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o Υποδοχή μελών της Γενικής Συνέλευσης και των προσκεκλημένων 

στο Τ.Π.Π.Λ. 

o Χαιρετισμός Προέδρου Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου   

Μπένου 

o Χαιρετισμός   Αντιπροέδρου Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου                 

Λαυρίου, κ. Δημήτρη Καλιαμπάκου                                                                                                       

o Χαιρετισμός Προέδρου Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής, κ.  

Αναστάσιου Βλάδου                                                                                  

o Χαιρετισμός Μέλους Δ.Σ. του Φορέα Εθελοντισμού «ΔΙΑΝΘΟΣ», κ. 

Γιώργου Κορακιανίτη 

o Διαπίστωση απαρτίας, εκλογή του Προεδρείου και της Εφορευτικής 

Επιτροπής 

o Εναρκτήριες ομιλίες με θέμα την «Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα – 

Αθήνα – Λαύριο» με έμφαση στον πόλο του Λαυρίου: 

o Χρήστος Λάζος, συγγραφέας και ιδρυτικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», «Η Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο. 

Μία νέα ματιά» 

o Νίκος Μπελαβίλας, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. και Διευθυντής του 

Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος «Λαύριο 1992 – 2018. Η 
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δημιουργία ενός σύγχρονου μνημείου τεχνολογίας και πολιτισμού».  

o Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Louvain-

la-Neuve του Βελγίου, «Η Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα – Αθήνα – 

Λαύριο: Παράδοση και καινοτομία - ο ιστορικός χρόνος, τα μνημεία 

και οι ιδέες»  

o Χαιρετισμός Δημάρχου Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριου Λουκά 

o Παρέμβαση Προέδρου Διαζώματος, κ. Σταύρου Μπένου 

o Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, κ. Πέτρου 

Φιλίππου 

o Ομιλία Όλγας Σενή, Δρ. Αρχιτεκτονικής, επιβλέπουσα και σύμβουλος 

αρχιτέκτων στο Τ.Π.Π.Λ., «Λαύριο 1992 – 2018. Η δημιουργία ενός 

σύγχρονου μνημείου τεχνολογίας και πολιτισμού» 

o Παρέμβαση Θοδωρή Κολυδά, μετεωρολόγου Ε.Μ.Υ.  
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Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 

Συνέχιση των εργασιών ΙΑ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου  

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου:  

Β΄ ΜΕΡΟΣ: 

 

 

o Υποδοχή μελών της Γενικής Συνέλευσης και των προσκεκλημένων 

στο Τ.Π.Π.Λ. 

o Τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

σύμφωνα με το άρθρο 17. Η τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του 

καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

o Παρουσίαση των υποψηφίων για τα δύο νέα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

- Λιοσάτου Εβίνα, Πολιτικός Μηχανικός 

- Τσιαβός Πρόδρομος, Δικηγόρος 
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- Τσολάκη Άρτεμις, Δημόσιος Υπάλληλος 

- Χελάς Παναγιώτης, Συνταξιούχος Ιατρός 

o Χαιρετισμός Γιώργου Καββαθά,  Προέδρου της  ΓΣΕΒΕΕ 

o Χαιρετισμός Άκη Σκέρτσου, Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ. 

o Χαιρετισμός Γιώργου Ιωακειμίδη, Προέδρου ΠΕΔ Αττικής. 

o Χαιρετισμός Λυδίας Κονιόρδου, Προέδρου του Κέντρου Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. και τεως Υπουργού Πολιτισμού 

o Αναλυτικός απολογισμός δράσεων Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από 

το Διοικητικό Συμβούλιο για το έτος 2018 

- Ομιλία του Προέδρου του Διαζώματος γιια τη συμπλήρωση δέκα 

χρόνων ζωής του Σωματείου 

- Ομιλία του Αντιπροέδρου του Διαζώματος, κ. Πέτρου Θέμελη :  

«Οι ιδιοκτήτες των μνημείων» 

- Ομιλία του Γενικού Γραμματέα  του Διαζώματος, κ. Βασίλη 

Λαμπρινουδάκη: «Ανοίγουμε τα φτερά μας στο διεθνή χώρο» 

- Ομιλία του ταμία του Διαζώματος, κ. Γιώργου Κουρουπού: 

«Διαφάνεια και καινοτομία στην οικονομική μας ζωή» 

o Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός από 1/1/2018 έως 

31/8/2018 

o Προϋπολογισμός για το έτος 2019 

- Ομιλία του Μέλους του Δ.Σ. του Διαζώματος, κ. Κων/νου 

Μπολέτη:«Η εμπειρία της αφοσίωσης στο κορυφαίο θέατρο του 

αρχαίου κόσμου» 

- Oμιλία του Μέλους του Δ.Σ. του Διαζώματος, κ. Παναγιώτη 

Νταή: «Ο κοινός μας βηματισμός με την Ευρώπη» 

- Oμιλία του Μέλους του Δ.Σ. του Διαζώματος, κας Γεωργίας 

Μανωλοπούλου: «Τί είναι για μένα το ΔΙΑΖΩΜΑ» 

o Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2017 

o Τοποθετήσεις μελών Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

- Τοποθέτηση κου Ιωάννη Ζηρίνη 

- Τοποθέτηση κου Μάνου Καστρινάκη 
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- Τοποθέτηση κα Έλενης Τζαχρίστα 

- Τοποθέτηση κου Καραζούπη Χρήστου 

 

o Απολογισμός δράσης Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» - Ψηφοφορίες 

o Λήξη εργασιών ΙΑ΄ Γενικής Συνέλευσης 

o Παράρτημα – Συνημμένα 

- Αιτήσεις – Βιογραφικά υποψηφίων 

- Οικονομικός διαχειριστικός απολογισμός 

- Απολογισμός Δράσης Υ.Ε.Α.Θ. 

- Προϋπολογισμός για το έτος 2019 

- Έκθεση Εφορευτικής Επιτροπής 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

Σήμερα, Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:30 μ.μ., μετά από την ενημέρωση 

- πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κου Σταύρου Μπένου, η οποία εστάλη στις 19 Ιουνίου 2018, 

συνήλθαμε τα μέλη του Σωματείου στην αίθουσα του Μηχανουργείου στο 

Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.). 

Το πρωί του Σαββάτου τα τακτικά μέλη του Διαζώματος παρέλαβαν ενημερωτικό 

υλικό και τις διαπιστεύσεις τους στην θέση Αγία Τριάδα στη Σούριζα. Ακολούθησε 

επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων μεταλλευτικών πλυντηρίων της 

Σούριζας. Αμέσως μετά, τα μέλη μετέβησαν στην αίθουσα του Μηχανουργείου στο 

Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου για την έναρξη εργασιών της ΙΑ΄  Γενικής 

Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Χαιρετισμός Προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κου Σταύρου Μπένου 

Αρχικά, ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» καλωσόρισε τα μέλη στη ΙΑ΄  

Γενική Συνέλευση. Ανέφερε πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική ημέρα στην 

ιστορία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς  η ΙΑ΄   Γενική Συνέλευση του 

Διαζώματος είναι και εκλογική, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη την Κυριακή 

18 Σεπτεμβρίου 2016 κατά τη διάρκεια της Θ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. 

Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 15 του Καταστατικού του Σωματείου 

περί αυξήσεως του αριθμού των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το 

σώμα καλείται να εκλέξει δύο επιπλέον νέα μέλη, για το νέο εννεαμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Στη συνέχεια ο κος Μπένος, πρόσθεσε ότι 

πέρα από τα καθιερωμένα θέματα που προβλέπονται από το καταστατικό του 

Σωματείου, προτείνεται και η εκ νέου τροποποίηση του καταστατικού του, και 

συγκεκριμένα των άρθρων 3 και 4, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτά η 

φιλοσοφία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των μνημείων και των νέων 

προγραμμάτων, όπως οι Πολιτιστικές – Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα 

Αρχαιολογικά Πάρκα, καθώς και η ανάδειξη της πτυχής «κοινό αγαθό» ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ταυτότητας του Σωματείου. Αμέσως μετά, ο 

Πρόεδρος του Διαζώματος, εισήγαγε τα μέλη του Σωματείου στο κεντρικό θέμα της 

Συνεδρίασης:  
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 «Θα περάσουμε τώρα στο κυρίως θέμα της ημέρας. Θέλω να κάνω μια μικρή 

εισαγωγή. Το ΔΙΑΖΩΜΑ, με τους συμμάχους του,  έχει ως αποστολή να σχεδιάζει, να 

ονειρεύεται, να προτείνει με σεβασμό στους θεσμούς · τους θεσμούς,  που καλούνται οι 

ίδιοι να υλοποιήσουν αυτούς τους σχεδιασμούς και αυτές τις προτάσεις. Γνωρίζετε, ότι 

έχουμε οικοδομήσει μια νέα οικογένεια προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, τις 

Πολιτιστικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα. Με χαρά σας ανακοινώνω, πως 

ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του προγράμματος “ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία 

Θέατρα της Ηπείρου” και στις 3 του Νοέμβρη πρόκειται να γίνει η εναρκτήρια 

εκδήλωση για την παρουσίασή του,  το λεγόμενο Launch Event.  

»Αλλά το κορυφαίο έργο που έχει σχεδιάσει το ΔΙΑΖΩΜΑ, είναι η “Η Τριλογία της 

Αθήνας”. Κυρίες και κύριοι, η Αθήνα και το μεγαλείο της στους αρχαίους χρόνους, 

ήταν η “τριλογία” της. Η Αθήνα σήμερα είναι ακρωτηριασμένη. Η Αθήνα δεν είναι 

μόνο η Ακρόπολη. Η Ακρόπολη, ήταν βεβαίως το διοικητικό, το πολιτιστικό αλλά και 

το εμπορικό κέντρο, επειδή είχε και τη σύνδεση με τα Μακρά Τείχη, με το λιμάνι του 

Πειραιά.  Ο άλλος πυλώνας όμως ήταν το θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο, που 

ήταν η Ελευσίνα, ίσως το σημαντικότερο Ιερό του αρχαίου κόσμου. Ενώ ο 

αναπτυξιακός, ο οικονομικός πυλώνας ήταν, το Λαύριο. Αυτό το θαύμα είδαμε σήμερα 

στην περιήγηση που μας έκανε η κα Μαρία Στάθη, η αρχαιολόγος, στον αρχαιολογικό 

χώρο των αρχαίων μεταλλευτικών πλυντηρίων της Σούριζας.  

»Μιλάμε λοιπόν εδώ για μια από τις δεσπόζουσες, αν όχι τη σημαντικότερη 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Όχι σε όγκο, κυρίως σε καινοτομία κι εναλλακτικότητα. 

Τη σημαντικότερη λοιπόν επένδυση του αρχαίου κόσμου. Αρκεί να σκεφτείτε ότι ήταν 

κάτι ανάλογο με τις σημερινές Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Πώς 

είναι δηλαδή οι συμβάσεις παραχώρησης για την εκτέλεση έργων με τους 

αυτοκινητόδρομους, με το Ρίο Αντίρριο, κάτι τέτοιο ήταν.  

»Οι οικονομικοί παράγοντες της Αθήνας έκαναν μια σύμβαση με το Δήμο Αθηναίων 

και όπως είδαμε σήμερα, είχαν αναπτύξει ολόκληρο αυτό το εργοτάξιο για την εξόρυξη 

και την επεξεργασία εν συνεχεία του μεταλλεύματος, του αργυρούχου μολύβδου. Το 

σημαντικό είναι οι σημερινοί χρόνοι, να μπορούν ν’ ακολουθούν την ιστορία αυτής της 

χώρας, να τη σέβονται, να την αναδεικνύουν και να την ενθυλακώνουν. Οι δυνάμεις της 

αγοράς όμως δεν έχουν κανένα χρέος να το κάνουν, αν εμείς δεν προετοιμάσουμε το 

έδαφος. Κι εγώ δε σας κρύβω, έχω εκφράσει πολλές φορές το φόβο μου στην Αττική, 

ότι θα έχουμε εκτροπές και παρεκτροπές, αν δεν προλάβουμε.  Αν δεν προλάβουμε, οι 
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δυνάμεις, οι δεσπόζουσες επιχειρηματικά, διανοητικά, πνευματικά - και τονίζω το ρόλο 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), που έχει έναν κορυφαίο ρόλο εδώ -  

και οι δυνάμεις οι πνευματικές της χώρας, αν δεν προλάβουμε να οικοδομήσουμε στη 

σύγχρονη εποχή τις προϋποθέσεις προκειμένου ό,τι συμβαίνει οικονομικά, να έχει 

αντιστοιχία και σεβασμό σ’ αυτό που συνέβαινε στην αρχαιότητα.  

»Μιλώ τώρα πολύ συγκεκριμένα. Έχει οργανωθεί μία πρώτη προσπάθεια για το City 

Break της Αθήνας. Το City Break αφορά την Ακρόπολη και το ιστορικό κέντρο της 

Αθήνας. Πρέπει αυτό να το διευρύνουμε, προκειμένου να συμπεριλάβει την Τριλογία. 

Όταν λέμε City Break, μιλούμε για τη φιλοδοξία, από πέρασμα που είναι σήμερα η 

Αθήνα - γιατί έχει κατά μέσο όρο δυο διανυκτερεύσεις - να γίνει πραγματικός 

προορισμός και να διαμορφωθούν σε αυτή κι άλλα σημεία ενδιαφέροντος, σοβαρά, για 

να επιθυμεί να μείνει ο επισκέπτης της Αθήνας στην Αθήνα κι όχι μόνο να είναι 

περαστικός από την Αθήνα.  

»Στην Αθήνα όμως αναπτύσσονται κι άλλες δυνάμεις που είναι ευπρόσδεκτες, όπως το 

παραλιακό μέτωπο, όπως το Ελληνικό και δεν πρέπει με τίποτα, αυτές οι δυνάμεις της 

νέας οικονομίας και της αγοράς που αναπτύσσονται στην Αθήνα, ν’ ανατρέψουν όλο 

αυτό το ιστορικό βάθος και όλο αυτό που λένε οι ειδικοί στα προγράμματα πολιτιστικού 

τουρισμού, την αφήγηση - πάλι μεσσηνιακό όρο θα σας πω - το story telling, που εδώ 

είναι το πιο δυναμικό story telling που υπάρχει σε οποιοδήποτε προϊόν πολιτιστικού 

τουρισμού.  

»Εμείς λοιπόν στο ΔΙΑΖΩΜΑ βάζουμε σε διάλογο, προς όλες τις δυνάμεις - και θα 

επιμείνουμε σε αυτή την προσπάθεια, όπως κάνουμε πάντα με αγάπη για τη χώρα μας, 

και με σεβασμό σε όλους τους θεσμούς. Ήδη το 2019 στα πλαίσια της συνεργασίας του 

Διαζώματος με το Megaron Plus, θα έχουμε τέσσερις ομιλίες για την Τριλογία της 

Αθήνας. Θα επιμείνουμε όπως κάνουμε παντού μέχρι να το πετύχουμε. Γιατί εμείς, η 

οικογένεια του Διαζώματος, είμαστε σταθεροί και ακλόνητοι. Θα επιμείνουμε μέχρι να 

το πετύχουμε. Γιατί σήμερα οι δυνάμεις είναι πολλές· είναι η κυβέρνηση, είναι η 

Περιφέρεια, είναι η Αυτοδιοίκηση, είναι το Πολυτεχνείο, είναι ο κόσμος των 

επιχειρήσεων,(που μέχρι σήμερα) λειτουργούν σε μια μοναξιά που έχει φτιάξει ο 

καθένας. 

»Γι’ αυτό φέτος αποφασίσαμε, οι δύο κορυφαίες μας εκδηλώσεις, να 

πραγματοποιηθούν, αφενός η Συνάντηση των Εταιρικών Μελών,  στην Ελευσίνα και 

αφετέρου, η Γενική μας Συνέλευση, στο Λαύριο. Για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε 

σιγά-σιγά, πνευματικά αλλά και επιχειρησιακά, αυτή τη σπουδαία πρόταση».  
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Ολοκληρώντας ο Πρόεδρος του Διαζώματος την εισαγωγή αυτή, ενημέρωσε πως 

ακολουθεί ο κύκλος των χαιρετισμών και κάλεσε στο βήμα, αφού πρώτα τον 

ευχαρίστησε για την παρουσία του, τον κ. Δημήτρη Καλιαμπάκο, Αντιπρόεδρο του 

Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου του Λαυρίου. 

 

Χαιρετισμός κ. Δημήτρη Καλιαμπάκου, Αντιπρόεδρου του Τεχνολογικού 

Πολιτιστικού Πάρκου του Λαυρίου και Καθηγητή στη Σχολή Μηχανικών 

Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Ο κος Δημήτρης Καλιαμπάκος, αφού ανέβηκε στο βήμα είπε περίπου τα εξής: 

«Καλή σας ημέρα. Εύχομαι μια πολύ παραγωγική Γενική Συνέλευση και επιτυχίες.  

Η χώρα μας είναι συνώνυμη σ’ όλο τον κόσμο με την έννοια του πολιτισμού. Αλλά εμείς 

που ζούμε στη χώρα αυτή, ζούμε μια κάπως διαφορετική πραγματικότητα. Βλέπουμε 

τεράστιες δυνατότητες να μένουν λανθάνουσες χρόνια και χρόνια, βλέπουμε ιδέες που 

παρουσιάζονται και σβήνουν πολύ συχνότερα από το να φτάνουν μέχρι το τέλος. 

Βλέπουμε προσπάθειες διάσπαρτες που έχουν μια εξαιρετικά σημαντική συμβολή, αλλά 

δε διαμορφώνουν ένα συνεργατικό πρόσθετο αποτέλεσμα, δεν κάνουν - μ’ άρεσε πολύ η 

μεσσηνιακή διάλεκτος - ένα break through. Το ΔΙΑΖΩΜΑ έχει παίξει μέχρι στιγμής 

έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Εμείς που περπατάμε παράλληλα με άλλες διαδρομές, 

το ξέρουμε και το αναγνωρίζουμε. Έπαιξε το ρόλο του μαγνήτη, ο οποίος συγκέντρωσε 

διάσπαρτες ομάδες, ανθρώπους που ήθελαν να βοηθήσουν σ’ αυτή την πολύ μεγάλη 

υπόθεση και επίσης είχε την ικανότητα να παίξει το ρόλο του καταλύτη εκεί που 

χρειάζονταν συνεργασίες για να παραχθεί ένα αποτέλεσμα σ’ ένα διαφορετικό επίπεδο».  

Ο κος Καλιαμπάκος τόνισε πως είναι μεγάλη τιμή για το  Τ.Π.Π.Λ. να φιλοξενεί τις 

εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος και εξέφρασε την διαθεσιμότητά 

του για συνεργασίες με το ΔΙΑΖΩΜΑ. Αμέσως μετά, αναφέρθηκε στο έργο του 

Τ.Π.Π.Λ., λέγοντας τα εξής:  

«Θα σας πω δυο λόγια για το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Ο κ. Μπένος 

αναφέρθηκε στο πρώτο μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του Λαυρίου. Ναι, το Λαύριο ήταν 

η παραγωγική μηχανή της αρχαίας Αθήνας. Ο Χρυσός Αιώνας του Περικλή, είχε πίσω 

του, τον Αργυρό Αιώνα του Λαυρίου. Κανένας μεγάλος πολιτισμός δε μπορεί να στηθεί 

αν δεν υπάρχει μια ισχυρή παραγωγική μηχανή. Αυτή η παραγωγική μηχανή, η οποία 

ακόμη και σε όγκο, ήταν μεγαλύτερη από την παραγωγή που έγινε στη βιομηχανική 
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επανάσταση. Ήταν ένα τρομακτικό εργαστήριο εδώ· μια παραγωγή συνεχούς 

τεχνολογικής καινοτομίας. Και θα επιστρέψω σ’ αυτό.  

»Υπάρχει ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του Λαυρίου που έχει πολύ 

ενδιαφέρον. Η βιομηχανική επανάσταση στην Ελλάδα συνετελέσθη εδώ. Η χώρα μας 

από μια αγροτική ημιφεουδαρχική χώρα μετατράπηκε σε βιομηχανική χώρα εδώ (στο 

Λαύριο). Εδώ ιδρύθηκε η πρώτη μεγάλη εταιρεία, εδώ έγινε η πολύ μεγάλη τεχνολογική 

επανάσταση, εδώ δημιουργήθηκε ο πρώτος ηλεκτροφωτισμός της πόλης, εδώ το πρώτο 

τηλέφωνο·  εδώ ξεκίνησε η νέα εποχή στη χώρα. Μια εποχή η οποία δεν είναι μόνο 

πρόοδος και τεχνολογική πρωτοπορία, αλλά ήταν και μεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις 

και μια μεγάλη ιστορία αγώνων για ένα καλύτερο αύριο. Όλα λοιπόν, κυριολεκτικά 

έγιναν εδώ.  

»Ο χώρος που είστε σήμερα εδώ, είναι το κέντρο αυτής της μεγάλης δραστηριότητας. 

Το 1990, αυτός ο χώρος, συνολικά η περιοχή της Λαυρεωτικής, δέχεται ένα πολύ 

μεγάλο χτύπημα, ένα χτύπημα αποβιομηχάνισης. Εικόνες παράταιρες που είχαν 

ξεχαστεί στην ελληνική πραγματικότητα, εικόνες πείνας κυριολεκτικά, εμφανίζονται στο 

Λαύριο. Αυτός ο χώρος (τότε) χάνει την παραγωγική του βάση και κινδυνεύει άμεσα 

από οικοπεδοποίηση. Ήταν πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί η επιφανειακή αξία, αυτό 

το οποίο ήταν προφανές, μπροστά στα μάτια, να γίνει ένα οικόπεδο, να γίνουν 

πολυκατοικίες και να χαθεί αυτή η τεράστια πολιτιστική αξία που υπήρχε λίγο πιο 

χαμηλά. Στο σημείο αυτό, επενέβη το Πολυτεχνείο και συμμαχώντας με πολύ ζωντανές 

δυνάμεις της λαυρεωτικής κοινωνίας, πολύτιμες δυνάμεις της λαυρεωτικής κοινωνίας 

που όπως έχω πει κι άλλες φορές, έχουν αυτό το ιδιαίτερο, να ζουν ταυτόχρονα και στο 

σήμερα και στο παρελθόν και στο πολύ μακρινό παρελθόν. Όχι να θυμούνται, όχι να 

διδάσκονται, να ζουν. Αυτό είναι μια άλλη ποιότητα ανθρώπων.  

