
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»  
   18 Νοεμβρίου 2008 
 
 
Σήμερα Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο  του 
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Παρόντες ήσαν  οι κ.κ.: 
Μπένος Σταύρος, πρόεδρος 
Θέμελης Πέτρος, αντιπρόεδρος 
Λαμπρινουδάκης Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας 
Κουρουπός Γεώργιος, Ταμίας 
Λάζος Χρήστος, Μέλος 
Ταράντου Σοφία, Μέλος 
Χανδακάς Βασίλειος, Μέλος 
 
Aπό τα αναπληρωματικά μέλη και τα μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής. που είχαν προσκληθεί, 
παρίσταντο το αναπληρωματικό μέλος Δίγκα Κλεοπάτρα και το μέλος της Ελεγκτικής 
Επιτροπής Σκεπαθιανός Γεώργιος. 
 
 
Θέματα: 
 
1. Εγκριση των αιτήσεων των 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. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ,δικηγόρος 
2. ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, τεχνολόγος 
3. ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, οικονομολόγος - συγγραφέας 
4. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, αρχιτέκτων 
5. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ-ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΛΙΑΝΑ, αρχιτέκτων-αναστηλώτρια 
6. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ, αρχιτέκτων 
7. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, πολιτιστικός σύλλογος 
8. ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΑ ΜΑΡΙΑ, ξενοδόχος 
9. ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, αρχιτέκτων 
10. ΚΕΦΑΛΟΥ ΑΓΛΑιΑ, υπεύθυνη ΝΕΛΕ Κορινθίας 
11. ΚΟΛΩΝΙΑ ΡΟΖΙΝΑ,αρχαιολόγος, Προϊσταμένη ΙΑ Ε.Κ.Π.Α.  
12. ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, καθηγητης ΕΜΠ 
13. ΜΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,αρχαιολόγος, Προϊστάμενος ΙΘ Ε.Κ.Π.Α. 
14. ΜΕΝΔΩΝΗ ΛΙΝΑ, δρ. αρχαιολογίας ερευνήτρια Εθν. Ιδρυματος Ερευνών 
15. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, αρχαιολόγος  
16. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΚΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ,καθηγήτρια πιάνου, αρχαιολόγος  
17. ΡΙΚΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ, σκηνοθέτης 
18. ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Νομάρχης Ηρακλείου 
19. ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, γραφίστας 
20. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, νομάρχης Σερρών 
21. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, παιδίατρος 

 
Το διοικητικό συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του 
Προέδρου. 
 
 
 
 



2.Εγκριση εξουσιοδότησης στον κ. Κων/νο Δικαίο για τραπεζικές συναλλαγές μέχρι του 
ποσού των 3.000 ευρώ. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση εξουσιοδότησης στον κ. Κων/νο Δικαίο για τραπεζικές 
συναλλαγές μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ για την καλύτερη λειτουργία του Σωματείου. 
Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή 
 
3. Ενημέρωση για τον ισολογισμό εξόδων –εσόδων 
 
Ο κ. Κων/νος Δικαίος ανέλυσε με  λεπτομέρεια τα έξοδα και τα έσοδα του Σωματείου από 
01-09-2008 έως 17.11.08,τα οποία έχουν 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 Έξοδα Μίσθωσης Ακινήτων
Εγγραφές Μελών Μίσθωση Ακινήτων (Έδρα)
Τακτικά Μέλη 2.100,00 € Ενοίκια 2.118,90 €

Εγγυήσεις (Ενοικίων, ΔΕΗ κλπ.) 1.501,00 €
3.619,90 €

Έσοδα από Έκτακτες Εισφορές Μελών Έξοδα Λειτουργίας
Έκτακτη Εισφορά Έξοδα Λειτουργίας
Ιδρυτικά Μέλη 21.500,00 € Γραφική Ύλη Αναλώσιμα 733,91 €

Έξοδα Κυλικείου 329,09 €
Ταχυδρομικά 234,36 €

Έσοδα από Χορηγίες / Δωρεές και Αρωγά Μέλη Τραπεζικά Έξοδα 26,60 €
Χορηγός / Δωρητής /Αρωγό Μέλος 1.323,96 €
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 3.000,00 €
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3.000,00 € Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3.000,00 € Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε. ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.000,00 € Διαγωνισμός για το Λογότυπο 8.000,00 €
Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ 2.000,00 € 8.000,00 €
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2.000,00 €
ELPEN A.E. ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1.500,00 € Έξοδα Εκδηλώσεων
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε. ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 € Έξοδα Α' Γενικής Συνέλευσης
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 € Έξοδα μετακίνησης Μελών & Προσκεκλημένων 5.549,00 €
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.000,00 € Διαμονή Προσκεκλημένων ‐ Γεύματα 9.656,40 €
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 700,00 € Αναμνηστικά Δώρα 4.349,45 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 500,00 € Φωτογραφίες 476,00 €
ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 300,00 € 20.030,85 €
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100,00 €
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100,00 € Διάφορα Έξοδα
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100,00 € Διάφορα Έξοδα
ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100,00 € Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών 300,00 €
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 100,00 €
ΛΥΓΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 100,00 €
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 100,00 €

