1νπ Γ.Δ.Λ.  Φηιηππηάδαο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 

«Υηνζεζία αξραίσλ ζεάηξσλ. Μαζεηέο μελαγνχλ καζεηέο ζηα αξραία ζέαηξα». 

12:00 – 13:00  παξνπζίαζε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ 4
νπ Γπκλάζηνπ Πξέβεδαο, ηνπ 1

νπ 
Γ.Δ.Λ.  Φηιηππηάδαο θαη ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Πξέβεδαο δξσκέλσλ ζην πιαίζην 

ηεο δξάζεο: «Τα ζρνιεία πηνζεηνχλ. Ζ θνηλσλία αγθαιηάδεη» ζην αξραίν ζέαηξν ηεο 

Καζζψπεο. 

Δπίζεκε έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Crowd funding γηα ην αξραίν ζέαηξν ηεο 

Καζζψπεο». 

13:00 Αλαρψξεζε απφ ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Καζζψπεο. 

15:30 Γεχκα ζηελ Ακθηινρία. 

16:30 Αλαρψξεζε γηα Αζήλα. 
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