»Ξεκινώντας λοιπόν με αυτό το δυναμικό, στήσαμε αυτό που ονομάζεται σήμερα 

Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Ποιο είναι το ιδιαίτερό του στοιχείο; Το 

πρώτο στοιχείο είναι τα κτίρια που μένουν πίσω από τις εξελίξεις, αυτά τα πολύ όμορφα 

κτίρια της βιομηχανικής επανάστασης, τα κτίρια που έχουν ζωή 100, 150 χρόνων πίσω 

τους. Πολύ εύκολα μπορεί να τα δει κανείς σαν ένα ζεστό χώρο έμπνευσης και 

καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γίνονται λοιπόν πολύ εύκολα και σε όλο τον κόσμο, 

background για τις πιο όμορφες πολιτιστικές δράσεις. Και στη χώρα μας, το Γκάζι είναι 

ένα τέτοιο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμείς όμως φιλοδοξούμε κάτι 

περισσότερο. Δε θέλουμε αυτός ο γίγαντας που παροπλίστηκε να είναι μόνο ένα 

background. Αυτά τα κτίρια έχουν αυτή την ιδιαίτερη φυσιογνωμία, συναρπάζουν γιατί 
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ακριβώς δεν είναι κτίρια, είναι κελύφη μηχανής. Αν δείτε ένα πολύ όμορφο κτίριο, μια 

τεράστια στέγη ακριβώς απέναντι, θ’ αναρωτηθείτε γιατί είναι τόσο κοντό. Ποιος 

αρχιτέκτονας είχε αυτή την τρομακτική ιδέα, να φτιάξει αυτή την υπέροχη στέγη αλλά με 

τόσο κοντό σώμα. Δεν ήταν ιδέα, χρειαζόταν απλώς έναν στεγασμένο χώρο. Και 

φτιάχτηκε αυτό το πράγμα που σήμαινε ένα στολίδι για το πάρκο. Ή το κτίριο του 

ξυλουργείου. Ένα κτίριο με εικοσιπέντε μέτρα ύψος χωρίς ορόφους. Γιατί; Έπρεπε να 

στεγάσει μια τεράστια μηχανή. Άρα τα κτίρια αυτά, δε βγήκαν έτσι για να είναι όμορφα 

σήμερα, αλλά είναι πανέμορφα σήμερα γιατί φτιάχτηκαν από μια τελείως διαφορετική 

διαδικασία. Η ιδέα του Πολυτεχνείου ήταν να διαβάσουμε ποια ήταν η σημασία, η 

λειτουργία των κτιρίων αυτών και να βάλουμε στα κτίρια αυτά την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας. Να ξαναδώσουμε την ευκαιρία στα κτίρια αυτά να παίξουν το ρόλο του 

εξαρτήματος σε μια μηχανή του 21ου αιώνα».  

Στη συνέχεια ο κος Καλιαμπάκος ανακοίνωσε πως τις περασμένες εβδομάδες 

πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του Πάρκου γυρίσματα για την τηλεοπτιική σειρά 

παραγωγής της ΕΡΤ, «Η ζωή εν τάφω». Ενημέρωσε ακόμη πως το Πάρκο σύντομα θα 

φιλοξενεί δυο γραμμές παραγωγής, από τις οποίες η μια θα αφορά την παραγωγή 

υλικού που θα τροφοδοτεί, 3D printing, για έλικες και η δεύτερη, η οποία θα 

δημιουργεί ειδικά τεστ για ασθένειες όπως είναι ο HIV και η φυματίωση. Με τον 

τρόπο αυτό, συμπλήρωσε, κ κος Καλλιαμπάκος, το Τ.Π.Π.Λ. θα λειτουργήσει ως μια 

γέφυρα ανάμεσα στη λαμπρή του ιστορία και σε μια νέα ζωή τεχνολογικής 

πρωτοπορίας.  

Αμέσως μετά, ο κος Καλιαμπάκος αναφέρθηκε στην πολιτιστική διάσταση της 

δράσης του Τ.Π.Π.Λ. εξηγώντας πως το αντικείμενο ενδιαφέροντός του αποτελεί 

«εκείνος ο πολιτισμός που γεννιέται μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Στον κόσμο της 

εργασίας και στον κόσμο της τεχνολογίας». Συνέχισε την ομιλία του ως εξής: 

«Ξέρετε, γι’ αυτούς που είναι μακριά από τον κόσμο της τεχνολογίας, φαντάζει ο 

κόσμος αυτός ένας κόσμος της ορθής λογικής, της επιστήμης, άνευρος από 

δημιουργικότητα και φαντασία. Δεν είναι έτσι, δεν είναι καθόλου έτσι. Θα έχετε 

ακούσει για παράδειγμα, πολλές φορές τους μαθηματικούς να λένε πως “βρήκα μια 

εξαιρετικά κομψή λύση για ένα πρόβλημα”. Ξέρετε, το να βρεθεί μια αποτελεσματική 

λύση, έχει πολύ συχνά τα στοιχεία της δημιουργικότητας και της φαντασίας, που είναι 

πολύ κοντά στην τέχνη την ίδια. Γεννά πολιτισμό. Αυτός είναι ιδιαίτερα ο πολιτισμός 

που τους ενδιαφέρει πολύ. 
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»Πέρυσι είχαμε δυο ιδιαίτερες δραστηριότητες που μπορείτε να καταλάβετε τη 

φυσιογνωμία του Πάρκου. Κάναμε μια εκδήλωση για το ποιο ήταν το αποτύπωμα των 

μεταλλορύχων του κόσμου στην τέχνη. Τα τραγούδια τους, οι ταινίες, η ποίηση, οι 

άνθρωποι που ζουν στο όριο και ζυγίζονται καθημερινά με το θάνατο. Ποιο είναι το 

αποτύπωμά τους στην τέχνη, τί λένε, τί αφήνουν πίσω τους; Ήταν μια συναρπαστική 

εκδήλωση. Συγκεντρώθηκε εδώ η αφρόκρεμα αυτής της εξαιρετικά δημιουργικής 

κοινότητας των νέων παιδιών, που είναι εξαιρετικά καλοί στους υπολογιστές, αλλά και 

στην τέχνη και ασχολούνται με τα video games. Τους δώσαμε ως ερέθισμα τον 

Προμηθέα Πυρφόρο, το σύμβολο του Πολυτεχνείου, το σύμβολο της τεχνολογίας αλλά 

και το σύμβολο της αμφισβήτησης κάθε εξουσίας. Και έφτιαξαν σε δυο μέρες, πράγματα 

που δε μπορούσαμε να τα έχουμε φανταστεί».  

Ο κος Καλιαμπάκος, ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό του, ευχαρίστησε το κοινό και 

εξέφρασε τη θέληση του να συμμετέχει στο εγχείρημα οικοδόμησης του 

Προγράμματος για την Τριλογία της Αθήνας, τονίζοντας, παράλληλα, πως η Ελλάδα 

έχει ανάγκη από αντίστοιχες δραστηριότητες και από ανθρώπους που να στοιχίζονται 

από φιλόδοξους στόχους. 

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος του Διαζώματος, ευχαρίστησε τον Αντιπρόεδρο του 

Τ.Π.Π.Λ. για τον εξαιρετικό σε περιεχόμενο χαιρετισμό του και κάλεσε στο βήμα, 

τον Πρόεδρο της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής, κο Αναστάσιο Βλάδο. 

 

Χαιρετισμός, από τον Πρόεδρο Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής, κο Αναστάσιο 

Βλάδο 

Ο κος Αναστάσιος Βλάδος, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Διαζώματος και τον 

Αντιπρόεδρο του Τ.Π.Π.Λ. για την τιμητική πρόσκληση και απηύθυνε τον ακόλουθο 

χαιρετισμό:  

«Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής, ο φορέας των επιστημόνων της περιοχής μας, 

είναι Σωματείο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μη 

κερδοσκοπικό, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, πολιτιστικού σκοπού με έδρα μας 

το Λαύριο κι από την ίδρυσή της έχει να επιδείξει έργα που αφορούν στη μελέτη, 

σωτηρία και προβολή της βιομηχανικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Λαυρεωτικής.  

»Καλωσορίζουμε τα ΔΙΑΖΩΜΑ και τα μέλη του στον ιστορικό τόπο του Λαυρίου και 

ελπίζουμε η ιδέα της “Τριλογίας της Αθήνας, Ελευσίνα - Αθήνα – Λαύριο” να 
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προχωρήσει σε όλα τα επίπεδα, για την οποία θα σας μιλήσει κι ο Γιώργος Δερμάτης, 

μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου και της Επιστημονικής Επιτροπής του Ε.Μ.Π., 

για το Μουσείο Μεταλλείας – Μεταλλουργίας Λαυρίου».  

Ο κος Βλάδος αναφέρθηκε στην κατασκευή του προαστιακού σιδηροδρόμου, που θα 

ενώνει το λιμάνι του Λαυρίου με το αεροδρόμιο, την Αθήνα και την Ελευσίνα, ένα 

ενοποιό έργο συγκοινωνιακής υποδομής, όπως το χαρακτήρισε, το οποίο θα επιτρέπει 

την καλύτερη προσβασιμότητα, μεταξύ άλλων, και στο πλούσιο μνημειακό, φυσικό 

και ιστορικό απόθεμα της αρχαίας και νεότερης Λαυρεωτικής. Στη συνέχεια ο 

ομιλητής τόνισε πως η ανάδειξη του πλούτου αυτού είναι το αποτέλεσμα 

προσπαθειών και συνεργασιών με φορείς της πόλης, το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, κοινωνικούς πολιτιστικούς φορείς και το Υπουργείο Πολιτισμού επι 

τουλάχιστον τριαντατέσσερα χρόνια. 

Αμέσως μετά ο κος Βλάδος αναφέρθηκε στα έργα που η υλοποίησή τους παρουσιάζει 

ιδιαίτερες απαιτήσεις: 

«Δε θα σας περιγράψω τη δουλειά μας που με πολύ κόπο έχουμε επιτελέσει. Θα σταθώ 

σε μερικά επείγοντα έργα που απαιτούν τη συνέχειά τους και την ολοκλήρωσή τους, 

ενταγμένα σε μια λογική ενός ενιαίου σχεδίου που θα συνδέει τις πολιτιστικές 

διαδρομές, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Η επικείμενη μεταστέγαση του 

Ιστορικού Μουσείου Λαυρίου το οποίο έχουμε ιδρύσει και λειτουργούμε επί 32 έτη, ως 

Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής, με τη μοναδική διεθνώς συλλογή των ορυκτών της 

περιοχής μας, που ανέρχονται σε 3.200 δείγματα, στο πρόσφατα ανακαινισμένο 

νεοκλασικό κτίριο (1901-1902) του Δήμου Λαυρεωτικής, ουσιαστικά θα το αναδείξει σε 

Εθνικό Ορυκτολογικό Μουσείο.  

»Η Εταιρεία Μελετών, δραστηριοποιείται μ’ επιτυχία και στον τομέα της βιομηχανικής 

κεραμικής κληρονομιάς του Λαυρίου. Ήδη προσπαθούμε να υπερβούμε μια 

γραφειοκρατική εμπλοκή και να συνεχιστεί το έργο της κατασκευής του Μουσείου 

Κεραμικής ΑΚΕΛ “Πάνος Βαλσαμάκης”, με την εγκεκριμένη χρηματοδότηση της 

Περιφέρειας Αττικής. Η συλλογή μας των κεραμικών, τα οποία οι κάτοικοι και φίλοι το 

Λαυρίου προσέφεραν ευγενώς, ανέρχεται σε πάνω από 1.000 αντικείμενα».  

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κος Βλάδος στην μακροχρόνια προσπάθεια που 

καταβάλεται για τις εργασίες ανάδειξης στο αρχαίο θεάτρο Θορικού:  
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«Η πόλη του Λαυρίου παλεύει την αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου του Θορικού από 

το 1956. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αναστηλώθηκε ένα μέρος του. Με δεδομένη 

την απόφαση της 9/7/2015 της Περιφέρειας Αττικής, για την ολοκλήρωση της 

αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου του Θορικού και των παρεμβάσεων στον ευρύτερο 

χώρο της αρχαιολογικής ενότητας Θορικός, εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να γίνει 

πράξη αυτή η απόφαση».   

Στη συνέχεια ο κος Βλάδος αναφέρθηκε στη συγκρότηση φορέα διαχείρισης για το 

αρχαιολογικό πάρκο και τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου, την αποκατάσταση του κτιρίου 

«Παρόν» στην κύρια στοά καθόδου των Μεταλλωρύχων στα μεταλλεία της 

Καμάριζας και την εγκατάσταση ανελκυστήρα στο μεταλλευτικό φρέαρ Σερπιέρι, 

που θα επιτρέψει το σχεδιασμό μιας πρωτότυπης και ενδιαφέρουσας πολιτιστικής 

διαδρομής στην περιοχή. Ειδική αναφορά, σε σχέση με την ενότητα αυτή, έκανε ο 

κος Βλάδος, στην υλοποίηση της μελέτης του κου Κώστα Μάνθου, μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση, 

ανάδειξη και αξιοποίηση της σιδηροδρομικής σήραγγας- τούνελ της Καμάριζας και 

τέλος στην ίδρυση του Μουσείου Μεταλλείας Μεταλλουργίας Λαυρίου στο 

Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, που αποτελεί καρπό πολυετούς προσπάθειας πολλών 

φορέων.  

Το παραπάνω έργο, όπως πρόσθεσε, έχει δρομολογηθεί και δημοπρατήθηκε, σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Ε.Μ.Π. και την Περιφέρεια Αττικής και 

και έχει τη δυναμική να πυροδοτήσει την ανάδειξη ολόκληρου του πολιτιστικού 

αποθέματος της περιοχής. 

Ο κος Βλάδος ολοκλήρωσε το χαιρετισμό του αναφερόμενος στην ανάγκη ένταξης 

των μνημείων της Λαυρεωτικής στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO, καθώς και στην επαναλειτουργία του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ των χωρών 

της Μεσογείου, που είχε συστήσει η πρώην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής στο 

Λαύριο. Αμέσως μετά ευχαρίστησε το κοινό για την προσοχή.  

 

Ο κος Μπένος ευχαρίστησε τον κο Βλάδο που ανέπτυξε με ευχάριστο τρόπο τα 

όνειρα και το όραμά του για το Λαύριο και κάλεσε στο βήμα, τον εκπρόσωπο του 

ομίλου εθελοντών «ΔΙΑΝΘΟΣ», κο Γ. Κορακιανίτη, και ευχαρίστησε τον κο Νίκο 

Βαφειάδη, Πρόεδρο του Δίανθου και την ομάδα των εθελοντών, για την μεγάλη  

βοήθεια που προσέφεραν στην προετοιμασία και διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.  
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Χαιρετισμός κου Γιώργου Κορακιανίτη, Ουρολόγου - Μέλους Δ.Σ. του Φορέα 

Εθελοντισμού «ΔΙΑΝΘΟΣ» 

Ο κος Κορακιανίτης αφού ανέβηκε στο βήμα, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του 

Διαζώματος για την πρόσκληση και ενημέρωσε πως ο Πρόεδρος του Δίανθου δεν 

μπόρεσε να παραβρεθεί εξαιτίας ενός αιφνίδιου προβλήματος υγείας και είπε περίπου 

τα εξής:     

«Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κ. Καλιαμπάκο, κυρίες και κύριοι του Διοικητικού 

Συμβουλίου και αγαπητά μέλη του Διαζώματος, ο φορέας εθελοντισμού ΔΙΑΝΘΟΣ σας 

καλωσορίζει και χαιρετίζει την παρουσία του αδερφού Σωματείου σας στον τόπο μας. 

Σας ονομάζουμε “αδερφό Σωματείο” γιατί μοιραζόμαστε μαζί σας τους ίδιους σκοπούς 

και τα ίδια οράματα που σχετίζονται με τη διάσωση και την προβολή της πολιτιστικής 

μας κληρονομιάς. Θέλουμε να δηλώσουμε πως ο φορέας μας θα είναι αρωγός σε κάθε 

θετική ενέργειά σας προς όφελος του τόπου μας. Ευχόμαστε δε καλά αποτελέσματα στη 

Γενική σας Συνέλευση αλλά και στο έργο σας γενικότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. 

Καλώς ήρθατε».  

 

Διαπίστωση απαρτίας, εκλογή του Προεδρείου και της Εφορευτικής Επιτροπής 

Διαπίστωση απαρτίας 

Στο σημείο αυτό ξεκίνησε η διαδικασία για τη διαπίστωση της απαρτίας της 

Συνέλευσης. Οι παρόντες σύνεδροι δήλωσαν την παρουσία τους  δι’ανατάσεως της 

χειρός. Το σύνολο των παρόντων μελών ανήλθε σε 218. Το σύνολο των μελών που 

είχαν εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπήσουν απόντα μέλη ανήλθε στα 65.  

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, αφού το σύνολο των ψήφων (παρόντες 218 και 

εξουσιοδοτούμενοι 65) ήσαν 283, αριθμός μεγαλύτερος του 50%, δηλαδή των 

ταμειακώς εντάξει μελών που ήσαν 420.  

 

Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, θέλοντας να τιμήσει συμβολικά 

τα Εταιρικά Μέλη του Διαζώματος, ως ένα σημαντικό βραχίονα της οικογένειας του 

Σωματείου, πρότεινε τιμητικά ως Πρόεδρο της ΙΑ΄ Γενικής Συνέλευσης, την κα 

Ιωάννα Δρέττα, τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Διευθύντρια 

Εταιρικής Επικοινωνίας της Marketing Greece, που είναι Εταιρικό Μέλος του 
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Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ως Γραμματέα της ΙΑ΄ Γενικής Συνέλευσης, την κα 

Λυδία Γιαννακοπούλου, τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε., που είναι Εταιρικό 

Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

Η πρόταση του Προέδρου του Διαζώματος έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Σώμα 

δι’ανατάσεως της χειρός..  

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής  

Αμέσως μετά ακολούθησε η διαδικασία εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο κος 

Μπένος είπε τα ακόλουθα: 

«Φέτος, κατά τη διάρκεια των εργασιών της ΙΑ΄  Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τα 

καθιερωμένα θέματα που προβλέπονται από το καταστατικό του Σωματείου 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”, θα προχωρήσουμε στην εκλογή των δύο νέων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”, προκειμένου από επταμελές να γίνει 

εννιαμελές, καθώς και σε νέα τροποποίηση του καταστατικού».  

Ο κος Μπένος πρόσθεσε πως η πρόταση για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής 

είναι ίδια με αυτής της Θ΄ Γενικής Συνέλευσης καθώς η διαδικασία αυτή αποτελεί 

εκλογική συνέχειά της. Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», πρότεινε για την 

Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών ανάδειξης των δυο επιπλέον μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου: 

α) ως πρόεδρο τον κο Μάκη Τσάμη, ιατρό και τακτικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», 

β) ως μέλη τους κο Θεοφάνη Ρουμανά, νομικό και τακτικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και την κα Μιράντα Ζωγράφου, αρχιτέκτονα - μηχανικό και τακτικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

Η πρόταση του Προέδρου του Διαζώματος έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη Γενική 

Συνέλευση δι’ανατάσεως της χειρός. 

Ο κος Μπένος πρόσθεσε τα ακόλουθα: 

«Το έργο της Εφορευτικής Επιτροπής θα ξεκινήσει  αύριο γύρω στις 11:00 π.μ., καθώς 

μετά την παρουσίαση των τεσσάρων υποψηφίων για την εκλογή των δύο επιπλέον 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”, θα ανοίξουν οι 

κάλπες. Μετά την έγκριση της πρότασης της Γενικής Συνέλευσης της Επιδαύρου από το 

Πρωτοδικείο, το οποίο ενέκρινε το Δ.Σ. να γίνει πλέον από επταμελές εννιαμελές, η 
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Εφορευτική Επιτροπή καλείται να επιβλέψει το έργο της εκλογής των δυο επιπλέον 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».  

 

Εναρκτήριες ομιλίες με θέμα την «Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα – Αθήνα – 

Λαύριο» με έμφαση στον πόλο του Λαυρίου 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», αφού ευχαρίστησε τον κο Κορακιανίτη 

για το χαιρετισμό, εισήγαγε τους παρευρισκόμενους στην ενότητα των κεντρικών 

ομιλιών της Γενικής Συνέλευσης, δίνοντας το λόγο στον κο Χρήστο Λάζο, 

συγγραφέα και ιδρυτικό μέλος του Σωματείου, για να αναπτύξει το ιδεολογικό μέρος 

της Τριλογίας της Αθήνας.  

Ομιλία με θέμα: «Η Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο. Μία νέα 

ματιά», Χρήστος Λάζος, συγγραφέας.  

Ο κος Λάζος αφού ανέβηκε στο βήμα είπε περίπου τα εξής: 

«Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μέλη του Διαζώματος.  

Η “Τριλογία της Αθήνας”, η πρωτοβουλία αυτή του Διαζώματος, έχει έναν βασικό 

κεντρικό στόχο, να συμβάλλει ώστε η Αθήνα και η Αττική να γίνουν ένας αυτόνομος, 

ταξιδιωτικός προορισμός. Είναι μέρος της ανάπτυξης της περιοχής, η τουριστική της 

ανάπτυξη. Το επιδιώκει μέσα από ένα σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης. Η 

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση είναι ένα εργαλείο για το σχεδιασμό, για τον 

προγραμματισμό, για το συντονισμό φορέων και ενεργειών, για τη χρηματοδότηση, για 

την υλοποίηση και τη διαχείριση αυτής της πρωτοβουλίας.  