22.700,00 €

Σύνολο Εσόδων 46.300,00 € Σύνολο Εξόδων 33.413,73 €

Χρηματικά Διαθέσιμα την 17/11/2008
Ταμείο
Ταμείο Κεντρικού 547,35 €

Λογαριασμοί Καταθέσεων
Τράπεζα Αρ. Λογαριασμού Υπόλοιπο
Alpha Bank 104002002016612 1.302,80 €
Eurobank Ergasias 0026.0026.91.0201049769 4.300,32 €
Αγροτική Τράπεζα 0170400573225 3.581,00 €
Εθνική Τράπεζα 040/483108‐01 1.787,40 €
Τράπεζα Πειραιώς 5026038350177 6.692,40 €

17.663,92 €

Χρηματικά Διαθέσιμα 18.211,27 €

Οικονομικός Απολογισμός Περιόδου  01/09/2008 ‐ 17/11/2008

Στα έξοδα περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες ανεξόφλητες δαπάνες:

1 Υπόλοιπο από έξοδα μετακίνησεις μελών κλπ 2 469 00 €

 
 
 
4. Πρόσληψη καθαρίστριας 
 
 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την πρόσληψη ενός ατόμου υπεύθυνου για τον καθαρισμό των 
γραφείων του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, το οποίο θα απασχολείται μία φορά την εβδομάδα   με 
ημερομίσθιο 40 ευρώ (καθαρά) και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ.  Η 
πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 



 
5. Συζήτηση των παρεμβάσεων που έγιναν από τα ιδρυτικά μέλη κατά  την πρώτη γενική 
συνέλευση. 
 
Ο κ. Γιώργος Κουρουπός πρότεινε οι προτάσεις – παρεμβάσεις που έγιναν από  ιδρυτικά 
μέλη κατά τις εργασίες της πρώτης γενικής συνέλευσης, αφού αξιολογηθούν, να 
ενσωματωθούν στους στόχους του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.  Ο Πρόεδρος πρότεινε να καλούνται τα 
ίδια τα ιδρυτικά μέλη στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον καταθέτουν 
προτάσεις  και να τις  αναπτύσσουν εκεί. Επειδή το θέμα θεωρήθηκε πολύ σοβαρό το 
Διοικητικό Συμβούλιο  αποφάσισε την αναβολή του και εξουσιοδότησε τον κ. Γιώργο 
Κουρουπό  να ετοιμάσει ολοκληρωμένη πρόταση που θα συζητηθεί στην επόμενη 
συνεδρίασή του. 
 
6. Συγκρότηση καταλόγου αναστηλωτών  
 
Ο Καθηγητής Πέτρος Θέμελης πρότεινε τη συγκρότηση ενός καταλόγου-δεξαμενής 
αναστηλωτών που θα καλούνται να στελεχώνουν τις επιστημονικές ομάδες για τα αρχαία 
θέατρα.  Σύμφωνα με την πρόταση του καθηγητή Θέμελη οι εν λόγω επιστήμονες θα πρέπει 
να πληρούν ορισμένα κριτήρια (πτυχίο αρχιτέκτονος-μηχανικού, μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό, αποδεδειγμένη εμπειρία, να συμπεριληφθούν δε και οι αναστηλωτές των 
βυζαντινών μνημείων) Στον προβληματισμό που αναπτύχθηκε η κα Σοφία Ταράντου  
διετύπωσε ορισμένες ανησυχίες  για τη χρησιμότητα του καταλόγου αυτού και υποστήριξε 
πως δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν μόνο  οι συγκεκριμένοι επιστήμονες του καταλόγου  
τις μελέτες αλλά το «ΔΙΑΖΩΜΑ»  να είναι ανοικτό σε νέους επιστήμονες κ.τ.λ. Ο κ. 
Βασιλης Χανδακάς υποστήριξε πως η δημοσιοποίηση ενός τέτοιου καταλόγου είναι  πιθανό 
να δημιουργήσει τριβές στην επιστημονική κοινότητα των αναστηλωτών και είναι 
αρμοδιότητα του κράτους η κατάρτισή του. Πρότεινε τη δημιουργία μιας άτυπης 
κατάστασης, όπου θα καταγράφονται όσοι αναστηλωτές συνεργάζονται με το «ΔΙΑΖΩΜΑ». Η 
άποψη του κ. Β. Χανδακά βρήκε σύμφωνους τους κ.κ. Ταράντου, Κουρουπό και Λάζο. Ο 
καθηγητής Β. Λαμπρινουδάκης διετύπωσε την άποψη πως ένας άτυπος κατάλογος δεν θα 
ήταν τόσο χρήσιμος και ανέπτυξε την άποψη πως, από την εμπειρία του, κρίνει πολύ 
χρήσιμο  ο αρχαιολόγος του κάθε μνημείου να υποδεικνύει τον αναστηλωτή με τον οποίο 
επιθυμεί να συνεργασθεί. 
Ο Πρόεδρος κ. Μπένος βρήκε πάρα πολύ θετικά σημεία στην πρόταση του κ. Π.Θέμελη  
θεώρησε όμως ότι είναι καλό τώρα να αναβληθεί η λήψη απόφασης,  προκειμένου να 
έχουμε μια πληρέστερη εικόνα από τα θέατρα όλης της χώρας μετά το πέρας όλων των 
περιοδειών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή του θέματος. 
 