»Στη μελέτη για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής που έγινε το 

Νοέμβριο του 2015 από το Πανεπιστήμιο Πατρών, η πρώτη διαπίστωση ήταν ότι η 

επωνυμία του τουριστικού προϊόντος, το brand name δε μπορεί να είναι ούτε η Αττική, 

ως Περιφέρεια συνολικά, ούτε ένας από τους περιφερειακούς Δήμους, η Ελευσίνα, το 

Λαύριο, ούτε καν ο Πειραιάς. Αναγκαστικά λοιπόν το brand name, η επωνυμία, είναι η 

Αθήνα. Η μελέτη όμως, επισημαίνει τα κύρια προβλήματα που έχει αυτή η επωνυμία. Η 

Αθήνα δηλαδή και η προβολή της ως αυτονόμου προορισμού.  

»Πρώτο πρόβλημα, η εικόνα της Αθήνας είναι μονοδιάστατη. Χωρίς βάθος και χωρίς 

σύνδεση με γειτονικούς προορισμούς. Δεύτερον, υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα στην 

ανάδειξη των τουριστικών προϊόντων. Τρίτον, ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών, δε 

λαμβάνει επαρκή και ελκυστική πληροφορία για το σύνολο του προορισμού. Τέταρτον, η 
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διασύνδεση σ’ επίπεδο τουριστικού προϊόντος και απαραίτητων υποδομών, παραμένει 

περιορισμένη. Έχει κι άλλες επισημάνσεις αυτή η μελέτη, εγώ έμεινα σ’ αυτές που 

θεώρησα πιο σημαντικές. Θα πρόσθετα ωστόσο σ’ αυτές τις επισημάνσεις και μια 

ακόμα · η εικόνα της Αθήνας είναι αποσπασματική και συγκροτείται γύρω από τα 

μεγάλα μνημεία και κυρίως την Ακρόπολη και το Μουσείο Ακρόπολης. Αποδεικνύεται 

αυτό κι από τα στατιστικά των επισκέψεων σ’ αυτούς τους δυο χώρους σε σύγκριση με 

όλους τους υπόλοιπους.  

»Αυτή λοιπόν η αποσπασματική και γύρω απ’ τα δυο μεγάλα μνημεία συγκρότηση της 

εικόνας της Αθήνας, δεν αναδεικνύει με επάρκεια την ανθρωπολογική διάσταση, 

δηλαδή το γεγονός ότι αυτά τα μνημεία είναι τα μνημεία της ζωής ανθρώπων μιας 

άλλης εποχής σίγουρα, που από μια πλευρά είναι πολύ κοντά μας κι από μια άλλη, είναι 

πολύ μακριά από μας. Αλλά, χωρίς τη ζωή των ανθρώπων δεν είναι δυνατό να 

συγκροτηθεί μια πολυεπίπεδη αφήγηση με ισχυρή βιωματική διάσταση σε σύγχρονο 

ύφος, απαλλαγμένη από τον εγκυκλοπαιδισμό και των ακαδημαϊσμό, που να φωτίζει τα 

μνημεία και να τους δίνει ζωή. Η ίδια μελέτη, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για 

μια αναβαθμισμένη, αφηγηματική προσέγγιση, αυτό που λέμε στα σύγχρονα ελληνικά, 

“story telling”, το λέμε όλο και πιο συχνά. Και τη συνδέει αυτή την αναβαθμισμένη 

αφηγηματική προσέγγιση, με αυτό που ονομάζει “μήτρα προσέλκυσης επισκεπτών”. 

Αυτή η μήτρα προσέλκυσης έχει δυο συναρθρωμένα πεδία. Το πρώτο είναι η 

πολιτιστική κληρονομιά και περιλαμβάνει τα μνημεία της Αθήνας και τα μνημεία των 

γειτονικών προορισμών. Και το δεύτερο πεδίο είναι τα στοιχεία της σύγχρονης ζωής, 

της σύγχρονης πόλης. Και της Αθήνας και των γειτονικών προορισμών. Και σ’ αυτά τα 

στοιχεία της σύγχρονης πόλης, τέσσερα είναι τα βασικά: η πολιτιστική δραστηριότητα, η 

γαστρονομία, η νυχτερινή ζωή και η αγορά, το shopping.  

»Είναι αυτονόητο ότι στο πλαίσιο μιας Oλοκληρωμένης Xωρικής Eπένδυσης, αυτά τα 

δύο πεδία συνδέονται οργανικά και αποτελούν τις δυο συνιστώσες της αναπτυξιακής 

στρατηγικής στον τουρισμό. Πολιτιστική κληρονομιά, σύγχρονη ζωή. Εγώ θα σας 

μιλήσω για την ανάδειξη και τη σύνδεση των μνημείων στα πλαίσια της Τριλογίας της 

Αθήνας. Δε θα σας μιλήσω για τις απαραίτητες υποδομές, για τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία, για τις αναγκαίες συμπράξεις, για τα συμβόλαια ποιότητας με τις υπηρεσίες 

σίτισης, διαμονής κτλ. Είναι πτυχές πολύ ουσιαστικές της συνολικής προσπάθειας, 

συνδέονται με τη σύγχρονη ζωή, δεν είναι όμως το θέμα της δικής μου ομιλίας. Άλλοι 

μπορούν να τα συμπληρώσουν.  
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»Το ΔΙΑΖΩΜΑ επίσης έχει συγκεντρώσει ένα πλούσιο υλικό σ’ αυτό το πεδίο και από 

την εμπειρία της πολιτιστικής διαδρομής της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και άλλων 

Περιφερειών που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του και μπορεί κάθε 

ενδιαφερόμενος να πληροφορηθεί και τις λεπτομέρειες αυτής της προσέγγισης. Εγώ θα 

σας μιλήσω για τις βασικές ιδέες που στηρίζουν την πρωτοβουλία στην Αθήνα και στην 

Αττική, την Τριλογία της Αθήνας. Θα σας μιλήσω για τη μεγάλη εικόνα, για μια 

πολυεπίπεδη αφήγηση που δίνει βιωματικό βάθος στην πολιτιστική κληρονομιά και 

ζωντανεύει τα μνημεία. Ενώνουμε αφηγηματικά σ’ έναν προορισμό τρεις κύριους 

χώρους. Την Αθήνα, το Δήμο, την Ελευσίνα και το Λαύριο, το Δήμο του Θορικού. 

Ανήκουν και η Ελευσίνα και ο δήμος του Θορικού, στην πόλη κράτος των Αθηνών και 

συγχρόνως δηλώνουν αυτοί οι τρεις προορισμοί, τρεις βασικές πτυχές της ζωής των 

ανθρώπων της κλασικής Αθήνας. 

»Το άστυ, είναι το κέντρο της πολιτικής, διοικητικής και πολιτιστικής ζωής των 

Αθηναίων. Οι δυο Περιφερειακοί Δήμοι, ο Θορικός, το σημερινό Λαύριο και η 

Ελευσίνα, δίνουν δυο άλλες πτυχές, την οικονομική – τεχνολογική και τη θρησκευτική – 

θεολογική μυητική. Ο Θορικός, το Λαύριο, είναι ο Δήμος μιας εξαιρετικά σημαντικής 

δραστηριότητας. Εδώ είναι τα ορυχεία μολύβδου και αργύρου που έχουν ένα ιδιαίτερο 

τεχνολογικό και οικονομικό ενδιαφέρον. Να σας θυμίσω ότι από τους πόρους του 

Θορικού, δηλαδή του Λαυρίου, χρηματοδοτήθηκαν δυο έργα στα οποία οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό η εικόνα της κλασικής Αθήνας που έχουμε σήμερα.  

»Η κατασκευή του στόλου, της ναυτικής δύναμης που έδωσε τη νίκη στη ναυμαχία της 

Σαλαμίνας και εδραίωσε την ηγεμονική θέση της Αθήνας και τα έργα της Ακρόπολης. 

Απ’ την άλλη μεριά η Ελευσίνα, είναι ο τόπος που φιλοξενεί την ιερότερη και πιο 

σεβαστή θρησκευτική τελετή και γιορτή της Ελλάδας.  

»Τα Ελευσίνια Μυστήρια έφτασαν στο απόγειο της ακμής τους κατά το Χρυσό Αιώνα 

του Περικλή και δείχνουν αυτή την διάσταση που σας ανέφερα προηγουμένως, δείχνουν 

τη θεολογική, μυητική, μυστικιστική αλλά και την εκπολιτιστική διάσταση αυτής της 

λαμπρής γιορτής που έφερνε κάθε χρόνο χιλιάδες Αθηναίους αλλά και άλλους Έλληνες 

στην Ελευσίνα.  

»Έχουμε λοιπόν, η οικονομία και οικολογία στο Λαύριο, στο Θορικό, η δημοκρατία η 

πολιτική και ο πολιτισμός στο άστυ, η θρησκεία και η μύηση, αποτελούν όχι μόνο τρεις 

χώρους, αλλά και τρεις ουσιαστικές όψεις της ζωής της κλασικής Αθήνας. Αυτή η 
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αφήγηση λοιπόν, δείχνει ότι μπορούν σ’ αυτόν τον καμβά επιπλέον να προστεθούν 

συμπληρωματικά και άλλοι Δήμοι της Αττικής, Δήμοι της αρχαίας πόλης των Αθηνών.  

Αυτή η προσέγγιση, αναδεικνύει ως κύρια συνιστώσα τους ανθρώπους και τη ζωή τους, 

τις ιδέες τους, τις κοινωνικές πρακτικές, τις πολιτικές σχέσεις, τις σχέσεις τους με το 

θεό. Επέμεινα σ’ αυτή την ανθρωπολογική διάσταση για δυο λόγους: Σε αντίθεση με 

την αφήγηση, με κέντρα τα μνημεία, η ανθρωπολογική διάσταση είναι αυτή που 

επιτρέπει στην αφήγηση ν’ αποκτήσει βάθος και συνοχή, να γίνει πολυεπίπεδη και να 

δώσει στα μνημεία ζωή.  

»Επέμεινα και για έναν άλλο λόγο: Γιατί η πόλη δεν είναι τα μνημεία, η πόλη είναι οι 

άνθρωποι. Κι αυτό μας το λέει Θουκυδίδης, αποδίδοντάς το στο Θεμιστοκλή, ο οποίος 

όταν ήθελε να πείσει τους υπόλοιπους Έλληνες ότι πρέπει να παραταχθούν στη 

Σαλαμίνα, τους απείλησε κάποια στιγμή ότι αν δε συμφωνήσουν, οι Αθηναίοι θα μπουν 

στα καράβια και θα φύγουν. Και το επιχείρημα με το οποίο στήριξε αυτή την άποψη, 

ήταν “Δήμος γαρ πόλις”. Γιατί η πόλη είναι η οργανωμένη πολιτικά άνθρωποι και οι 

θεσμοί τους. Αυτούς τους παίρνεις και πηγαίνεις αλλού, δεν είναι ο τόπος. Αυτή τη 

διάσταση νομίζω πρέπει να την αναδείξουμε και για την ανάδειξη των μνημείων, αλλά 

και για την προσέγγιση απ’ τη δική μας πλευρά, της πρωτοβουλίας που ονομάζουμε 

“Τριλογία της Αθήνας”. 

»Μερικά στοιχεία ακόμα για το Λαύριο. Είναι ο τόπος όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει 

μια σημαντική όψη της αρχαίας τεχνολογίας, την εξόρυξη και την επεξεργασία 

μεταλλευμάτων, τα φρέατα των ορυχείων, τους τρόπους εμπλουτισμού του 

μεταλλεύματος, την επεξεργασία του τελικού προϊόντος. Όσοι από σας πήγαν στην 

πρωινή επίσκεψη, έχουν μια εικόνα αυτών των πραγμάτων.  

»Να σας θυμίσω επίσης πώς συνδέεται το Λαύριο με την ηγεμονία της Αθήνας. Το 

ασημένιο αθηναϊκό τετράδραχμο, που παράγεται απ’ το ασήμι κυρίως των ορυχείων 

Θορικού, ήταν το πλέον διαδεδομένο νόμισμα την περίοδο της ακμής της Αθήνας, απ’ 

τον 5ο αιώνα μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο. Και γινόταν δεκτό στις συναλλαγές σε όλο τον 

ελληνικό κόσμο, ακόμα και σε πόλεις που δεν είχαν φιλικές ή συμμαχικές σχέσεις με την 

Αθήνα. Υπάρχει επίσης, ο αρχαιολογικός χώρος του Δήμου των Θορικίων, ο 

μυκηναϊκός θολωτός τάφος και άλλα σημαντικά μνημεία όπως το Θέατρο. Ο Θορικός 

θεωρείται από πολλούς μελετητές, η πρώτη βιομηχανική πόλη της Ευρώπης στην 

ιστορία της Ευρώπης, πράγμα που σημαίνει ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ζωή 

των ανθρώπων, τόσο των ελεύθερων πολιτών, όσο και των δούλων που ζούσαν σ’ ένα 

μεταλλευτικό μεταλλουργικό κέντρο, σ’ ένα εμπορικό λιμάνι και συγχρόνως σ’ ένα 
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ναυτικό φρούριο ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας. Υποθέτω, πως θα συμφωνείτε, πως 

αναδεικνύοντας όλες αυτές τις όψεις του Λαυρίου σήμερα, του Δήμου Θορικού τότε, 

δίνουμε άλλη διάσταση σε όλη τη φυσιογνωμία και του τόπου και των μνημείων του. Το 

συμπέρασμα; Χωρίς το Λαύριο δεν είναι λογικό να δημιουργηθεί ένα αφήγημα για την 

πόλη των Αθηνών. Και αντιστρόφως, χωρίς την Αθήνα, το Λαύριο δεν είναι μέρος ενός 

αφηγήματος που το καθιστά αυτόνομο προορισμό.  

»Δε θα σας μιλήσω πολύ για την Ελευσίνα, δυο φράσεις, είναι η μεγαλύτερη γιορτή των 

Αθηναίων, γίνεται κάθε χρόνο. Τα Παναθήναια σας θυμίζω, γίνονται κάθε 4 χρόνια και 

είναι περισσότερο πολιτική παρά θρησκευτική γιορτή, ενώ τα Ελευσίνια είναι καθαρά 

θρησκευτική γιορτή. Για τη σημασία, θα σας παραθέσω μόνο ένα σύντομο απόσπασμα 

από τον Κικέρωνα που επαναλαμβάνει την άποψη του Ισοκράτη από τον πανηγυρικό. 

Λέει ο Κικέρωνας στο “Περί νόμων”: “Γιατί ανάμεσα στους εξαίρετους και πράγματι 

θεϊκούς θεσμούς που η Αθήνα έχει γεννήσει και φέρει στην ανθρωπότητα, κανείς κατά 

τη γνώμη μου δεν είναι καλύτερος απ’ αυτά τα μυστήρια. Γιατί μέσω αυτών 

αποβάλλαμε το βάρβαρο και άγριο τρόπο ζωής και μορφωθήκαμε και εκπολιτιστήκαμε. 

Και με τη μύηση, καθώς αποκαλείται πράγματι, μάθαμε τις απαρχές της ζωής και 

αποκτήσαμε τη δύναμη όχι μόνο να ζούμε ευτυχισμένοι, αλλά και να πεθαίνουμε με μια 

καλύτερη ελπίδα”. Νομίζω ότι απ’ αυτό το παράθεμα, που δείχνει τη διάρκεια της 

γοητείας, της έλξης που ασκούσε η Ελευσίνα, μπορούμε αβίαστα να καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα ότι χωρίς την Ελευσίνα επίσης δεν υπάρχει αφήγημα για την Αθήνα. 

Υπάρχει κάτι ακόμα που είναι κοινό στο Λαύριο και στην Ελευσίνα: Σύμφωνα με το 

μύθο, κατά την περιπλάνησή της η Δήμητρα όταν έφτασε στην Αττική, ο πρώτος 

σταθμός της ήταν ο Δήμος του Θορικού όπου της έχτισαν ναό. Αυτό φαίνεται ότι δεν 

ισχύει. Κι έπειτα πήγε στην Ελευσίνα. Αλλά και ιστορικά, το Λαύριο και η Ελευσίνα, 

είναι δυο Δήμοι της Αττικής που η βίαιη εκβιομηχάνιση του 19ου αιώνα και η 

αποβιομηχάνιση του τέλους του 20ου, έχουν αφήσει τις πληγές τους. 

»Και οι δύο Δήμοι σήμερα προσπαθούν να χτίσουν την νέα ταυτότητα κι ένα νέο σχέδιο 

ανάπτυξης. Στο Λαύριο επίσης, γιατί η πρότασή μας δεν αναφέρεται μόνο στην κλασική 

εποχή, στο Λαύριο του 19ου και του 20ου αιώνα, τα ορυχεία αργύρου και μολύβδου 

επαναλειτουργούν και συνδέονται πάλι οργανικά με τη ζωή της Αθήνας και της 

Ελλάδας. Και αυτή η σύνδεση, δεν προκύπτει μόνο από τη βιομηχανική αρχαιολογία, 

μέρος της είναι ο χώρος που είμαστε σήμερα, από το Μουσείο Τεχνολογίας που 

πρόκειται να γίνει, από την αρχιτεκτονική και τα νεοκλασικά, υπάρχει ένα νήμα πολύ 
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πιο ισχυρό που είναι πάλι η ίδια η ζωή των ανθρώπων, τα κινήματα των εργαζομένων 

στα ορυχεία. Η ιστορία της γαλλικής εταιρείας εκμετάλλευσης των ορυχείων, το 

συνδικαλιστικό κίνημα και τα Λαυρεωτικά. Αυτά τα στοιχεία είναι καμβάς μιας 

αφήγησης που ζωντανεύει την ιστορία, συνδέει το παρελθόν με το πρόσφατο παρελθόν, 

με το παρόν και ενδεχομένως το μέλλον και δημιουργεί μια συνέχεια μνήμης και κατά 

τη γνώμη μου αυτογνωσίας.  

»Άφησα τελευταίο το άστυ, την πόλη, το πολιτικό, διοικητικό και θρησκευτικό πυρήνα 

της πόλης και τους αρχαιολογικούς χώρους του κέντρου της κλασικής Αθήνας, την 

Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, την Αγορά, την Πνύκα, τον Κεραμεικό, τα μεγάλα Μουσεία 

της Ακρόπολης και το Αρχαιολογικό. Δε θα σας μιλήσω γι’ αυτά, είναι πράγματα πάρα 

πολύ γνωστά. Θα σας μιλήσω πάρα πολύ σύντομα γι’ αυτό που ονομάζουν ο κ. Κορρές 

και ο κ. Μπολέτης, το πρώτο πολιτιστικό κέντρο της ανθρωπότητας, τα μνημεία της 

Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Αν ξεκινήσουμε από την πύλη του Αδριανού, δεξιά μας είναι 

πρώτα το Ωδείο του Περικλή που υπάρχουν μόνο κάποια ίχνη του, το Θέατρο του 

Διονύσου, η Στοά του Ευμένους, το Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού.  Σ’ αυτό το δρόμο, 

επιτελείται για πρώτη φορά κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο χώρο του πολιτισμού, που 

εμπνέει έκτοτε όλο το δυτικό πολιτισμό. Το Θέατρο και το Διονυσιακό Θέατρο κατά 

βάση, ως παιδευτικός θεσμός, επιτελεί ένα σύνθετο ρόλο διαπαιδαγώγησης των 

πολιτών. Δείχνει στους πολίτες καταστάσεις και εμπειρίες της ζωής που αφορούν όλους 

τους ανθρώπους, τους μαθαίνει τί σημαίνει εμφύλια έρις, τί σημαίνει εμφύλιος πόλεμος 

και πώς η δημοκρατία είναι ο μοναδικός τρόπος να ελεγχθεί αυτή η εμφύλια έρις. 

Αναφέρομαι στην τριλογία του Αισχύλου “Ορέστεια”. Τί σημαίνει να υπάρχουν δυο 

εξίσου ισχυρές απόψεις και να μην υπάρχει τρόπος ν’ αποφασίσεις ποια είναι η δίκαιη. 

Αναφέρομαι στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Δείχνει η τραγωδία τα όρια της γνώσης και 

του ορθού λόγου, τη λειτουργία της μοίρας, την τύφλωση που τιμωρεί την αλαζονεία της 

γνώσης. Αναφέρομαι στον Οιδίποδα του Σοφοκλή. Δεν πρόκειται ν’ απαριθμήσω όλες 

τις τραγωδίες, αυτό που έχει σημασία είναι ότι διαπαιδαγωγείται ο πολίτης, μπαίνοντας 

μπροστά σε καταστάσεις που είναι οδυνηρές αν τις ζήσει ο ίδιος, αλλά απ’ τις οποίες 

μπορεί ν’ αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα για τη ζωή του. Το θέατρο λοιπόν είναι ένα 

μάθημα αυτονομίας και ελευθερίας για όλους τους πολίτες που συμμετέχουν στις 

ετήσιες γιορτές.  

»Η Τριλογία της Αθήνας λοιπόν είναι ένα ισχυρός αφηγηματικός καμβάς, ένα σύστημα 

ιδεών με συνοχή, ένα όραμα για την πόλη και την Αττική, πάνω στο οποίο στηρίζονται 

οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία των Αρχαιολογικών Πάρκων του Λαυρίου και της 
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Ελευσίνας, Αρχαιολογικά Πάρκα τα οποία αναδεικνύουν όλα τα μνημεία και συνθέτουν 

την ιστορική μνήμη αυτών των πόλεων. Προφανώς, συμμετέχει σ’ αυτή την 

πρωτοβουλία και το άστυ και η Ιερά οδός και η Ελευσίνα, το τελεστήριο κτλ. Δεν 

επιμένω σ’ αυτά, είναι πράγματα που τα έχουμε αναφέρει ξανά.  

»Εγώ θέλω να τελειώσω επαναλαμβάνοντας το μάθημα του Θεμιστοκλή: “Δήμος γαρ 

πόλις”. Γιατί η πόλη είναι οι άνθρωποι. Οι δημοκρατικά οργανωμένοι άνθρωποι. Οι 

πολίτες και οι θεσμοί που έχουν δημιουργήσει. Αν η Τριλογία της Αθήνας λοιπόν είναι 

μια πειστική και επεξεργασμένη πρόταση, τότε αυτή η πρόταση δεν είναι ουτοπία. Είναι 

μια πρόταση που μπορεί να υλοποιηθεί, αρκεί να δημιουργηθούν οι συμπράξεις, να 

γίνουν οι απαραίτητες συνεργασίες, να προκύψουν μέσα από διαβουλεύσεις οι βέλτιστες 

λύσεις, οι προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες να είναι συντονισμένες και συγκλίνουσες. 

Αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλλουμε στο ΔΙΑΖΩΜΑ για την πρωτοβουλία αυτή. 

Και κάτι ακόμα που μας αφορά όλους, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό: Η Τριλογία 

της Αθήνας δεν έχει αποδέκτες μόνο τους ξένους, μόνο τους επισκέπτες, τους τουρίστες, 

έχει αποδέκτες κι εμάς τους ίδιους. Που αν πρώτα δε γνωρίσουμε, δεν κατανοήσουμε 

και δεν αγαπήσουμε την πόλη μας, πώς μπορούμε να την προβάλλουμε και να την 

αναδείξουμε σε τουριστικό προϊόν; Σας ευχαριστώ».  

Ο Πρόεδρος του Διαζώματος ευχαρίστησε τον ομιλητή, σχολιάζοντας πως η επιλογή 

της «τριλογίας» των ομιλιών έχει στόχο να τιμηθεί και περιγραφεί η «Τριλογία της 

Αθήνας» και για το σκοπό αυτό, ο πρώτος ομιλητής ανέπτυξε το πνευματικό και 

νοηματικό βάθος αυτής της ιδέας. Ο κος Μπένος είπε τα εξής: 

«Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, όμως σκόπιμα έχουμε μια τριλογία ομιλιών για να 

τιμήσουμε την Τριλογία της Αθήνας. Το πρώτο σκέλος, το ακούσατε απ’ το Χρήστο, 

ήταν το πνευματικό και νοηματικό βάθος αυτής της ιδέας, που ο Χρήστος μας κάλεσε 

να μη θεωρήσουμε ουτοπία, αλλά εγώ κυρίες και κύριοι, δε φοβήθηκα ποτέ τις 

ουτοπίες, μέσα σ’ αυτές ζούσα στο πιο σκληρό περιβάλλον, που είναι το περιβάλλον της 

πολιτικής. Και έμαθα ότι ο πιο ωραίος ορισμός της ουτοπίας που έχω ακούσει, είναι 

μια πρόωρη αλήθεια. Εμείς εδώ ξεφυλλίζουμε ακριβώς αυτή την πρόωρη αλήθεια. Όλοι 

μαζί. Και ξέρετε, έχουμε  τα πάντα για να το κάνουμε αυτό. Το δήθεν πιο δύσκολο, που 

δεν ήταν ποτέ, αυτό είναι μια ιδεοληψία της χώρας μας, είναι οι πόροι και οι υποδομές.  

»Σας καλώ να σκεφτείτε πώς έχει προικιστεί τις τελευταίες δυο δεκαετίες κυρίως, με 

απίθανε υποδοχές, η Τριλογία. Κυρίως είναι η Αττική Οδός, είναι το “Ελευθέριος 

Βενιζέλος ” και πολλές άλλες υποδομές. Αλλά, εγώ διδάχθηκα στις τέσσερις δεκαετίες   
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- τώρα έχω μπει στην πέμπτη σιγά-σιγά -  της δημόσιας ζωής μου, ότι ποτέ τα χρήματα 

δεν ήταν το ζητούμενο. Ήταν οι ιδέες, ήταν η νοοτροπία, ήταν το πάθος για εφαρμογή. 

Και αυτό ξέρετε, το διδάχθηκα κυρίως την πρώτη νύχτα του σεισμού στην Καλαμάτα, 

όπου είχα την τύχη να έχω έναν πνευματικό εμβολιασμό από τον μέγα μέντορά μου, το 

Γρηγόρη Διαμαντόπουλο που μου είπε εκείνη τη νύχτα: “Σταύρο δεν είναι τα λεφτά, 

είναι να καταλάβεις τί πρέπει να κάνουμε. Γιατί ο σεισμός δε χτύπησε τα ντουβάρια της 

πόλης σου, χτύπησε τους πολίτες σου. Και οι πολίτες δεν έχουν μόνο ανάγκη να 

φτιάξουν στο σπίτι τους, έχουν ανάγκες πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές, να 

ξαναζήσει οικονομικά η πόλη σου ”. Άρα το πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση που 

πρέπει να κάνουμε, πρέπει να έχει σαν κέντρο όχι τα σπίτια, αλλά τον πολίτη. Και μου 

είπε για πρώτη φορά τη μαγική λέξη, να είναι “ολιστικό”. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα 

εμένα ως πολιτισμό με συνοδεύει συνέχεια. Και είναι ο κοινός μας πολιτισμός · θα τα 

πούμε αύριο αυτά, που θα σας παρουσιάσω τα 10 χρόνια της ζωής μας. Τότε ο 

Γρηγόρης, αξιοποιώντας μια τοσοδούλα χρηματοδότηση από τη γραμμή 550, που ήταν 

η γραμμή προετοιμασίας των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, έχτισε 

ένα δίχτυ στην πόλη με αυτή τη φιλοσοφία και όλες οι υποδομές και οι δράσεις, 

ακολούθησαν αυτό το δίχτυ.  

»Αυτό που ζω αυτά τα τελευταία χρόνια στο Σωματείο, είναι ότι αυτός ο νέος 

πολιτισμός, για τον οποίο θα μιλήσουμε πιο πολύ αύριο, ο πολιτισμός των Ολιστικών 

Προγραμμάτων, που όμως δεν έχει περάσει στο σώμα της χώρας μας. Κι αυτό είναι το 

ζητούμενο, η χώρα μας σιγά-σιγά να υποδεχθεί αυτό το νέο πολιτισμό και να τον 

υπηρετήσει».  

Στη συνέχεια ο κος Μπένος έκανε μια σύντομη αναφορά στην πρόσκληση που 

δέχτηκε τον Ιούνιο του 2018, να παρουσιάσει το έργο του Διαζώματος σε διάσκεψη 

που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2018 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 

Βρυξέλλες. Το θέμα της διάσκεψης ήταν: «Πολιτιστική Κληρονομιά στην Ευρώπη: 

συνδέοντας το παρελθόν με το μέλλον». Το ΔΙΑΖΩΜΑ προσεκλήθη ως ένας 

αυθεντικός εκφραστής του ευρωπαϊκού πνεύματος και ένας γνήσιος φορέας 

υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ο κος Μπένος είπε τα εξής: 

«Για όσους δεν γνωρίζετε, πριν από δυο μήνες προσεκλήθη το ΔΙΑΖΩΜΑ στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή θεώρησαν ότι είμαστε οι πιο αυθεντικοί εκφραστές αυτού 

του ολιστικού προγράμματος, για το οποίο πιο αναλυτικά θα μιλήσω αύριο. Πρόκειται 

για έξι -επτά προγράμματα που κινεί το ΔΙΑΖΩΜΑ σε όλη τη χώρα, με κορυφαίο των 

προγραμμάτων αυτών, το πρόγραμμα της “Τριλογίας της Αθήνας”. Και σας λέω και 
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πάλι, δεν είναι θέμα πόσους πόρους θα βρούμε, αλλά πόσες νοοτροπίες θ’ αλλάξουμε.  

Και ξέρετε, εκεί που οι νοοτροπίες αλλάζουν τελευταίες και πιο δύσκολα, είναι στο 

κεντρικό κράτος. Η Αυτοδιοίκηση, επειδή είναι ένας θεσμός -το έχω πει πολλές φορές - 

ερωτικός, πρέπει να την καταλάβει ο έρωτας κι (έπειτα) όλα τα υπόλοιπα λύνονται 

αυτομάτως».  

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος του Διαζώματος, προχώρησε στην παρουσίαση των δύο 

επόμενων ομιλητών. Ενημέρωσε επίσης το κοινό, για την απουσία του ομιλητή, κου 

Νίκου Μπελαβίλα, Αναπλ. Καθηγητή, Διευθυντή Εργαστηρίου Αστικού 

Περιβάλλοντος του Ε.Μ.Π., λόγω ενός ευχάριστου οικογενειακής φύσεως συμβάντος. 

Ο ομιλητής απέστειλε στον κο Μπένο σχετική επιστολή, την οποία ο Πρόεδρος 

ανέγνωσε στους συνέδρους:  

«Προς τους συνέδρους του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ: 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, αγαπητέ Σταύρο Μπένο, μια πολύ ευχάριστη 

οικογενειακή υποχρέωση με ανάγκασε να φύγω εκτάκτως από την Αθήνα. Έτσι δεν 

κατάφερα να είμαι μαζί σας στο Λαύριο αλλά είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την τύχη 

να βρεθούμε μαζί ξανά. 

Βρίσκεστε σε μια αίθουσα, σ’ ένα κτίριο, το μηχανουργείο της γαλλικής εταιρείας, το 

οποίο μέσα στους επόμενους μήνες, θα φιλοξενεί τεχνικά συνεργεία και επιστημονικές 

ομάδες. Το έργο του μετασχηματισμού του σε Μουσείο Μεταλλείας Μεταλλουργίας του 

νεότερου Λαυρίου ξεκινά, ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί κι ο ανάδοχος εγκαθίσταται 

πολύ σύντομα. Και μπράβο στην Περιφέρεια, που χρηματοδοτήσατε γενναία αυτό το 

πρόγραμμα. Γιατί είναι Προγραμματική Σύμβαση με 100% χρηματοδότηση, που είναι, 

αν το λέω καλά, 2.700.000 αυτή η χρηματοδότηση.  

Παράλληλα η οργάνωση του γιγαντιαίου ιστορικού βιομηχανικού αρχείου, ώστε να 

γίνει προσβάσιμο στην έρευνα, είναι ένα διπλό έργο που εκκρεμούσε πολλά χρόνια. 

Χάρις σε μια ευτυχή, τριπλή συνέργεια, Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας και 

Πολυτεχνείου, με το Δήμο μόνιμα σύμμαχο και πολύτιμο συνεργάτη, έφτασε στην 

κύρια ωρίμανση και την εκτέλεσή του.  

 Το ρόλο αυτού του διπόλου, Μουσείου – Αρχείου στην υπόθεση της ανάδειξης των 

μνημείων της Λαυρεωτικής και στην ευρύτερη αρχαιολογική, πολιτιστική 

γεωγραφία της Αττικής, τον αντιλαμβάνεστε καλύτερα κι από μένα.  
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Με την ελπίδα να συνεχίσουν οι φορείς του πολιτισμού και με άλλα σημαντικά 

τέτοια έργα, σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Διαζώματος, ευχάριστη 

παραμονή στην όμορφη πόλη των μεταλλείων». 

Ο κος Μπένος ενημέρωσε πως ο κος Μάκης Χαδουμέλλης, Διευθυντής του Τ.Π.Π.Λ., 

και η κα Όλγα Σενή, Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής πρόκειται στη συνέχεια της 

Συνέλευσης να παρουσιάσουν το όραμα και το έργο του Τ.Π.Π.Λ. Στη συνέχεια, ο 

Πρόεδρος κάλεσε στο βήμα τον επόμενο ομιλητή, κο Γιώργο Δερμάτη, Διδάκτορα 

της Ιστορίας του Πανεπιστημίου Louvain-la-Neuve του Βελγίου, ώστε να αναπτύξει 

τις σκέψεις του για την “Τριλογία της Αθήνας”.  

 

Ομιλία με θέμα  «Η Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο: 

Παράδοση και καινοτομία - ο ιστορικός χρόνος, τα μνημεία και οι ιδέες», Γ. 

Δερμάτης, ιστορικός. 

Ο κος Γιώργος Δερμάτης, αφού ανέβηκε στο βήμα είπε τα εξής:  

«Κύριε Αντιπρόεδρε του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, κ. Πρόεδρε της 

Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής, κ. Πρόεδρε του Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο, 

κυρίες και κύριοι μέλη του Διαζώματος, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να 

μιλήσω σήμερα για την πρότασή σας.Ο ιστορικός χρόνος, δεν είναι μόνο τα παγωμένα 

γεγονότα του παρελθόντος, ιδέες και μνημεία αντικείμενα, αλλά η μακριά ιστορική 

διάρκεια, με τις συνέχειες και τις τομές της, η διαχρονία που εκβάλλει στο σήμερα και 

το γονιμοποιεί. Πράγματι, μέσα από ένα τέτοιο πνεύμα, αναδείχθηκε η Ελευσίνα ως 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021, με κεντρικές ιδέες που προέρχονται 

από τον ιδρυτικό της μύθο, τη διηνεκή πνοή της Δήμητρας και της Περσεφόνης, δηλαδή 

την ευφορία και τη μετάβαση. Κινούσες ιδέες για την ανατροπή του πληγωμένου τοπίου 

της, του πληγωμένου καιρού της, των τελευταίων 100 ετών, ελάχιστου χρόνου σε σχέση 

με τους περασμένους αιώνες από την έναρξη της γεωργικής επανάστασης και τη 

σωτήρια για το ανθρώπινο γένος παραγωγή του σίτου που συμβολίζει η Δήμητρα.  

 »Η Ελευσίνα, πανάρχαιο και πανελλήνιο θρησκευτικό κέντρο που μέσα από τα 

λεγόμενα, τα δεικνύμενα και τα δρώμενα των Ελευσινίων Μυστηρίων, συνέχει την όλη 

ζωή και του πάνω και του κάτω κόσμου. Μια αντίληψη και ομηρική που ζει ακλόνητη 

στο δημοτικό μας τραγούδι, ιδιαίτερα στα μοιρολόγια και στα τραγούδια του κάτω 

κόσμου, γιατί το λαμπρό φως του τόπου μας είναι τόσο κυρίαρχο και συμφυές με την 

ύπαρξή μας, ώστε είναι ακατανίκητο.  
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»Το Λαύριο, μεταλλευτικό κέντρο από το 3000 π.Χ., με την ανατολή της εποχής των 

μετάλλων στο Θορικό: Όπως θα γράψει στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. ο Ξενοφών, “έστι 

δε και γη του Λαυρίου η σπειρωμένη μεν ου φέρει καρπόν ” (υπάρχει δε και έκταση γης 

του Λαυρίου, η οποία όταν μεν σπέρνεται, δεν αποφέρει καρπό). “Ορυσσομένη δε, 

πολλαπλασίους τρέφει, ή ει σίτον έφερε” (όταν όμως εξορύσσεται, τρέφει πολύ 

περισσότερους παρά εάν παρήγε σιτάρι). “Και μην υπάργυρος εστί, σαφώς θεία μοίρα” 

(και σαφώς, κατά θεία παραχώρηση, περιέχει άργυρο). Σιτάρι και ασήμι: Και τα δύο 

πολύτιμα αγαθά για την Αθήνα, η οποία με τη στρατηγική προέκτασή της, τον Πειραιά 

και τις τριήρεις που κατασκεύασε από το ασήμι του Λαυρίου, σύμφωνα με το ναυτικό 

νόμο του μεγαλοφυούς Θεμιστοκλή, δε συνέβαλλε καταλυτικά μόνο ως γνωστόν στη 

νίκη της Σαλαμίνας, αλλά εδραίωσε περαιτέρω τη δημοκρατία και έθεσε τις βάσεις της 

ναυτικής ηγεμονίας της σε όλη τη Μεσόγειο.  Ειπώθηκε και προηγουμένως, το κραταιό 

της νόμισμα, αυτά τα αττικά τετράδραχμα, οι “γλαύκες λαυρεωτικαί” κατά τον 

Αριστοφάνη, τα εξαίσια μνημεία της Αθήνας, έχουν ως πρώτο, στέρεο, παραγωγικό 

κρηπίδωμα, τον άργυρο του Λαυρίου. Η Δήμητρα, θεά της Γεωργίας, λόγω της μικρής 

κοιλάδας του Θορικού, αλλά και χθόνια θεότητα λόγω των μεταλλείων, ενοποιεί τον 

υπέργειο και τον υπόγειο πλούτο, ενοποιεί το Λαύριο και την Ελευσίνα, ενοποιεί τον 

τιτάνιο αγώνα του ανθρώπου να δαμάσει τη φύση, ν’ απελευθερώσει τις δυνατότητές 

της με αρμονικό τρόπο, εξανθρωπίζοντας την ύπαρξή του. Διότι η αρμονία, η 

ισορροπία, είναι η άλλη ιδιότητα της Δήμητρας, κυρίαρχη ιδέα στα Ελευσίνια Μυστήρια 

για την ολότητα της ανθρώπινης ζωής. Το δωρικού ρυθμού κτίριο, τα κατάλοιπα του 

οποίου σώζονται στο μέσο της κοιλάδας του Θορικού, ήταν ναός της Δήμητρας με βάση 

τις επιγραφές και άλλα ευρήματα, τα οποία αποτελούν πολύ ισχυρά τεκμήρια γι’ αυτή 

την ταύτιση.  

»Δίπλα στο αρχαίο θέατρο, προς τα δυτικά της μεταλλευτικής στοάς, σώζεται η 

επιγραφή του 4ου αι. π.Χ. στην οποία αναγράφεται το όνομα του μεταλλείου, 

“Δημητριακόν”, αφιερωμένο στο Δήμητρα, ώστε ο μεταλλειοκτήτης να έχει την εύνοιά 

της για ανεύρεση πλούσιου κοιτάσματος. Μεταλλεία με το όνομα “Δημητριακόν”, 

λειτούργησαν και σε άλλες θέσεις της Λαυρεωτικής. 

»Η Δήμητρα λατρευόταν στο Θορικό ήδη από παλαιότερα, όπως δηλώνεται στον 

αφιερωμένο σ’ αυτήν ομηρικό ύμνο, τέλη 7ου αιώνα π.Χ., σύμφωνα με τον οποίο 

αιχμάλωτη στο πλοίο των ληστών που είχε προσορμιστεί στο Θορικό, κατορθώνει και 

δραπετεύει και φτάνει στην Ελευσίνα. “Λάθρη δ' ορμηθείσα δι' ηπείροιο μελαίνης, 
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φεύγον υπερφιάλους σημάντορας” (κρυφά ορμώντας μέσα από τη σκοτεινόμαυρη 

στεριά, ξέφυγα από τους υπερφίαλους αφέντες). Και δε μπορεί να μη σχολιάσει κανείς 

την αντοχή της γλωσσικής μας παράδοσης, όπως αυτή πηγάζει απ’ αυτό τον ομηρικό 

ύμνο, γραμμένο με τον τρόπο της επικής ποίησης. Θ’ αναφέρω ενδεικτικά δυο σημεία: 

Και σήμερα γράφουμε και λέμε αυτή τη σπάνια λέξη, υπερφίαλος, δηλαδή ο αλαζονικός, 

ο υπερβολικός, αυτός που γεμίζει τη φιάλη υπέρ, μέχρι επάνω και κατά μία δεύτερη 

ετυμολογία, από το υπερφυής, με μετατροπή του “υ” σε “ι” και σημαίνει πάλι το ίδιο, 

τον αλαζονικό. Και το άλλο σημείο του ομηρικού ύμνου της Δήμητρας: “Εγέλασε και 

αλμυρόν οίδμα θαλάσσης” (εγέλασε το αλμυρό κύμα της θάλασσας). Που το ίδιο 

ακριβώς το έχουμε στον Αισχύλο: “Ποντίων τε κυμάτων, ανάριθμο γέλωτα”. Και στο 

Γιώργο Σεφέρη: “Γέλιο των κυμάτων στις δημοσιές του Πόντου”.  

»Το έρημο Λαύριο των αρχαίων αργυρίων, αναγεννάται μέσα στις συνθήκες του 

βιομηχανικού 19ου αιώνα, από τη δυναμική σχέση της μεταλλευτικής του παράδοσης και 

της καινοτομίας. Το Λαύριο συνδέεται θεμελιωδώς με την καινοτομία, αφού γεννήθηκε 

από τις καινοτομίες, με τη διπλή αρχαιολογική σημασία κατά τις επιγραφές και τους 

αρχαίους συγγραφείς, πρώτον ως τομή κενού μεταλλείου, διάνοιξη – έρευνα σε νέο 

μεταλλείο και τελικά, αν υπάρχει μετάλλευμα παραγωγή σε αυτό, όλα τα έργα ξεκίνησαν 

ως καινοτομίες και δεύτερον, ως νεωτερισμό, εν προκειμένω τους τεχνολογικούς 

νεωτερισμούς. Και ακριβώς προς τα μέσα του 19ου αιώνα, η έννοια της καινοτομίας, 

διευρυμένη με την παραγωγή και τεχνολογική αντίληψη των όρων της νέας 

βιομηχανικής εποχής, αποτελεί την αιχμή η οποία συνδιαλλεγομένη με τα δεδομένα της 

αρχαίας μεταλλείας και μεταλλουργίας, δημιουργεί το νεότερο Λαύριο.  

»Το νεοτερικό πνεύμα τροφοδοτείται στην αρχή από την υλική και πνευματική 

παράδοση του χώρου. Η ανάπτυξη των αρχαίων σκωριών αλλά και η συγκαμίνευσή 

τους με τις αρχαίες εκβολάδες, για παραγωγή αργύρου και μολύβδου κατά τον 1ο αιώνα 

π.Χ. που αναφέρει ο Στράβων, ήταν μια παραγωγική καινοτομία. Ο πρωτοπόρος 

μεταλλειολόγος Ανδρέας Κορδέλας, ο εμπνευστής του νεότερου Λαυρίου έχοντας λάβει 

ήδη γερή κλασική παιδεία στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, γράφει ότι 

1,5 τόνοι ήταν οι σκουριές και γύρω στα 7,7 εκατομμύρια τόνοι οι εκβολάδες. Σχετικές 

πληροφορίες είχε αντλήσει από τους αρχαίους συγγραφείς, στους οποίους ανέτρεχε κατά 

τη διάρκεια των σπουδών του (1852-1858) στο Τσιτάου, στο Φρέιμπεργκ της Σαξονίας 

και στη Λιέγη. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, που την ίδια έννοια της καινοτομίας τη 

βλέπουμε και πάλι δρώσα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 εδώ, κατά τη μετεξέλιξη 

του μεταλλουργικού συγκροτήματος της γαλλικής εταιρείας μεταλλείων Λαυρίου, σε 
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Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο, με την επιστημονική πρωτοπορία του Εθνικού 

Μετσοβίου Πολυτεχνείου.  