7. Καταγραφή σύγχρονων θεάτρων 
 
Ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης πρότεινε την καταγραφή εκείνων των σύγχρονων θεάτρων 
που έχουν κατασκευασθεί δίπλα σε αρχαία θέατρα (η καταγραφή να περιλαμβάνει την  
τοποθεσία, αν λειτουργεί ή όχι, τη χρησιμότητα κα) Οι κ.κ. Γ. Κουρουπός και Χ.Λάζος 
συμφώνησαν  με την πρόταση της καταγραφής και πρόσθεσαν πως αυτή πρέπει να 
επεκταθεί  (και με τη μορφή της φωτογράφησης) και σε εκείνα τα σύγχρονα θέατρα που 
γειτνιάζουν, άπτονται  ή βρίσκονται μέσα στο ζωτικό χώρο των μνημείων και επηρεάζουν 
τη λειτουργία τους. 
Ο κ. Π.Θέμελης διευκρίνισε ότι η καταγραφή δεν πρέπει να εκληφθεί ως ενθάρρυνση ε 
μέρους  του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»  κατασκευής και λειτουργίας τέτοιων θεάτρων στο  
περιβάλλοντα χώρο των μνημείων. Αντίθετα  το  «ΔΙΑΖΩΜΑ»  με τις ενέργειές του πρέπει 
να αποθαρρύνει μια τέτοια εξέλιξη 
Ο κ. Σ. Μπένος αφού εξέφρασε τη συμφωνία του για την πρόταση του κ. Π. Θέμελη 
πρότεινε να ορισθεί τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από το μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου Β. Χανδακά και τα ιδρυτικά μέλη – αρχιτέκτονες Μάνο Περράκη και Δ. 
Διαμαντόπουλο, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διερεύνηση του τρόπου καταγραφής των χώρων 
αυτών Η πρόταση έγινε ομόφωνα  αποδεκτή πλην της κας Σοφίας Ταράντου, η οποία είπε 
πως αυτή τη στιγμή κρίνει πως δεν πρέπει να είναι στις προτεραιότητες του Σωματείου 
αυτή η καταγραφή. 



 
Θέματα προς ενημέρωση. 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για το τελευταίο του ταξίδι στη Κρήτη κατά τη διάρκεια του οποίου 
επισκέφθηκε όλα τα αρχαία θέατρα συνοδευόμενος από τη Νομάρχη Ηρακλείου κα 
Ευαγγελία Σχοιναράκη, τους δημάρχους  Χερσονήσου κ. Σπ. Δανέλλη, που είναι και 
ιδρυτικό μέλος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, Ηρακλείου κ. Γ. Κουράκη, Λεύκης κ. Γ. Δρακάκη, 
Γόρτυνας κ. Μιχ. Δαριβιανάκη, Τυμπακίου κ. Α.Χαραλαμπάκη, Αγίου Νικολάου κ. Δ. 
Κουνενάκη, Ιεράπετρας κ. Μ. Μαστοράκη, τις εφόρους Αρχαιοτήτων κ.κ. Μ. Βλαζάκη, Μ. 
Μπρεδάκη, Σταυρούλα Αποστολάκου, την αναπληρώτρια Εφορο κα Βάννα Νινιού και το 
στέλεχος της Εφορείας Ηρακλείου, γεωγράφο κ. Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πήρε τις 
συντεταγμένες όλων των αρχαίων θεάτρων Η περιοδεία  στην Κρήτη ήταν μια εξαιρετική 
εμπειρία, γιατί μεταξύ των άλλων στη Κρήτη μαρτυρούνται και οι πρώτοι σχηματισμοί των 
αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης με τη μορφή βαθμίδων σε μινωικές θέσεις. Η 
περιοδεία αυτή απετέλεσε και σημαντικό επικοινωνιακό γεγονός, αφού τα τοπικά Μέσα 
μαζικής Ενημέρωσης έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και  η περιοδεία αποδείχθηκε μια  
εξαιρετική ευκαιρία για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Η επόμενη περιοδεία 
θα γίνει στα θέατρα της Βορείου Ελλάδας από 5 έως και 10 Δεκεμβρίου 2008. 
 
 
Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας 
 
Σ. Μπένος       Β. Λαμπρινουδάκης 
 
 
 