»Η κατά τον Περικλή και το Θουκυδίδη, Αθήνα Ελλάδος παίδευσις, έγινε του “κόσμου 

παίδευσις” χάρις στην ιστορία της και όχι στο θαύμα της, από την προωθητική δύναμη 

των ιδεών και του πολιτισμού της. Η αθηναϊκή δημοκρατία ήταν η πολιτική 

πρωτοπορία της εποχής. Οι μεγάλες αρχές της πλειοψηφίας, της ισονομίας, της 

ισοπολιτείας, της ισηγορίας, αυτό το φοβερό “τις αγορεύειν βούλεται; ” (ποιος θέλει να 

μιλήσει), της συμμετοχής και του ελέγχου, παρ’ ότι αφορούσαν στους ελεύθερους 

άνδρες πολίτες, είχαν τεθεί.  Τα όρια του αρχαίου κόσμου, είχαν θέσει εκτός του 

πλαισίου της βεβαίως, τις γυναίκες και τους δούλους. Αλλά ο ψόγος γι’ αυτό, είναι όχι 

μόνον αναχρονισμός, αλλά και γενικότερα αντιεπιστημονική στάση. Διότι η ιστορική 

επιστήμη, και νομίζω κάθε επιστήμη, προσπαθεί να ερμηνεύει. Δεν ψέγει, δεν 

κατηγορεί. Στους νεότερους χρόνους, οι παραπάνω αρχές γενικεύθηκαν. Η ιστορική 

ανάγκη το απαίτησε. 

»Οι αναφορές του Πλουτάρχου, 500 χρόνια αργότερα, όταν γράφει για τα μνημεία της 

Ακρόπολης και γενικότερα της Αττικής επί Περικλέους, θα δείχνουν την αντοχή τους 

και τους επόμενους αιώνες μέχρι σήμερα. “Υψώνονταν περήφανα”, γράφει ο 

Πλούταρχος, “στο μέγεθος και πρωτότυπα στη μορφή και στη χάρη”, γιατί το καθένα 

είχε, από τότε που έγινε, την ομορφιά του αρχαίου. Αλλά κρατάει ως τις μέρες μας, την 

ακμή του πρόσφατου και του καινούργιου. Τόσο πολύ σ’ αυτά τα έργα ανθίζει πάντοτε 

μια νιότη, που διατηρεί άθικτη από το χρόνο τη μορφή τους σα να έχουν ένα πνεύμα 

αειθαλές, μια πνοή αμάραντη και μιαν αγέραστη ψυχή”.  

»Από τότε που το Μαντείο των Δελφών, έδινε την τελευταία του απάντηση γεμάτη 

σπαραγμό σ’ αυτή την τραγική προσωπικότητα του αυτοκράτορα Ιουλιανού, ότι “ουκέτι 

Φοίβος έχει καλύβαν, ου μαντίδα δάφνην, ου παγάν λαλεούσαν, απέσβετο και λάλον 

ύδωρ”, (ο Απόλλωνας δεν έχει καλύβα ούτε μαντική δάφνη ούτε πηγή που μιλάει, 

στέρεψε και το νερό που τραγουδούσε”. Από τότε το 529 που ο Ιουστινιανός έκλεισε τη 

Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας, την Ακαδημία του Πλάτωνος, οι αιώνες κύλησαν, οι 

καιροί άλλαξαν, τα νερά όμως που μιλούσαν, έρρεαν υπόκωφα, οι υπόγειοι ποταμοί 

συνέχιζαν το μυστικό τους ταξίδι έως ότου οι ίδιοι οι Βυζαντινοί άρχισαν σιγά-σιγά να 

αρδεύονται από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, να τ’ αντιγράφουν, να τα διασώζουν και 

να τα μελετούν, έως ότου η ίδια, η αμείλικτη ζωή, απαιτούσε να στήσει στο κέντρο της 

τον άνθρωπο, απαιτούσε ν’ αναγεννηθεί. Το σκοτάδι του μεσαίωνα, η Ιερά Εξέταση, 
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ήταν το άλλο άκρο της ρωμαϊκής παρακμής. Η Αναγέννηση και ο Ανθρωπισμός στην 

Ιταλία και στην Ευρώπη, ο Διαφωτισμός, τα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, είναι η 

σύγχρονη καλύβα που κατοικεί εσαεί, η ύψιστη κατάκτηση του αρχαίου ελληνικού 

πνεύματος. Ο λόγος, ο επιστημονικός τρόπος του σκέπτεσθαι, η καλύβα είναι τα 

βουλευτήρια, τόπος της δημοκρατίας, η επαναστατική αθηναϊκή ιδέα της αυτοθέσμισης, 

του αυτοπροσδιορισμού, της κοινωνίας των πολιτών, μέσω των νόμων που 

δημιουργούν οι ίδιοι. Η καλύβα είναι τα θέατρα, τα ωδεία, τα στάδια, τα έργα της 

αρχιτεκτονικής. Είναι η απάντηση της Ιστορίας, η νέα αστείρευτη πηγή. Η λαλέουσα, 

είναι τα βουβά νερά που ξυπνούν και ξαναβρίσκουν τη σύγχρονη φωνή τους αυτή τη 

φορά σαν εντυπωσιακοί καταρράκτες. Και είναι αυτή η Αθήνα εξαιτίας πολλαπλών 

παραγόντων, που εξαντλημένη πια, θα μεταβληθεί σε μια άσημη μικρή πόλη στη 

μεσαιωνική της περίοδο.  

»Ας θυμηθούμε, κατά τα τέλη του 12ου, αρχές 13ου αιώνα, το θρύλο του Επισκόπου της 

Μιχάλη Χωνιάτη Ακουμινάτου, αλλά ακόμη και σ’ αυτή την ιστορική της κόπωση, στα 

μέσα του 15ου αιώνα, κρατά ως ζώπυρο την ιδέα της εθνικής αναγέννησης, εκφραστής 

της είναι το τέκνο της, ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης ο οποίος μετέχει του πνεύματος του 

Μιστρά. Είναι ο ίδιος μια πόλη ολόκληρη. Ή καλύτερα, η συνείδηση ενός ολόκληρου 

λαού, έχει την πιο ολοκληρωμένη άποψη. Τον 15ο αιώνα αυτά. Για το νέο Ελληνισμό, 

τη συνέχειά του από τον αρχαίο και τη διάκρισή του από τη ρωμαϊκή ιδέα. Η 

πολιτισμική σύνδεση με τις αρχαίες μνήμες και παραδόσεις όλων, επιβιώνουν. 

Επιτέλους, το άσειστο βάθρο υπάρχει. Οι Έλληνες κατοικούν την ίδια χώρα, μιλούν 

ελληνικά και το ξέρουν ότι μιλούν ελληνικά. 

»Η ίδια η γλώσσα είναι συνέχεια πολιτισμού. Και αφού μιλάμε για την Ελευσίνα, ας 

αναφέρουμε τη χαρακτηριστική περίπτωση του αγάλματος της Δήμητρας της 

Κιστοφόρου, στο οποίο οι κάτοικοι της περιοχής, άναβαν καντήλι για να έχουν καλή 

σοδειά, αφού το θεωρούσαν ιερό και σ’ αυτό απέδιδαν την ευφορία της γης τους. Το 

1676, οι Ελευσινιώτες απέτρεψαν την αρπαγή του από τον επίδοξο απαγωγέα Άγγλο 

Geοrge Willer, αλλά δεν το μπόρεσαν το 1801. Εκατονεισοσιπέντε χρόνια αργότερα, 

όταν το έκλεψε ο συμπατριώτης του Edward Tark και το οποίο εκτίθεται σήμερα στο 

Μουσείο του Πανεπιστημίου του Cambridge. Αυτή η συνείδηση, όταν οι οικονομικές 

συνθήκες το επιτρέψουν, μέσα στη ιδεολογική, οργανωτική και πολιτική πύκνωση και 

επίσπευση που θα επιφέρει ο Διαφωτισμός, θα γίνει στα χέρια των Ελλήνων σπαθί και 

καριοφίλι στη μεγάλη κορύφωση του αγώνα της ανεξαρτησίας το 1821, έκφραση της 

οποίας είναι η μεγαλόψυχη πράξη τους, εμπνευσμένη από το συναγωνιστή τους 
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Κυριάκο Πιττάκη, από παλιά αθηναϊκή οικογένεια, μέλος της Φιλικής Εταιρείας, ο 

οποίος ένιωσε τ’ αρχαία μνημεία σαν αίμα του. Αναφέρομαι στο γεγονός που το 

γνωρίζετε, κατά την πολιορκία της Ακρόπολης, να δώσουν μολύβι στους 

πολιορκημένους Τούρκους για να τους πολεμούν επειδή εκείνοι του αφαιρούσαν από 

τους συνδέσμους των σπονδύλων, καταστρέφοντας έτσι τους κίονες. Η γνωστή φράση 

του Μακρυγιάννη που αναφέρεται στα δυο αρχαία αγάλματα “γι’ αυτά πολεμήσαμε”, 

ταυτίζει το έντιμο αίμα του αγώνα με μια βαθιά συνείδηση, το ήθος ενός λαϊκού 

ανθρώπου με το ήθος μιας ολόκληρης επανάστασης. Και ακούστε το σπουδαίο σχόλιο 

του Γιώργου Σεφέρη: “Καταλαβαίνετε, δε μιλά ο Λόρδος Byron ούτε ο Λογιότατος, 

μήτε ο αρχαιολόγος, μιλά ένας γιος τσοπάνηδων της Ρούμελης με το σώμα γεμάτο 

πληγές. Γι’ αυτά πολεμήσαμε”. Δεκαπέντε χρυσοποίκιλτες Ακαδημίες, δεν αξίζουν την 

κουβέντα αυτού του ανθρώπου. Γιατί μόνο σε τέτοια αισθήματα μπορεί να ριζώσει και 

ν’ ανθίσει η μόρφωση του γένους. Πώς να μην καθορίσει λοιπόν το βάρος των αιώνων 

ο μακρός χρόνος και όχι η εξήγησης μιας απλής αρχαιολατρείας, την ανάδειξη της 

Αθήνας το 1834 σε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, σαρώνοντας τις άλλες 

προτάσεις της συγκυρίας; Η Αθήνα με τις λειτουργίες της πρωτεύουσας, κέντρο της 

διοίκησης και της πολιτικής, η Αθήνα του 1843, της πλατείας Συντάγματος, της ομιλίας 

του Ελευθερίου Βενιζέλου στην ίδια πλατεία το 1910, ως εναύσματος της ανόρθωσης, η 

Αθήνα της επούλωσης των πληγών της μικρασιατικής προσφυγιάς, της υπέρβασης των 

δεινών της κατοχής και των Δεκεμβριανών, της μεταπολεμικής ραγδαίας ανάπτυξής της 

και της δουλειάς. Η Αθήνα των μεγάλων δημοκρατικών αγώνων, πάντα της Ακρόπολης, 

των Πανεπιστημίων της και των άλλων πνευματικών Ιδρυμάτων, των μεγάλων 

συναυλιών, παιδαγωγού του λαού της. Η Αθήνα εκ των πραγμάτων, συγκρατεί την 

Ελλάδα. Είναι και πάλι το έρεισμά της, για να θυμηθούμε τον Πίνδαρο. Ο Ελληνισμός 

μέσα στην οθωμανική οπισθοδρόμηση, είχε έρθει σ’ επαφή με τ’ αποτελέσματα της 

αντίρροπης, από τη Δύση ιστορικής κατεύθυνσης με τ’ αγαθά του Διαφωτισμού. Η 

δυτική πρωτοπορία επελαύνει. Η ιδεολογία έγινε επανάσταση. Ο Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης στη διήγησή του αναφέρει ότι η Γαλλική Επανάσταση κι ο Ναπολέοντας 

έκαναν ν’ ανοίξουν τα μάτια του κόσμου.  

»Ο νέος κόσμος προβάλλει. Οι επιστήμες, η βιομηχανική παραγωγή, η τεχνολογία ως 

γνώση και μηχανές, οι νέες κοινωνικές ιδέες, η σύνδεσή τους με το εργατικό κίνημα, ο 

πατριωτισμός ως αφετηρία και η διεθνιστική αλληλεγγύη ως προοπτική, το πνεύμα του 

19ου αιώνα μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ζωντανό εδώ, ολοζώντανο εδώ από 
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το 1865, στο Λαύριο. Η νεοτερικότητα, μετά την αρχική σύνδεσή της με τη μεταλλευτική 

παράδοση, θα κατισχύσει οριστικά με παρούσα τη μεγάλη της δόξα. Η μεγάλη της δόξα 

είναι η βαριά βιομηχανία της μεταλλουργίας, με τις συνοδές τεχνολογικές 

εγκαταστάσεις που την υποστηρίζουν. Αλλά με παρόντα και τα εργασιακά και 

περιβαλλοντικά ζητήματα στις συνθήκες βέβαια της εποχής. Το Λαύριο είναι το κατ’ 

εξοχήν πρόσωπο της νεωτερικής ταυτότητας της χώρας. Την προαναγγέλλει. Το 

πρόσωπο του ιστορικού χρόνου έχει σμιλευτεί στα μνημεία του, τα οποία ως μέρος του 

ενιαίου χρόνου, βρίσκονται στο κέντρο της ζωής μας, πρωτίστως ως πολιτισμικά, 

παιδευτικά αγαθά. Η μελέτη, η σωτηρία κι η ανάδειξή τους, είναι πλέον δεδομένα, είτε 

μέσα στο τοπίο τους, στους αρχαιολογικούς χώρους είτε στα οργανωμένα μουσεία.  Η 

πνευματικότητα των πολιτισμικών αγαθών, η όντως ευταξία τους, δεν αντιπαρατίθεται 

στην έννοια του οικονομικού αγαθού, αρκεί να τηρείται ο όρος του σεβασμού προς τα 

μνημεία και του τοπίου που τα περιβάλλει, όρος που επιτρέπει να διαιωνίζουν την 

παρουσία τους παραδίδοντας σ’ εμάς τα σημαινόμενα της διαχρονίας τους. Αισθήματα, 

βιώματα και νοήματα.  Οι αξίες κι εδώ του μέτρου και της ισορροπίας από τις οποίες 

πρέπει να εμφορούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, είναι οι 

αναγκαίοι όροι και για την ανάπτυξη του ίδιου του τομέα του πολιτιστικού τουρισμού 

και της πολιτιστικής οικονομίας. Όχι, δε θέλουμε έναν τουρισμό της παρακμής. Τις 

ξέρουμε τις αρνητικές περιπτώσεις, είναι γνωστές. Τα θετικά παραδείγματα τα έχουμε, 

πρώτα απ’ όλα στην Αθήνα, παρά τις ορισμένες αδυναμίες άλλου τύπου, η οποία με 

προεξάρχοντα τα μνημεία του ιερού βράχου της Ακρόπολης, το νέο Μουσείο της και 

όλη τη γύρω ενότητά τους, εμπνέει το σεβασμό, εναρμονίζοντας τα οικονομικά οφέλη 

από τα εκατομμύρια των επισκεπτών, χωρίς να διαταράσσεται η παιδευτική της 

ακτινοβολία, αυτό το φωτοστέφανο. 

»Αναφέρθηκαν στους χαιρετισμούς των προηγούμενων ομιλητών, τα επείγοντα έργα 

που πρέπει να εξορύξουμε από το Λαύριο ως μεταλλείο πολιτισμού. Να τονίσω μόνο 

τούτο, ότι με την ολοκλήρωση του Μουσείου Μεταλλείας Μεταλλουργίας Λαυρίου και 

του εθνικής εμβέλειας Ορυκτολογικού Μουσείου, η μουσειολογική συνάρτηση της 

Αθήνας με το Λαύριο, θα πρέπει να είναι μόνιμη. Αλλά η ένταξη των μνημείων στο 

κέντρο της ζωής, έχει πολλές εκφάνσεις. Αναφερθήκαμε στα μνημεία ως αντικείμενα, 

ως εκθέματα που μας καθιστούν κοινωνούς της εποχής τους και των ιδεών της. Η 

υλικότητά τους μας μεταφέρει στο χειροπιαστό χρόνο της ιστορίας, ώστε να 

συνομιλήσουμε με τους ανθρώπους που τα δημιούργησαν. Η με δυναμικό τρόπο 

προσέγγισή τους μας επιτρέπει να τα δούμε και ως μνημεία υποκείμενα, να αντλήσουμε 
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τις ιδέες που πηγάζουν απ’ αυτά και που μπορούν να γονιμοποιήσουν το παρόν για τη 

δημιουργία νέων έργων κατ' αρχάς πολιτισμού, αλλά και ευρύτερα, ν’ αφουγκραστούμε 

ένα νέο παραγωγικό νόημα ώστε να προχωρήσουμε στην πρακτική εφαρμογή του. 

Ακόμη και ο πολύς Ουμπέρτο Έκο, στην έννοια του μνημείου ή του μουσείου είδε μόνο 

το πολιτιστικό κοίτασμα και την οικονομική αξία που αυτό δημιουργεί και όχι την 

ολιστική ιδέα του παραγωγικού κοιτάσματος με την πολλαπλότητα των διακλαδώσεων 

που αυτό μπορεί να μας δώσει. Ένα τέτοιο πρωτοποριακό έργο είναι το παρόν 

Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, η συνάντηση δηλαδή της ιστορικής μνήμης 

με το σύγχρονο πολιτισμό και την καινοτομία.  Αυτή τη σύλληψη και υλοποίηση, την 

οφείλουμε στα επιστημονικά εφόδια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και στον 

εμπνευστή του έργου, τον Καθηγητή Μεταλλειολόγο και Αντιπρύτανη τότε, ομότιμο 

Καθηγητή σήμερα, Κώστα Παναγόπουλο.  

»Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ήταν και είναι η δύναμη μετασχηματισμού αυτού 

του βιομηχανικού μνημείου στο σημερινό Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, με 

παράλληλα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης των εδαφών από τις αποθέσεις των 

μετάλλων, καλύπτοντας τις χαίνουσες πληγές του τοπίου του Λαυρίου και το πετυχαίνει. 

Ο Καθηγητής που σας μίλησε προηγουμένως, δεν ξέρω αν το είπε αλλά πρέπει να το 

αναφέρουμε, ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, Μεταλλειολόγος κι αυτός, έχει επιτελέσει σ’ 

αυτό τον τομέα, πρωτοποριακή εργασία και χωρίς υπερβολή σε διεθνές επίπεδο. Αλλά 

και στο τεράστιο σιωπηλό σήμερα υπόγειο έργο των στοών, επιβάλλεται ένα τμήμα του 

να γίνει επισκέψιμο. Αλλά επιπλέον, μπορεί να υπάρξει άλλη ενεργός ιδέα, ή ιδέες; 

Πάντως αυτό το θέμα παραμένει ανοιχτό στην έρευνα. Το Τεχνολογικό Πολιτιστικό 

Πάρκο Λαυρίου, είναι ένα έργο εν προόδω σε συμμαχία εξαρχής με τη λαυρεωτική 

κοινωνία και τους θεσμούς της το οποίο απαιτεί την προωθητική του συνέχεια, άμεση 

έκφραση της οποίας είναι το ήδη δρομολογημένο έργο του ευρωπαϊκής εμβέλειας 

Μουσείου Μεταλλείας Μεταλλουργίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητής της 

Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου, τον κ. Νίκο Μπελαβίλα.  Από τη μια άκρη του 

χρόνου αυτό το Μουσείο και από την άλλη οι τεχνολογίες αιχμής, συνυφαίνοντας τον 

ενιαίο χρόνο της ιστορίας και στα οποία θ’ αναφερθεί αναλυτικά ο επόμενος ομιλητής, 

ο κ. Χαδουμέλης, Διευθυντής του Εθνικού Πάρκου.  

»Η Ελευσίνα, επιχειρεί μέσα από τη δική της ιστορική εμπειρία, στο πλαίσιο της 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021, το δικό της μετασχηματισμό, με 

κινητήριες ιδέες τη μετάβαση και την ευφορία. Είμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Όπως 
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υπάρχουν παράλληλοι βίοι ανθρώπων, υπάρχουν και παράλληλοι βίοι πόλεων. Η 

μετάβαση και η ευφορία, συνδέονται περαιτέρω με τις θεμελιακές ιδέες του 

ελευσινιακού κύκλου όπως είναι η εποπτεία, η αρμονία και η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη 

είναι η κυρίαρχη ιδέα στο έργο του μεγάλου ποιητή της Ελευσίνας, του Αισχύλου. Την 

είδε ο Αισχύλος να πραγματοποιείται, να ενσαρκώνεται η ιδέα της Δικαιοσύνης και στο 

Μαραθώνα που ήταν πολεμιστής, και στην Ελευσίνα. Και μάλιστα τη βλέπει και ως μια 

αρχή που διέπει συνολικά και το φυσικό και όχι μόνο τον κοινωνικό κόσμο. Ο 

ανώτατος βαθμός της μύησης στην Ελευσίνα, η εποπτεία, η δια των βιωμάτων, των 

αισθημάτων, των παρατάσεων και του πάθους προσέγγιση της αυτογνωσίας ατομικής 

και συλλογικής, συμπληρώνεται με το αθηναϊκό κατόρθωμα του αφαιρετικού λόγου της 

φιλοσοφίας και της επιστήμης που οδηγεί από τη συνείδηση στη γνώση, στη σοφία. Δυο 

διαφορετικοί δρόμοι που ενώνονται μεταγενέστερα στη Χεγκελιανή έννοια του 

παγκοσμίου πνεύματος.  

»Με την ανάδειξή της σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Ελευσίνα το 2021, 

πέραν των όσων έχει προγραμματίσει, θα μπορούσε να θέσει υπό τη σύγχρονη εποπτεία 

της, για να χρησιμοποιήσουμε και πάλι έναν δικό της όρο, 4 αττικές εκδηλώσεις 

ευρωπαϊκής και παγκόσμιας εμβέλειας, με κεντρικό άξονα την κατ’ εξοχήν έννοια που 

εκφράζεται στο μύθο της Δήμητρας, την αρμονία. Την αρμονία σε σχέση με το 

περιβάλλον, τη δημοκρατία, την τεχνολογία και την εργασία.  

»Η πρώτη θα έχει ως θέμα το πλανητικό πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Θα 

τελεστεί στον ιδανικότερο χώρο, στην ίδια την Ελευσίνα, στο τελεστήριο, με την 

παρουσία εκεί των πλέον αρμοδίων ειδικών επιστημόνων και εκπροσώπων φορέων, σε 

διεθνές επίπεδο, εκκινώντας φυσικά από το δικό της περιβαλλοντικό πρόβλημα, με την 

παρουσίαση ενός αρθρωμένου προγράμματος για την επίλυσή του. Τα τελικά 

συμπεράσματα θα λάβουν τη μορφή μιας παγκόσμιας διακήρυξης της “Ελευσίνας 

2021”. Παραφράζοντας το γνωστό τραγούδι, και κατ’ αντίθεση, να ξυπνήσουμε την 

Περσεφόνη απ’ την αγκαλιά της γης, ώστε να ξαναβγεί στο μπαλκόνι του κόσμου.  

»Η δεύτερη εκδήλωση θα έχει ως αντικείμενο την υπεράσπιση και διεύρυνση της 

δημοκρατίας στην Ευρώπη και θα πραγματοποιηθεί στον τόπο φυσικά που τη γέννησε, 

στην Αθήνα, στην Πνύκα. Είναι τραγικό μετά απ’ όσα έχουν συμβεί, με τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο που γέννησε και τον Β’, να εμφανίζεται στην ευρωπαϊκή ήπειρο το 

σκοτεινό της πρόσωπο και πάλι, ο Νεοναζισμός, η μισανθρωπία, ο πολιτικός 

σκοταδισμός, η οπισθοδρόμηση, ν’ απειλείται η δημοκρατία. Η συνάθροιση αυτή στην 

οποία θα κληθούν να λάβουν μέρος στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
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Ευρώπης, της Ελευσίνας, το 2021, να λάβουν μέρος άνθρωποι του πνεύματος και της 

πολιτικής που πιστεύουν σ’ αυτή την προοπτική, δε θα έχει το χαρακτήρα ενός απλού, 

τυπικού συνεδρίου, αλλά μιας δημοκρατικής έγερσης, με προτάσεις για τη θέσπιση ενός 

νέου πολιτικού συμβολαίου, ως δημοκρατικής χάρτας της Αθήνας.  

»Οι άλλες δυο εκδηλώσεις προτείνεται ναι γίνουν στο Λαύριο, εδώ στο Τεχνολογικό 

Πάρκο. Κι έχουν σχέση ως ειπώθηκε με τα θέματα της ψηφιακής τεχνολογίας ή της 

τεχνολογίας γενικά, και της εργασίας. Το βλέπουμε, το ζούμε. Ο ελληνικός τόπος των 

πόλεων της βιομηχανικής επανάστασης, έχει δώσει τη θέση του στον άυλο τόπο της 

Πληροφορικής. Δηλαδή αγαπητέ Σταύρο, σε μια άλλη ουτοπία, σε μια ουτοπία όμως –

που δεν έχει τόπο δηλαδή η Πληροφορική, είναι άυλη, αλλά μια ουτοπία απολύτως 

υπαρκτή. Η ψηφιακή τεχνολογία, επαναστατικοποιεί συνεχώς τον κόσμο μας. Μια 

συνάθροιση ειδικών επιστημόνων στο Λαύριο, εδώ που γεννήθηκε η λέξη «καινοτομία» 

και συνδέθηκε με την παραγωγή, το 2021, νομίζω ότι θα έθετε ένα άλλο κεντρικό 

ζήτημα της εποχής μας, τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Στο Λαύριο, ο κάτω 

κόσμος δεν είναι μεταφυσικός, είναι φυσικός. Ο Άδης είναι πραγματικός. Η ιστορία 

του, επί αιώνες, έχει γραφεί μέσω του σώματος. Τα πάθη των χιλιάδων δούλων. Είναι 

υπαρκτά αυτά τα πάθη, αποτυπωμένα μέσα στις σκοτεινές στοές του ατελεύτητου 

μόχθου, αθάνατα μνημεία του μαρτυρολογίου της ζωής τους, αθέατα στην εποχή τους 

και από τους ελεύθερους που υπήρχαν, δημότες, πολίτες της Λαυρεωτικής, ολοφάνερα 

όμως από τους ίδιους τους δούλους, έχοντας αυτοσυνείδηση της δυστυχίας τους, 

κατάσταση σήμερα, επίσης ολοφάνερη με τις σύγχρονες αντιλήψεις που θεωρούν τον 

άνθρωπο ως αξία καθαυτή.Θα είναι οι πρώτοι που θα δεχθούν το μήνυμα του 

Χριστιανισμού στη Μεσόγειο. Έχουν βρεθεί πολλά λυχνάρια στις στοές του Λαυρίου με 

το σύμβολο του σταυρού. Εκεί που ανηγέρθη, εδώ στη συνοικία μας παραπάνω, ο 

σημερινός ναός της Αγίας Παρασκευής, υπήρχε προηγουμένως ένα ναϊδριο αφιερωμένο 

στον Άγιο Επαμεινώνδα. Είναι δε αποτυπωμένο σε τοπογραφικό χάρτη του 1876, της 

Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Ο Άγιος Επαμεινώνδας μαρτύρησε το 250 

μ.Χ. στην Καρθαγένη της Βόρειας Αφρικής, την Καρχηδόνα, με άλλους 39 χριστιανούς 

μάρτυρες. Οι δούλοι μεταλλουργοί που μεταφέρθηκαν από εκεί για να δουλέψουν στο 

Λαύριο, ανήγειραν στη μνήμη του το ναϊσκο αυτόν. Ακούστε πώς ένας ευαίσθητος, 

σύγχρονος σημειογράφος της Εκκλησίας, απαθανατίζει το γεγονός –αποσπώ μερικούς 

στίχους: “Εν Λαυρίω, ένθα ναός ιερός ανηγέρθη προ πολλών αιώνων, στεφανηφόρε, 

υπ’ εργάτων σης πατρίδος, φρουρέ και φύλαξ των προσφύγων σου». Και «χαίρεις 
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Καρθαγένης των αθλητών κλέυσμα» (δόξα, κλέος το μέγα) και Λαυρίου των εργατών 

φύλαξ και προστάτα, σεπτέ Επαμεινώνδα, αεί, ο περισκέπτων τους προσφεύγοντας”. 

»Λαύριο: Τόπος όπου οι μεταλλεργάτες όρθωσαν το κοινωνικό τους ανάστημα στη 

νεότερη εποχή, δημιουργώντας ένα συμπαγές κίνημα εξανθρωπισμού της ζωής τους, 

κατακτώντας το 1924 πρώτοι στην Ελλάδα το οκτάωρο. Νομοθετικό διάταγμα 20ης 

Μαρτίου 1924, περί εφαρμογής του οκταώρου της εργασίας κατά εικοσιτετραώρου και 

σαρανταοκταώρου κάθε εβδομάδα, εις τας μεταλλευτικάς και μεταλλουργικάς 

επιχειρήσεις Λαυρίου. Η Δικαιοσύνη, καλά φυλαγμένη στο Αλωνάκι του Αρχαίου 

Θεάτρου του Θορικού, διαπερνά τις μεταλλευτικές στοές και του αιώνες του Λαυρίου 

και ορμητικά φτάνει στην εποχή μας ως οικουμενικό αίτημα πολιτισμού, ως κάθαρση. 

Η μετάβαση, πάλι μια ελευσινιακή έννοια, από την αριστοτελική έννοια της κάθαρσης 

των παθών μέσω της τραγικής τέχνης, στην ιδέα της κάθαρσης της ιστορίας, δεν 

υπάρχει πιο εμβληματικός τόπος από το Λαύριο, ώστε να τεθεί εδώ το κοινωνικό 

ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Μέσα από μια συνάθροιση του 

2021 διανοουμένων, επιστημόνων, εκπροσώπων, εργαζομένων, πολιτικών της 

Ευρώπης που πιστεύουν σ’ αυτά. Η συνάθροιση αυτή δε θα έχει κι εδώ το χαρακτήρα 

ενός απλού τυπικού συνεδρίου, αλλά της υπεράσπισης των δυνάμεων της εργασίας με 

προτάσεις για τη θέσπιση ενός νέου κοινωνικού αυτή τη φορά συμβολαίου ως 

διακήρυξη του Λαυρίου για τα εργασιακά δικαιώματα. Το ολόγραμμα θα προϋποθέτει 

πάντα το ανθρώπινο σώμα που το παράγει. Λαύριο, μεταλλείο της εργασίας και του 

πολιτισμού και μεταλλείο δικαιοσύνης. Οι λέξεις κλειδιά για τη διοργάνωση αυτών των 

εκδηλώσεων στην Ελευσίνα, στην Αθήνα και στο Λαύριο, είναι το δημιουργικό πάθος 

για το οποίο μίλησε και ο κ. Μπένος και η συνέργεια». 

Ο κος Δερμάτης ολοκλήρωσε την ομιλία αυτή λέγοντας πως η οικοδόμηση του 

προγράμματος “Τριλογία της Αθήνας” απαιτεί συνέργειες και εξαρτάται από το πόσο 

οι «δυνάμει ιδέες», θα μετασχηματιστούν σε «ενεργεία ιδέες».  

Με την ολοκλήρωση της ομιλίας του κου Δερμάτη, ο Πρόεδρος του Διαζώματος 

κάλεσε στο βήμα, το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημήτρη Λουκά, να απευθύνει 

χαιρετισμό.   

Χαιρετισμός του Δημάρχου Λαυρεωτικής, κ. Δημητρίου Λουκά 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κος Δημήτριος Λουκάς, καλωσόρισε τους συνέδρους στο 

Δήμο Λαυρεωτικής και είπε περίπου τα εξής: 
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«Κύριε Αντιπρόεδρε του Τεχνολογικού Πάρκου, κ. Πρόεδρε του Οργανισμού Λιμένα, κ. 

Πρόεδρε της Εταιρείας Μελετών, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Δήμο 

Λαυρεωτικής, στην πόλη του Λαυρίου, χαιρετίζουμε την 11η Συνέλευση του 

Διαζώματος. 

»Παρακολούθησα τις εργασίες της Συνάντησης των Εταιρικών Μελών του Σωματείου 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” στην Ελευσίνα και πραγματικά νιώθω πολύ υπερήφανος που 

φιλοξενούμαι στη σημερινή αυτή διημερίδα εργασιών στη συνέλευση. Εγώ θα μιλήσω 

πιο χαλαρά, πιο άνετα, γιατί ο Γιώργος (Δερμάτης) με το πάθος του, μας καθήλωσε, και 

τα είπε όλα. Εγώ θ’ αναφερθώ πολύ σύντομα, σε κάποια άλλα πράγματα που 

σχεδιάζουμε να γίνουν εδώ στην περιοχή μας.  

»Κατά πρώτον, να πούμε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής, μετά τον "Καλλικράτη", είναι από 

τους πέντε μεγαλύτερους Δήμους στη χώρα όσον αφορά την έκτασή του και να πω ότι 

με πολλά χιλιόμετρα, δεκάδες χιλιάδες ακτογραμμών, ξεκινά από το Πόρτο Ράφτη μέχρι 

το Θυμάρι, Παλαιά Φώκαια, καλύπτοντας όλο το νοτιοανατολικό άκρο της Αττικής. Με 

δυο μεγάλες πόλεις, κέντρα αστικά, το Λαύριο, μια πόλη 15.000 και την Κερατέα, μια 

αντίστοιχη πόλη 15.000, με μια παλιά κοινότητα, την Καμάριζα, τον Άγιο Κωνσταντίνο 

και με μια ιδιαιτερότητα, τους 60 οικισμούς, από 300 σπίτια μέχρι 2.000. Και φυσικά, 

μ’ ένα πλήθος πολιτιστικών, αρχαίων μνημείων, ένα σπουδαίο πολιτιστικό πλούτο που 

υπάρχει στην περιοχή μας, με το πιο σημαντικό μνημείο μετά τη Ακρόπολη, όπως λένε 

κάποιοι, το Ναό του Ποσειδώνα, το πιο αρχαίο σωζόμενο Θέατρο στον κόσμο, το 

αρχαίο θεάτρο του Θορικού και με πολλά άλλα μνημεία διάσπαρτα στον ορεινό όγκο, 

που ξεκινούν από την Κερατέα, πάνω από το Αρί και καταλήγουν μέχρι το Σούνιο και 

μέχρι την Ανάβυσσο. Με πλήθος μεταλλευτικών έργων, είτε αναφερόμαστε σε αρχαίες 

γαλαρίες εξόρυξης είτε αναφερόμαστε σε αρχαία πλυντήρια - φαντάζομαι το πρωί τα 

είδατε πάνω στο βουνό, που ήταν τα μοναδικά μαζί με κάποια άλλα στην Ινδία και στην 

Ισπανία - σωζόμενα, με μόνιμες, λίθινες  εγκαταστάσεις».  

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής αναφέρθηκε στο θαυμασμό του στον 

Πρόεδρο του Διαζώματος και πρώην Δήμαρχο Καλαμάτας: 

«Εμείς εδώ είχαμε την τύχη να μιλήσουμε και με το Σταύρο Μπένο, τον οποίο έχω 

υπόδειγμα, από το 2003 που είμαι Δήμαρχος. Έχω μελετήσει τις κινήσεις που έκανε 

στην Καλαμάτα. Το μυστικό του, είναι η διαρκής επιθυμία για προσφορά, μια διαρκής 

επιθυμία για υλοποίηση έργων και δημιουργία. Αυτό σε βαστάει νέο πάνω απ’ όλα και 
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σε βαστάει να μπορείς να θέλεις, να έχεις όραμα, πάθος, προοπτική και να 

πετυχαίνεις».  

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, αμέσως μετά αναφέρθηκε στο έργο του στο Δήμο: 

«Πολλά από αυτά που ακούσατε, το Μουσείο Μεταλλουργίας κι άλλα έργα τα οποία 

υλοποιούνται τώρα στη Λαυρεωτική, τα είχαμε ξεκινήσει από το 2003 και τώρα 

παίρνουν σάρκα και οστά. Να θυμίσω ότι εδώ στο χώρο που είμαστε, είχαμε κάνει επί 

υπουργίας Τατούλη, κατάληψη στο χώρο για να μπορέσει να γίνει αυτό το έργο, το 

Μουσείο.  

Στη συνέχεια ο κ. Λουκάς αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της «Τριλογίας της Αθήνας»: 

«Eίμαστε τυχεροί που υπάρχει αυτή η σύλληψη της ενοποίησης της Ελευσίνας, με την 

Αθήνα και το Λαυρίο, υπό την έννοια ότι πρέπει να γίνουν πολλά. Για παράδειγμα το 

αρχαιολογικό πάρκο που σχεδιάζεται στην περιοχή μας. Το πάρκο περιλαμβάνει το 

θέατρο, μυκηναϊκούς τάφους, τείχη, οικισμό, νεκροταφείο. Για το έργο αυτό, η 

Περιφέρεια προσέφερε το 2014, το ποσό των 5,5 εκατομμυρίων, ωστόσο μέχρι σήμερα 

δεν έχει προχωρήσει το έργο. Ξέρετε για ποιο λόγο; Διότι δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο 

ώστε να μπορέσει η Περιφέρεια να δόσει τα χρήματα σε μια υπερκείμενη Αρχή στο 

Υπουργείο Πολιτισμού. Το ζήτημα αυτό κουβεντιάσαμε με το Σταύρο Μπένο και με την 

Υπουργό τότε στην Ελευσίνα. Και πλέον σήμερα, 19/7 συγκεκριμένα, μπήκε στον 

“Κλεισθένη ” το άρθρο 258, μια διάταξη δηλαδή, ώστε οι Περιφέρειες να δύνανται να 

επιχορηγούν στο Υπουργείο Πολιτισμού, και μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, να 

γίνεται το έργο. Φυσικά, να αναφερθώ σύντομα και να το προσπεράσω πολύ απαλά, ότι 

το 1998 είχε γίνει αναστήλωση ενός κομματιού, του 1/3 περίπου, η οποία διεκόπη από 

διαμάχες των αρχαιολόγων, ως προς τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται στην 

αναστήλωση. Εκεί δεν παρεμβαίνουμε, καθώς είναι θέμα που αφορά το Υπουργείο 

Πολιτισμού. Τώρα ωστόσο, που ξεμπλόκαρε το έργο, θα πιέσουμε με τη βοήθεια του 

Διαζώματος και μ’ εσάς, να γίνει επιτέλους το έργο».  

Στη συνέχεια ο κος Λουκάς αναφέρθηκε στο ζήτημα της καθυστέρησης της 

λειτουργίας Ενάλειου Αρχαιολογικού Πάρκου στο Λαύριο. Ακόμη, ο Δήμαρχος 

Λαυρεωτικής ενημέρωσε τους συνέδρους πως ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει 

προχωρήσει στη χρηματοδότηση μελετών για την ενοποίηση και ανάδειξη των 

αρχαιολογικών χώρων της Λαυρεωτικής και πως είναι σε εξέλιξη η έκδοση σχετικής 

πρόσκλησης.  
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Ο κος Λουκάς αναφέρθηκε ακόμη σε ενέργειές του, ώστε ο Δήμος Λαυρεωτικής, να 

προωθηθεί ως film friendly προορισμός, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς μέσα από την προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών. Ως προς το 

παραπάνω, ο κος Λουκάς, πραγματοποίησε, όπως ενημέρωσε, επαφές με τον 

σκηνοθέτη Σκοτ Ρος, με τον οποίο είναι σε διαβούλευση προκειμένου να σχεδιάσουν 

ενός διεθνούς εμβέλειας θεματικό πάρκο, αντίστοιχου του Futuroscope στη Γαλλία. 

Στη συνέχεια, ο κος Λουκάς, αναφέρθηκε στην προσφορά του Διαζώματος στην 

ωρίμανση των έργων, μέσω της ανάθεσης μελετών: 

«Το τί πετύχατε Σταύρο, όλα τα μέλη σας και εσείς στο θέμα του πολιτισμού που όλες οι 

μελέτες είχαν βαλτώσει, είχαν κολλήσει. Ο χρόνος ωρίμανσης, ήταν ο μεγαλύτερος 

εχθρός μας για όλα τα έργα. Παλαιότερα απαιτούνταν δυο χρόνια και τώρα τέσσερα-

πέντε χρόνια για την ωρίμανση έργων προμηθειών, υπηρεσιών και πάσης φύσεως 

δράσεις. Απαιτείται μια θητεία (για να μπορέσεις ως Δήμαρχος) να ωριμάσεις τις 

μελέτες κι άλλη μια θητεία να εκτελέσεις τα έργα. Αυτό λοιπόν το ΔΙΑΖΩΜΑ μπήκε στη 

μέση και έδωσε λύση, ξεμπλόκαρε. Γιατί χρηματοδοτήσεις υπάρχουν, εμείς είμαστε 

τυχεροί και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον Πέτρο Φιλίππου που είναι 

Αντιπεριφερειάρχης και τη Ρένα Δούρου, διότι προσφέρουν χρήματα, σε όλους τους 

Δήμους, αλλά δεν μπορούμε να τα απορροφήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι αποτελώ μια 

εξαίρεση, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε 15 έργα στο Δήμο σε φάση διαγωνισμού κι άλλα 

8 στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Επομένως εμείς καταφέραμε σε μια τετραετία να επιτύχουμε το 

χρόνο ωρίμανσης». 

O Δήμαρχος Λαυρεωτικής ευχήθηκε στον Πρόεδρο του Διαζώματος καλή επιτυχία 

στο έργο του και επιβεβαίωσε τη στήριξή του στο πρόγραμμα «Τριλογία της 

Αθήνας». 

Παρέμβαση Προέδρου Διαζώματος, Σταύρου Μπένου 

Ο κος Μπένος αμέσως μετά, προχώρησε σε μια ολιγόλεπτη παρέμβαση, προτού δόσει 

το λόγο στον κο Πέτρο Φιλίππου, Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής. Ο 

Πρόεδρος του Διαζώματος είπε τα εξής: 

«Θεωρώ χρέος μου να κάνω μια ολιγόλεπτη παρέμβαση πριν μιλήσει ο Πέτρος 

Φιλίππου. Θέλω την προσοχή σας.  

»Ακούγονται υπέροχα πράγματα σήμερα, από διαφορετικές πλευρές, από σημαντικούς 

ανθρώπους. Εγώ θέλω με έμφαση, να πω τα εξής ·  σ’ αυτή τη χώρα είμαστε 
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εγκλωβισμένοι στις υποδομές, ενώ το έλλειμμα που υπάρχει στη χώρα είναι έλλειμμα 

λειτουργικό. Το πολιτικό σύστημα της χώρας και το διοικητικό σύστημα, δυστυχώς για 

λόγους πολιτισμικούς - υπάρχουν βεβαίως και φωτεινές εξαιρέσεις που είναι σήμερα 

εδώ- υπερπλεονάζουν, ταυτίζουν δυο έννοιες που είναι επάλληλες, δεν είναι 

ταυτόσημες, τις υποδομές με την ανάπτυξη.  

»Οι περισσότεροι Έλληνες πολιτικοί και τα διοικητικά στελέχη, πιστεύουν ότι αν 

κάνουμε μια υποδομή, λιμάνι, αεροδρόμιο, νοσοκομείο, σχολείο, αρχαιολογικές, 

περιβαλλοντικές υποδομές, καθαρίσαμε. Είναι όπως λένε οι μαθηματικοί, η αναγκαία 

αλλά όχι και ικανή συνθήκη. Δηλαδή είναι απαραίτητη αλλά δε φτάνει. Και πολλές 

φορές οι υποδομές όταν δεν τις υπερασπιζόμαστε - δηλαδή τί σημαίνει υπεράσπιση των 

υποδομών; Σημαίνει να μπουν στη ζωή και στην πραγματική οικονομία - γίνονται άγος, 

εθνικό άγος. Το πιο γνωστό είναι τα ολυμπιακά έργα. Το πιο αφανές και δυστυχώς πολύ 

τραυματικό - πιστέψτε ότι εγώ έχω μια βαθιά πληγή μέσα μου, στα σαράντα χρόνια που 

είμαι στη δημόσια ζωή - είναι το απόθεμα το περιβαλλοντικό και το πολιτιστικό της 

χώρας. Σκεφτείτε τί λεφτά έχουν πέσει και τί ανθρώπινος μόχθος έχει επενδυθεί από τη 

σπουδαία κοινότητα των αρχαιολόγων και όλων των συναφών επαγγελμάτων και πόσα 

έργα είναι κυριολεκτικά βυθισμένα στη μοναξιά τους. Παράδειγμα, η Σούριζα που 

πήγαμε σήμερα. Είναι δυνατόν στη Σούριζα, με ειδοποίηση ν’ ανοίγει ο χώρος; Δεν 

κακίζω ούτε ψέγω το Υπουργείο Πολιτισμού που παλεύει, δεν είναι αιτιακή, είναι το 

συνολικότερο πνευματικό έλλειμμα της χώρας. Ξέρετε πώς τ’ ονομάζουν αυτό οι 

θεωρητικοί; Ροπή στην εκτελεστότητα. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά: Σας φέρνω το 

παράδειγμα της Ηπείρου.  

»Το παράδειγμα της Ηπείρου το συζήτησε το ΔΙΑΖΩΜΑ μ’ έναν κρατικό αξιωματούχο 

που δεν ήταν Υπουργός, την Ελένη Ρόκκου, Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης 

Διαχειριστικής Αρχής Ηπείρου. Τη φέρνω πάντα ως παράδειγμα. Μέσα σε 3 μήνες, το 

2013, το έκανε, και μάλιστα, προτού βγει το πρόγραμμα και αυτό γιατί το συνέλαβε 

αμέσως. Για να την επαινέσουν οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί έκαναν ένα θεσμικό παράδοξο. 

Ενέκριναν το πρόγραμμα της Ηπείρου πριν αρχίσει η Προγραμματική Περίοδος. Τα 

Χριστούγεννα του 2013 μου τηλεφώνησε στο σπίτι μου κι έκανα πραγματική γιορτή, 

γιατί μου είπε “ κ. Μπένο, το ποτάμι πια δε γυρίζει πίσω, πήραμε προέγκριση για το 

πρόγραμμα ”.  

»Το πρόγραμμα “Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου” είναι το 

πρώτο ευρωπαϊκό ολιστικό πρόγραμμα που ολοκληρώνεται. Οι υποδομές του θ’ 

αργήσουν. Υπάρχουν χρήματα για τις υποδομές, κυρίως για τ’ αρχαία θέατρα που 
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συνδέονται μεταξύ τους λειτουργικά. Αλλά δε συνδέονται μόνο τ’ αρχαία, συνδέεται όλη 

η Ήπειρος, (συνδέεται) η επιχειρηματικότητα, οι σπουδαίοι επιχειρηματίες, η 

γαστρονομία της περιοχής. Έχουμε στο Πρόγραμμα συμπεριλάβει τις ψηφιακές 

εφαρμογές, καθώς και φορέα διακυβέρνησης της Πολιτιστικής Διαδρομής.  

»Για όλα αυτά Δήμαρχε, το ΔΙΑΖΩΜΑ με τους δωρητές του και τους χορηγούς του, που 

είναι σήμερα εδώ και αύριο θα είναι πιο πολλοί ακόμα, συγκέντρωσε 700.000 ευρώ κι 

έκανε 20 μελέτες σε χρόνο ρεκόρ. Όχι μόνο αρχαιολογικές μελέτες, για αρχαιολογικούς 

χώρους, αλλά και μελέτες για τη βιωσιμότητα, μελέτες για τις ψηφιακές εφαρμογές, 

μελέτες ακόμα και για εγκαταστάσεις για τυφλούς μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους. 

»Γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Η Τριλογία της Αθήνας μπορεί να λειτουργήσει και 

σήμερα με τις υφιστάμενες υποδομές που είναι καταπληκτικές και τεράστιες. Οι 

υποδομές που έχει εδώ στο Λαύριο, είναι ήδη καταπληκτικές και τεράστιες, ένα χάδι 

θέλουν, να γίνουν επισκέψιμες, να γίνουν πιο γοητευτικές και σιγά σιγά θα 

προχωρήσουμε και σ’ όλα τ’ άλλα όνειρα που λέτε εδώ.  Μη νομίζετε ότι πρέπει να 

τελειώσουν όλες αυτές οι υποδομές για να λειτουργήσει. Μπορεί να λειτουργήσει, 

πιστέψτε με, μέσα σ’ ένα χρόνο και για να γίνει αυτό, χρειάζεται συγκρότηση αυτής της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης. Κι εμείς έχουμε διαμηνύσει στην Περιφέρεια, 

στην κυβέρνηση και παντού ότι το κόστος όλων αυτών των μελετών θα το αναλάβουμε 

εμείς. Γιατί δυστυχώς το κόστος παραγωγής μελετών από το κράτος και κυρίως το 

Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταρρεύσει.  

»Θα σας δείξω το χάρτη και θα εκπλαγείτε, πόσες μελέτες έχει τελειώσει το ΔΙΑΖΩΜΑ 

και πόσα έργα έχουν ξεκινήσει από αυτές τις μελέτες. Σας τα λέω όλα αυτά με πολλή 

αγάπη. Εμένα η λέξη που με συνήρπασε σήμερα ήταν από τον κ. Καλιαμπάκο, που 

είπατε ότι η πιο γειτονική μας πόλη είναι η Ελευσίνα. Το πιο γειτονικό σας πρόγραμμα 

είναι η Τριλογία της Αθήνας. Μπορείτε να φύγετε μ’ αυτή την πεποίθηση; Αυτό θα είναι 

το κέρδος αυτής της διημερίδας. Άμα φύγουμε μ’ αυτή την πεποίθηση, πιστέψτε με, σ’ 

ένα χρόνο το πρόγραμμα θ’ αρχίσει να λειτουργεί. Γιατί ό,τι και να κάνει η Ελευσίνα, 

ό,τι και να κάνει το Λαύριο, δε θα γίνουν από μόνες τους πόλεις προορισμός, θα το 

καταλάβετε αυτό. Προορισμός θα γίνουν, αν συνδεθούν με τον κεντρικό πυλώνα της 

Ακρόπολης, ένας ενιαίος προορισμός, μια ενιαία λειτουργική σύνδεση.  

»Αν πνευματικά αυτό το πράγμα δεν το κατακτήσουμε, δεν πρόκειται να το κάνουμε 

ποτέ. Μετά θ’ αρχίσουν ν’ αθροίζονται όλα αυτά τα ονειρικά σχέδια και για το Πάρκο 

αυτό και για τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους και για τη σύγχρονη ζωή των πόλεων, 
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γιατί έχουμε και σφύζουσα σύγχρονη ζωή και για τον υπέροχο πολιτισμό της 

γαστρονομίας μας και για τις startup επιχειρήσεις μας και για τις υπέροχες ψηφιακές 

μας εφαρμογές. Στην Ήπειρο για παράδειγμα, η Clio Muse, μια πολυβραβευμένη start-

up επιχείρηση και εταιρικό μας μέλος, μας δώρισε ως χορηγία - και σε αυτό είναι και η 

Google- μια ψηφιακή εφαρμογή στους πέντε αρχαιολογικούς χώρους που θα παριστάνει 

έναν αρχαίο θίασο, που για να τιμήσει τον κορυφαίο του κάνει μια περιοδεία. Ο 

κορυφαίος του χορού θα αφηγείται όλες τις ιστορίες που έζησε στη ζωή του. Σκεφτείτε 

πόσο γοητευτικό θα ήταν αυτό για τον επισκέπτη. Μπορείτε να σκεφτείτε για την 

Τριλογία της Αθήνας κάτι αντίστοιχο; Δήμαρχε, σε μήνες μπορεί να το έχουμε αυτό το 

προϊόν έτοιμο. Στην Ήπειρο, στην εναρκτήρια εκδήλωση, θα προσκαλέσουμε tour 

operators και bloggers απ’ όλη την τουριστική αγορά της Ευρώπης, κατ' αρχάς, για να 

τους συστήσουμε με το νέο προϊόν. Πότε θα την κάνουμε αυτή τη σύσταση, εδώ; Πότε 

θα την οργανώσουμε; 

»Ωραία είναι και τα μεγάλα κόστη και οι μεγάλες υποδομές, όπως μου λέτε. Στην 

Καλαμάτα, το πρόγραμμα που εξασφαλίστηκε ήταν 100 δισ. δραχμές τότε. Ξέρετε πόσο 

ήταν το πρόγραμμα της εκκίνησης; 1 δις., το 1%. Εκείνο όμως, επειδή είχε 

πνευματικότητα, συνεπήρε τους πάντες και τους ενέταξε μέσα σ’ αυτό το ωραίο δίχτυ 

του. Αυτό το δίχτυ το πνευματικό θέλω να πλέξουμε μαζί, γι’ αυτό είμαστε εδώ.  

»Συγχωρήστε με που έρχομαι κι επανέρχομαι, αν δεν το κατακτήσουμε αυτό όλοι μαζί, 

δε θα πάμε πουθενά. Πάλι θα πηγαίνουμε στη ροπή του εαυτού μας, θα είμαστε δηλαδή 

αυτοαναφορικοί. Μόνο αν κάνουμε αυτό το ποιοτικό άλμα, εμείς  στο ΔΙΑΖΩΜΑ, ήδη 

το έχουμε σε 7-8 διαφορετικά προγράμματα στη χώρα τα οποία κυριολεκτικά 

προχωρούν μ’ ένα θεαματικό ρυθμό. Σκεφτείτε ότι πρωτοπορούμε στην Ευρώπη 

εξαιτίας αυτών των προγραμμάτων που έχουν μπει μπροστά, γιατί είναι τα πρώτα 

ολιστικά προγράμματα που υλοποιούνται, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια».  

Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης αυτής, ο κος Μπένος κάλεσε στο βήμα τον κο 

Πέτρο Φιλίππου, Αντιπεριφερειάρχη Αττικής και τέως Δήμαρχο Σαρωνίδος, να 

απευθύνει χαιρετισμό.  

Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, κ. Πέτρου Φιλίππου 

Ο κος Πέτρος Φιλίππου, ανέβηκε στο βήμα και είπε περίπου τα εξής: 

«Γεια σας, καλώς ορίσατε. Δεν ξέρω σε τί είμαι αρμόδιος και τί δεν είμαι., αλλά θέλω 

να συμμετέχω ενεργά στη συζήτηση που άνοιξες, πριν από λίγο με την παρέμβασή σου. 
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Διότι είναι τόσο άγνωστοι οι αρχαιολογικοί χώροι, ακόμη και σ’ εμάς τους ίδιους, που 

ανήκουμε στην περιοχή.  

»Θα σας πω ένα παράδειγμα: Χαίρομαι πραγματικά για την ιδέα “Τριλογία”. Είναι 

μοναδική. Θα δώσω, ωστόσο τώρα, μία μαύρη πλευρά της Tριλογίας. Και ποια είναι 

αυτή; (Mακάρι) να μπορούσαμε να συνεννοηθούμε ως Δημόσιο, ως Υπηρεσίες, ως 

αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας. Οι αγκυλώσεις μας απομακρύνουν από το να 

προχωράμε. Και δυστυχώς συνεννοούμαστε πάρα πολύ δύσκολα, έστω και καθόλου. 

Πέφτουν ιδέες πολύ ωραίες στο τραπέζι, που πολλές θα είχαν ν’ αποδώσουν πάρα 

πολλά πράγματα, αν υλοποιούνταν· όμως τελικά μπλέκουμε σε δεκάδες αγκυλώσεις».  

Ο κος Φιλίππου έδωσε σα παράδειγμα, στη συνέχεια, τη διακοπή, κατά το παρελθόν, 

των εργασιών αποκατάστασης στο Aρχαίο Θέατρο του Θορικού: 

«Τί είπε ο Δήμαρχος πιο μπροστά; Tο θέατρο Θορικού που είναι μοναδικό και ένα από 

τα πιο αρχαία, σταμάτησε από διαφωνία των αρχαιολόγων όταν είχε αρχίσει η 

αναστήλωση. Γιατί έλεγαν τότε ότι το 70% του υλικού σώζεται - υπήρχε διαφωνία ως 

προς το καινούργιο που χρειαζόταν για τις συμπληρώσεις - επειδή δεν ξεχώριζε το νέο 

υλικό απ’ το παλιό, που ήταν απ’ το ίδιο λατομείο. Για να δώσουμε λίγο ζωή σ’ αυτό το 

θέατρο, από την Περιφέρεια και με το Δήμο τα 4 τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει από 

μια συναυλία και μάλιστα θέλουμε να οργανώσουμε και τριήμερο φεστιβάλ. Σκεφτείτε 

το Αρχαίο Θέατρο του Λαυρίου τί θα είχε ν’ αποδώσει, όχι μόνο στην περιοχή εδώ, 

αλλά και πανελλαδικά; Ένα φεστιβάλ στο Αρχαίο Θέατρο Λαυρίου…»  

Ο κος Φιλίππου αναφέρθηκε στη συνέχεια στη δυσκολία που αντιμετώπισε με την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία για την έγκριση αδειοδότησης εκδηλώσεων στο αρχαίο 

θέατρο και κατά συνέπεια στην ανοιχτότητα των μνημείων στην τοπική κοινωνία: 

«Πώς μπορούμε να προσπεράσουμε αυτές τις αγκυλώσεις; Σίγουρα η Αρχαιολογική 

Υπηρεσία, γιατί είμαι Αρχαιολόγος στο επάγγελμα, κάνει μια μοναδική προσφορά στη 

χώρα μας και στον πολιτισμό. Όμως δε μπορεί να μην προχωράμε τα πράγματα και να 

τα κρατάμε κλειστά. Πιστεύω ότι όταν έγινε και το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, 

πιθανόν και το Ηρώδειο, οι όποιοι αρχαιολόγοι της εποχής, να είχαν τεράστιες 

διαφωνίες με τον τρόπο που αναστηλώθηκαν αυτά τα μνημεία, αυτά τα κέντρα 

πολιτισμού της Ελλάδας, παγκόσμια σήμερα. Πόσοι τόμοι έχουν γραφτεί στην Κνωσό 

για τον Έβανς κι όμως όλος ο κόσμος έρχεται να δει την Κνωσό, ενώ στην Κρήτη 

υπάρχουν ακόμη 5 ή 6 ανάκτορα που είναι λιθοσωροί, που μπορεί να είναι και 
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μεγαλύτερα από την Κνωσό. Δε μπορεί να μην προχωράμε και να μένουμε μόνο στο τί 

ήταν το σωστό. Συγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά μιλάω για την ψυχή».  

Στη συνέχεια ο κος Φιλίππου εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πρόταση 

υλοποίησης του προγράμματος «Τριλογία της Αθήνας», τόνισε ωστόσο, ότι για την 

υλοποίησή του θα πρέπει να αμβλυθούν υφιστάμενες παθογένειες. Αμέσως μετά ο 

κος Φιλίππου προχώρησε σε μια προσωπική εκμυστήρευση απευθυνόμενος στον κο 

Σταύρο Μπένο: 

«Έτυχε να είμαι κι εγώ πολλά χρόνια στην Αυτοδιοίκηση. Δυο άνθρωποι μου έχουν 

μείνει από το χώρο της Αυτοδιοίκησης. Ο ένας ήταν ο Δήμαρχος της Ιθάκης, ο Σπύρος 

Αρσένης ο οποίος αν θυμάστε, κάποτε σε αυτό το μικρό νησί έκανε ένα φεστιβάλ 

παγκοσμίας πλέον προβολής, το Φεστιβάλ Ιθάκης, με το Μάνο Χατζιδάκι. Και ο 

δεύτερος είναι ο Σταύρος που έφυγε από Δήμαρχος και κάνει όλα αυτά τα πράγματα, 

(ενώ έφυγε) απ’ το χώρο της Αυτοδιοίκησης. Ένας άνθρωπος  που είναι μόνο ψυχή, 

μόνο καρδιά και μόνο “ πιστεύω ”». 

Ο κος Φιλίππου στη συνέχεια χάρισε στον Πρόεδρο του Διαζώματος και στο 

ΔΙΑΖΩΜΑ ένα βιβλίο, μια συλλογή με αρβανίτικα τραγούδια και παραμύθια.  

Ο κος Μπένος, ευχαρίστησε τον κο Φιλίππου και σχολίασε πως ο κος Φιλίππου είναι 

ένας γνήσιος εκφραστής της παλιάς Σχολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη 

συνέχεια, κάλεσε στο βήμα την κα Όλγα Σενή, Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής, με την 

οποία και ολοκληρώθηκε ο κύκλος ομιλιών της πρώτης ημέρας της ΙΑ΄ Γενικής 

Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

   

Ομιλία με θέμα «Λαύριο 1992 – 2018. Η δημιουργία ενός σύγχρονου μνημείου 

τεχνολογίας και πολιτισμού», κ. Όλγα Σενή, Δρ. Αρχιτεκτονικής, επιβλέπουσα και 

σύμβουλος αρχιτέκτων στο Τ.Π.Π.Λ. 

Η κα Σενή ανέβηκε στο βήμα και  αφού ευχαρίστησε τους συνέδρους τόσο για την 

ίδια όσο εκ μέρους του κου Ν. Μπελαβίλα, είπε περίπου τα εξής: 

«Θα επιχειρήσω να ξαναπιάσουμε λίγο το μίτο πιο πίσω. Η παρουσίασή μου έχει 

βασιστεί σε παρουσίαση που μας έστειλε ο Νίκος Μπελαβίλας. Αν τυχόν η ζύμωση 

μεταξύ της δικής του αφήγησης και της δικής μου, της προφορικής, δεν πρόλαβε να 

ολοκληρωθεί, τη συμπάθειά σας.  
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»Το νέο ελληνικό κράτος, τον 19ο αιώνα, μετράει τις πλουτοπαραγωγικές του πηγές και 

μπορείτε στις διαφάνειες να δείτε ένα δίκτυο μεταλλευτικών περιοχών, έτσι όπως 

απεικονίζεται τον 19ο αι. με τη γέννηση του νέου ελληνικού κράτους. Βλέπουμε μια 

ιδιαίτερη πύκνωση στη Νοτιοανατολική Ελλάδα και κυρίως στη νησιωτική του Αιγαίου, 

που μέσα σ’ αυτό το δίκτυο δε μπορούμε ν’ αμφισβητήσουμε την «ηγεμονία» της πόλης 

του Λαυρίου. Πρόκειται για μια company town, μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα, 

στην Ελλάδα δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα όπως είχαν οι καθαρά βιομηχανικές δυτικές 

πόλεις. Εδώ, βλέπετε τις τρεις περιοχές που κατ’ εξοχήν αναπτύχθηκε κατ' αρχάς η 

παραγωγική διαδικασία και μέσω αυτής και η κοινωνική διαδικασία, άρα και η πόλη, 

τα εργαστήρια, το παλιό όνομα του λιμανιού του Λαυρίου, η συνοικία του Κυπριακού, 

εδώ που βρισκόμαστε τώρα και το Νυχτοχώρι, η πρώτη αυτοσχέδια εργατική συνοικία. 

Όλα αυτά μας τα λέει ο Kaupert, ένας από τους μεγαλύτερους χαρτογράφους του 19ου 

αιώνα και είναι ένας χάρτης ο οποίος υπάρχει στο σπουδαίο αρχείο της γαλλικής 

εταιρείας που φυλάσσεται εδώ. Η μεταλλευτική δραστηριότητα, η κοινωνική 

δραστηριότητα, η πολιτική δραστηριότητα, η οικονομική δραστηριότητα, εν τέλει η 

πολιτιστική δραστηριότητα, είναι τα βασικά σημεία της πόλης του Λαυρίου, είναι οι 

περιοχές της Καμάριζας και της Πλάκας και είναι και η Σπηλιαζέζα.  

»Τί σημαίνει company town, τί περιλαμβάνει αυτό, πώς δημιουργείται, πώς 

συγκροτείται; Έχουμε τους τόπους εξόρυξης, τη μεταλλεία, έχουμε τους τόπους τους 

μεταλλουργικούς, τα εργοστάσια, δίπλα σ’ αυτά όμως οι μεγάλες μεταλλουργικές 

εταιρείες και κυρίως η γαλλική η οποία υπήρξε και η μακροβιότερη απ’ όλες, έχουμε τη 

δημιουργία μιας ολόκληρης πόλης, ενός σχεδίου πόλης, αστικών υποδομών, κτιρίων για 

την εκπαίδευση, για τον πολιτισμό, για τη θρησκευτική λατρεία. Έχουμε τη δημιουργία 

φυσικά λιμανιού για τις ανάγκες του εξαγωγικού εμπορίου, έχουμε τη δημιουργία του 

πρώτου σιδηροδρόμου και του προαστιακού, ας πούμε της εποχής, που είναι αυτός που 

συνδέει το Λαύριο με την Αθήνα και με τον Πειραιά, αλλά και ενός εσωτερικού 

σιδηροδρόμου που συνδέει την εταιρεία με τους τόπους εξόρυξης. Έχουμε τον πρώτο 

ηλεκτρικό σταθμό, έχουμε τους πρώτους οργανωμένους εργατικούς οικισμούς για τη 

στέγαση ορισμένων εργαζομένων και εργατών στο Λαύριο. Έχουμε λοιπόν ένα 

συνολικό εποικοδόμημα πλήρες, το οποίο δημιουργείται με άξονα τη μεταλλουργία κατά 

το 19ο αιώνα. Έχουμε πολλές τεχνολογικές πρωτοπορίες εδώ στο Λαύριο πολύ πριν τις 

γνωρίσουν, μεγαλύτερες πόλεις από το Λαύριο και μεγαλύτερης κλίμακας και σημασίας 

ας το πούμε για την εποχή. Κι έχουμε φυσικά όπως είπαν κι οι προλαλήσαντες, μερικές 
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πρωτοπορίες στο κοινωνικό επίπεδο, στο επίπεδο της εργασίας και των κοινωνικών 

αγώνων. Αυτή είναι η εικόνα των εγκαταστάσεων του εργοστασίου εδώ και του 

οικισμού του Κυπριανού, του οικισμού που έγινε για να φιλοξενήσει εργαζομένους στην 

εταιρεία, στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, λίγο πριν μπει ο καινούργιος. Κι έχουμε 

ένα παράδειγμα επίσης οργανωμένου οικισμού στην Καμάριζα αυτή τη φορά, γιατί και 

στην Καμάριζα φιλοξενούνταν επί τόπου πολλές φορές οι εργαζόμενοι στην περιοχή. 

Και κάποιες εικόνες από τη διατηρητέα πλέον και κηρυγμένη ενιαίο αρχιτεκτονικό 

σύνολο, συνοικία του Κυπριανού. Περίπου όμοια με την προηγούμενη είναι και η 

εικόνα στον 20ο αιώνα ως προς την διάχυση και το πλέγμα των μεταλλευτικών 

περιοχών στη χώρα μας, με ορισμένες μικρές διαφορές που δε θα τις αναλύσουμε τώρα, 

γιατί δεν έχουμε το χρόνο, είστε και κουρασμένοι.  

»H παλιά γαλλική εταιρεία, αυτό το συγκρότημα του οποίου η πρώτη ενότητα έχει 

αποκατασταθεί προς το παρόν, και η οποία ήδη είχε ολοκληρωθεί, είχε συγκροτηθεί 

μέχρι το 1880. Ξανά, μια ηλιοτυπία, μια φωτοτυπία της εποχής από την περιοχή του 

εργοστασίου και της συνοικίας του Κυπριανού. Η εταιρεία αντιλαμβάνεται ως ολότητα, 

δεν είναι τυχαίο ότι την απεικονίζει πολύ συχνά μαζί στα σχέδιά της. Με τις διαδικασίες 

που αναφέρθηκαν πριν και που οι περισσότεροι από σας γνωρίζετε, φτάνουμε στη 

σύγχρονη φάση αυτού του σπουδαίου τόπου, που είναι η φάση του Τεχνολογικού και 

Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.  

»Σε μια έκταση λοιπόν 250 περίπου στρεμμάτων και μ’ έναν αριθμό 41 κτιρίων, έχουμε 

κατορθώσει να φτιάξουμε εδώ εργαστήρια πανεπιστημιακής και ιδιωτικής έρευνας, 

παραγωγή υψηλής τεχνολογίας, να δημιουργήσουμε ή να φιλοξενήσουμε εκπαιδευτικές 

και πολιτιστικές δραστηριότητες και φυσικά να προετοιμάσουμε αυτό το έργο το οποίο 

έχει καθυστερήσει, αλλά πια έχει φτάσει στο τέλος του, στην αρχή του τέλους του, το 

Μουσείο Μεταλλείας – Μεταλλουργίας. Ένα τεράστιο έργο έχει υλοποιηθεί από το 

Πολυτεχνείο, από το 1992 μέχρι το 1995, που περιλαμβάνει την αποτύπωση, την 

καταγραφή, την έρευνα και ανάλυση, την κατανόηση του οργανογράμματος της 

παραγωγής και στη συνέχεια το σχεδιασμός και τη μελέτη της αποκατάστασης για την 

επανάχρηση, στην οποία φυσικά συνέβαλλαν πάρα πολύ οι τοπικοί φορείς με τις 

πληροφορίες που έδωσαν».  

Η κα Σενή επισήμανε πως  η κατανόηση του εγχειρήματος είχε αρχικά δυσκολίες 

αλλά από αυτή προέκυψε η δημιουργία ενός πολύτιμου αρχείου. Στο έργο τους για 

την αποκατάσταση του χώρου, αρωγοί υπήρξαν ο τότε Δήμος, το Εργατικό Κέντρο 
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Λαυρίου, η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής και τοπικοί φορείς. Στη συνέχεια 

αναφέρθηκε στο επιχειρησιακό σχέδιο: 

«Το σχέδιο για το master plan, του γενικού σχεδιασμού προηγήθηκε των υπολοίπων 

μελετών. Στη μακέτα αυτή (προβολή διαφάνειας), ξεχωρίζουμε τρεις κτιριακές 

ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, έγινε το 95% των εργασιών από πλευράς κτιριακής 

αποκατάστασης και σε αυτή σήμερα λειτουργεί ο πυρήνας του Τεχνολογικού 

Πολιτιστικού Πάρκου. Η λειτουργία του ξεκίνησε χωρίς να χρειαστεί έχει ολοκληρωθεί 

το έργο - η ενότητα, , γιατί κι εμείς αυτή τη λογική είχαμε, να ξεκινήσουμε και στην 

πορεία μεγαλώνουμε ή βαθαίνουμε. Με το πορτοκαλί (προβολή διαφάνειας) βλέπετε τις 

τρεις κτιριακές ενότητες λοιπόν ενώ με το κίτρινο, βλέπετε δυο από τις πιο βεβαρημένες 

περιβαλλοντικά περιοχές. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, πως η σπουδαία ιστορία της 

Μεταλλουργίας και της Μεταλλείας, δεν άφησε μόνο σπουδαία μνημεία, δεν άφησε 

μόνο άυλα πολιτιστικά οικοδομήματα, αλλά και ένα βεβαρημένο περιβάλλον, στο οποίο 

το Πολυτεχνείο προχώρησε από την αρχή στην αποκατάστασή του. Δημιούργησε έργα 

αποκατάστασης με τη βοήθεια φυσικά της Περιφέρειας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης -

όπως και όλα τα υπόλοιπα έργα της αποκατάστασης- για να ξαναδοθεί ο χώρος αυτός 

υγιής, ελεύθερος από επικίνδυνα απόβλητα, στη χρήση των κατοίκων και των 

εργαζομένων στο χώρο αυτό».  

Η κα Σενή στη συνέχεια ενημέρωσε τους συνέδρους πως το πρώτο περιβαλλοντικό 

έργο έγινε στη Μπλέντα: «Kοντά στην είσοδο, από την αρχή της περιόδου και το 

δεύτερο πολύ μεγάλο έργο πια, καθάρισε όλο το υπόλοιπο πάρκο και δημιούργησε την 

καινούργια στοά. Μπορεί πια να μην είναι ενεργές οι μεταλλευτικές στοές, η σύγχρονη 

εποχή όμως δημιούργησε μια καινούργια στοά μ’ ένα μεγάλο πρόγραμμα του οποίου 

ηγείται ο κ. Καλιαμπάκος, με σκοπό να δημιουργήσει έναν υπόγειο χώρο, αρκετά 

ασφαλή με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να φιλοξενήσει τα πιο επικίνδυνα 

απόβλητα από ορισμένα σημεία του πάρκου που υπήρχαν και υπάρχουν κάποια από 

αυτά μέσα σ’ αυτό. Εδώ είναι ένα οργανόγραμμα της παραγωγής της γαλλικής 

εταιρείας, εργάστηκαν πολλοί άνθρωποι πολλές ώρες πάνω σ’ αυτό για να 

κατανοήσουν ακριβώς τον τρόπο και παράλληλα είναι ένα από τα αντικείμενα του 

αρχείου τα οποία αξίζουν ιδιαίτερα να εκτεθούν στο Μουσείο που επίκειται να 

δημιουργηθεί. Πλήρεις αποτυπώσεις, αρχιτεκτονικές, φωτογραφικές, την 

καταλογοποίηση και την κρίση της κατάστασης στην οποία βρισκόταν κάθε κτίριο ώστε 
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να βγει μετά ο τρόπος της μελέτης αποκατάστασης, τα θαυμάσια αποκατεστημένα κτίρια 

σήμερα, που ευτυχώς λειτουργούν κι έχουν ζωή μέσα τους». 

 Η κα Σενή στη συνέχεια είπε πως από το 2001 έχει ολοκληρωθεί κτιριολογικά, 

περιβαλλοντικά και λειτουργικά, η αποκατάσταση σε ένα σημαντικό τμήμα του 

πάρκου. Αυτό επιτρέπει τη φιλοξενία νεοφυειών επιχειρήσεων (start-ups), καθώς 

επίσης και την υποστήριξη της έρευνας. Πρόκειται, όπως χαρακτηριστικά τόνισε για 

ένα Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο, που προάγει την εκπαίδευση και τον 

πολιτισμό, συνεχίζοντας ως εξής την ομιλία της: 

«Αντιλαμβανόμαστε την τεχνολογία σαν πολιτιστικό προϊόν, πολιτιστικό εποικοδόμημα 

και αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό κυρίως μέσα από την τεχνολογία. Ο πολιτισμός 

χωρίς την τεχνολογία θα καθυστερούσε πάρα πολύ στην εξέλιξή του, θα ήταν πιο 

μικρός, πιο ρηχός και πολύ πιο αργός, η τεχνολογία χωρίς τον πολιτισμό θα ήταν 

απάνθρωπη. Ανοιχτό λοιπόν σ’ ένα μεγάλο κοινό το Πάρκο, προσδοκά, προσπαθεί να 

είναι ένα παράθυρο στον κόσμο, ένα παράθυρο στην κοινωνία. Προσπαθεί να εισάγει 

καινοτομία τόσο στην τεχνολογία όσο και στην ίδια την εκπαίδευση και την κουλτούρα 

με συγκεκριμένες δράσεις, με συγκεκριμένες πράξεις γιατί τα λόγια δε φτάνουν. Φυσικά 

φιλοξενεί και δυο αυτόνομους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, που είναι το Βιομηχανικό 

Βιοτεχνικό Εκπαιδευτικό Μουσείο και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας, κάτω από την αιγίδα του Δήμου και εννοείται ότι φιλοξενεί κι 

ένα πλήθος εκδηλώσεων και πιο συμβατικών ας πούμε, όπως τις ξέρουμε συνήθως, 

παραστάσεις, συναυλίες κτλ., αλλά και συνέδρια, σεμινάρια workshops και κάποιες 

δράσεις, οι οποίες προσπαθούμε να είναι καινοτόμες, να παντρεύουν διαφορετικές 

τέχνες, να παντρεύουν την τέχνη με την επιστήμη, την επιστήμη με την τεχνολογία, τον 

πολιτισμό με την τεχνολογία και την εκπαίδευση και ούτω καθ' εξής».  

Η κα Σενή στη συνέχεια παρουσίασε στους συνέδρους φωτογραφικό υλικό από την 

εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τη συμπλήρωση των 180 χρόνων του Ε.Μ.Π. 

Πρόσθεσε πως κορωνίδα της πολιτιστικής δραστηριότητας αναμένεται να είναι το 

Μουσείο Μεταλλείας Μεταλλουργίας το οποίο θα περιλαμβάνει τους εκθεσιακούς 

χώρους, εργαστήρια, εκπαιδευτικές διαδικασίες και δράσεις, διαλέξεις, πολιτισμικά 

γεγονότα, και το το κέντρο των ιστορικών αρχείων και τεκμηρίων. 

Η κα Σενή ολοκλήρωσε την ομιλία της αναφερόμενη στο ζήτημα των μελετών που 

αφορούν τη συγκρότηση του οργανογράμματος του και τη λειτουργία του μουσείου. 

Αμέσως μετά ευχαρίστησε το κοινό για την προσοχή του. 
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Ο κος Μπένος στη συνέχεια ενημέρωσε το κοινό πως η πρώτη ημέρα της ΙΑ΄Γενικής 

Συνέλευσης θα ολοκληρωθεί, αφού προηγηθεί μια σύντομη και εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα παρέμβαση του κου Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος έιναι Μαθηματικός 

Μετεωρολόγος της Ε.Μ.Υ. και τακτικό μέλος του Διαζώματος.   

 

Παρέμβαση από τον κο Θοδωρή Κολυδά, Μαθηματικό Μετεωρολόγο της 

Ε.Μ.Υ. και τακτικό μέλος του Διαζώματος.   

Ο κος Κολυδάς αφού ανέβηκε στο βήμα είπε περίπου τα εξής:  

« Ήθελα σα δώρο να προσφέρω στο ΔΙΑΖΩΜΑ, ένα άρθρο που έγραψα στο News 247. 

Βρίσκεται στην πρώτη σελίδα και είναι αφιερωμένο στην εκδήλωση αυτή. Θ’ αναφερθώ 

πολύ σύντομα για το θέμα αυτό, που σχετίζεται πολύ με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, 

και συγκεκριμένα πώς βοήθούν τους Αρχαιολόγους κι όλους εμάς να καταλάβουμε 

ορισμένα πράγματα του παρελθόντος.  

» Xαίρομαι που είμαι μέλος του Διαζώματος, αυτού του Σωματείου που απέδειξε 

εμπράκτως αυτά που έλεγε πριν από περίπου πέντε δεκαετίες, ο Αντρέ Μαλρώ, ότι ο 

πολιτισμός δεν κληρονομείται, κερδίζεται. Και αυτό αποδεικνύει αυτή τη στιγμή 

εμπράκτως το ΔΙΑΖΩΜΑ, που αγωνίζεται να διατηρήσει αυτή την πολιτιστική 

κληρονομιά κυρίως των θεάτρων, αλλά και να προσπαθήσει να δέσει όλες αυτές τις 

δράσεις με πάρα πολλά πράγματα τα οποία σχετίζονται με την κοινωνία μας.  

»Και τί θέλω να πω; Στην αρχαιότητα, από τα ορυχεία χρυσού της Μακεδονίας, της 

Χαλκιδικής, είδαμε τα φύλλα των στεφανιών του Φιλίππου, από τα τετράδραχμα της 

Αθήνας είδαμε πώς σχετίζονται με την ανάπτυξη όλης της Αθήνας και τον πλούτο. Η 

οικονομική ανάπτυξη, λοιπόν - εγώ δεν είμαι ιστορικός αλλά έχω εξετάσει το κομμάτι 

της επιστήμης μου – και  (γνωρίζω) πως πάντοτε πήγαινε χέρι με χέρι με τον πολιτισμό. 

Η καινοτομία και οι νέες σκέψεις, βαδίσανε παράλληλα με νέα έργα, με νέα κτίρια. Η 

ανακάλυψη, ο “Χρυσός Αιώνας του Περικλή”, συνδέθηκε άμεσα με το Λαύριο. Βεβαίως 

ειπώθηκε και όντως έτσι είναι, ότι όλα αυτά είχαν και μια επιβάρυνση στο περιβάλλον. 

Το Λαύριο ήταν τυχερό και λόγω της θέσης του, να μην επηρεάζει άμεσα την Αθήνα, 

ώστε να μην έχει προκαλέσει μια άμεση επίδραση στο περιβάλλον. “Γλίτωσε” (το 

Λαύριο) από τη γκρίνια του Σενέκα στην Αρχαία Ρώμη, ο οποίος έλεγε και 

παραπονιόταν για την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος στην Αρχαία Ρώμη. 

Πρόκειται για την πρώτη μαρτυρία που έχουμε, ή αυτή που τουλάχιστον γνωρίζω, για 
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την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Ήταν λοιπόν πολύ τυχερό το Λαύριο. Από 

την άλλη μεριά, στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα βυρσοδεψεία γύρω στο 13ο με 14ο αιώνα, 

ανάγκασαν την Αγγλία να φτιάξει τον πρώτο περιβαλλοντικό νόμο εδώ και έξι αιώνες. 

Είναι ο πρώτος νόμος που υπάρχει, για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι λοιπόν 

φυσικό σε κάποιες περιπτώσεις και το είδαμε στη σύγχρονη κοινωνία, να 

δημιουργούνται κάποια παράπονα με την εντατική εκμετάλλευση ορισμένων 

κοιτασμάτων χρυσού ή άλλων μεταλλευμάτων στην περιοχή μας, είτε αυτά μπορεί ν’ 

αφορούν περιοχές του βωξίτη, περιοχές του χρυσού ή περιοχές ασημιού. Τώρα όμως, 

έχουμε την τεχνολογία βοηθό, αρωγό για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το 

περιβάλλον. Πληροφορηθήκαμε προηγουμένως από τη συνάδελφο, ότι έχουν γίνει έργα 

αποκατάστασης από το Πολυτεχνείο. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλα βοηθήματα. Βεβαίως οι 

τεχνολογίες δεν καθορίζουν την εξέλιξη, αυτό που καθορίζει την εξέλιξη των 

ανθρώπων, όλοι ξέρουμε, είναι η καινοτομία και οι δράσεις και να πιστέψουμε σε 

κάποιον. Αρκεί λοιπόν εδώ, όλοι μαζί με τις δράσεις που υπάρχουν από το ΔΙΑΖΩΜΑ 

αλλά κι από άλλους “ζωντανούς οργανισμούς” να προχωρήσουμε». 

 

Μετά από την εισαγωγή αυτή, ο κος Κολυδάς, παρουσίασε στους συνέδρους το 

αποτέλεσμα της δημοσίευσης έρευνας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, του 

Ινστιτούτου Ερευνών της Ερήμου (DRI) των ΗΠΑ, του Νορβηγικού Ινστιτούτου 

Μελέτης του Αέρα και του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, με επικεφαλής τον 

αμερικανό καθηγητή υδρολογίας Τζόε ΜακΚόνελ, στο περιοδικό της Εθνικής 

Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS). Στη μελέτη γίνεται ειδική αναφορά στους 

ατμοσφαιρικούς ρύπους από τα αρχαία μεταλλεία του Λαυρίου στην Αττική: 

«Ας πάμε όμως στο ζητούμενο τώρα εδώ για να μη σας κουράζω, να σας πω λοιπόν το 

εξής: Μπορείτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα να διαβάσετε το άρθρο και να δείτε και 

κάποια διαγράμματα. Μια έρευνα λοιπόν πρόσφατη το Μάιο του 2018, αποκάλυψε το 

εξής: Κάθε χρόνο στον πολικό κύκλο, όταν πέφτει το χιόνι, κρύβει μέσα του κάποιες 

πληροφορίες. Η σκόνη η οποία σηκώνεται από διάφορες περιοχές, από την Ελλάδα, 

από την Ιταλία, από διάφορες περιοχές του κόσμου, ανεβαίνοντας στην ατμόσφαιρα, 

όπου υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, υπάρχει το jet stream, που μεταφέρουν τη σκόνη ψηλά 

κατ' αρχάς στην ατμόσφαιρα σε ύψος, αλλά και προς τους πόλους. Ακολουθεί μια 

κυκλική πορεία δηλαδή. Για παράδειγμα, πριν από λίγα χρόνια, το ’91, είχαμε την 

περίπτωση της έκρηξης του ηφαιστείου Πινατούμπο (στις Φιλιππίνες), από όπου 

http://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A4%CE%BF-%CE%9B%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%93%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1.pdf
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μεταφέρθηκε η σκόνη γύρω-γύρω από τον πλανήτη και πήγε και έκατσε, σε πολύ μεγάλο 

βαθμό στους πόλους.  

»Τί έκαναν λοιπόν οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, από το Ινστιτούτο 

της Δανίας, από τη Νορβηγία; Έκαναν το εξής: Πήραν ένα μεγάλο τρυπάνι και κόψανε 

τον πάγο, τους παγετώνες της Γροιλανδία, κόψανε στήλες πάγου απó τους μóνιμους 

παγετώνες, καρότα πάγου όπως λέγονται, όπου αναλύοντας τα έτη,  βλέποντας το βάθος 

του πάγου, έφτασαν περίπου στον 4ο και τον 5ο αιώνα π.Χ. Η έρευνα αποκάλυψε ίχνη 

μολύβδου και ασημιού, τα οποία ταυτοποιήθηκαν με αυτά του Λαυρίου. Κατάλαβαν 

επομένως, ότι το ασήμι, ο άργυρος ήταν ο ίδιος που ερχόταν από την περιοχή του 

Λαυρίου. Ο άργυρος ταυτοποιήθηκε, όπως επίσης ταυτοποιήθηκαν χρονολογικά και 

πάρα πολλές άλλες δράσεις από τη Αρχαία Ρώμη και από τους Φοίνικες. Είναι κάτι 

αντίστοιχο με το έργο των αρχαιολόγων, όταν εξετάζουν τους ρόζους από τους πύρους 

στους σφονδύλους των κιόνων που έχουμε στον Παρθενώνα. Ή όπως κοιτάμε τις 

αρχαίες ελιές και βλέπουμε τις περιόδους ξηρασίας από τους κορμούς των δέντρων. Με 

αντίστοιχο τρόπο ερευνούμε και τους πάγους, από όπου καταλαβαίνουμε πώς κινήθηκε 

η σκόνη αυτή · είτε προήλθε από τις εξορύξεις, είτε από την περαιτέρω εκμετάλλευση. 

Και είδαμε στην πρωινή επίσκεψη τις διεργασίες που γίνονται από το ασήμι.  

» Η μελέτη αναφέρει, πως σε όλες τις περιόδους ανάπτυξης υπήρξαν πράγματι μεγάλες 

επιδράσεις προς το περιβάλλον, αρνητικές σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως φαίνεται 

στα σχετικά διαγράμματα, ενώ αντίστοιχα, σε περιπτώσεις ύφεσης, όταν δεν υπήρχε 

καθόλου δραστηριότητα, η εικόνα άλλαζε. Οι εκπομπές ρύπων λοιπόν αυξομειώνονταν 

ανάλογα με την πολιτική αστάθεια και τους πολέμους, ενώ εμφάνισαν μεγάλη μείωση 

στη διάρκεια δύο σοβαρών επιδημιών πανώλης (του Αντωνίνου και του Κυπριανού) 

κατά τον 2ο  και τρίτο 3ο  μ.Χ.. Υπάρχουν επομένως πληροφορίες μέσα στις καταγραφές 

των πόλων, από όπου μπορούμε να βγάλουμε έμμεσα και κάποια αποτελέσματα για τις 

οικονομικές δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλή συνέχεια».  

O Πρόεδρος του Διαζώματος, κος Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη πως το 

κείμενο της ομιλίας του κου Κολυδά, έχει συμπεριληφθεί στο διαζωματικό σάκο που 

του έχει δοθεί στα τακτικά μέλη του Σωματείου και αμέσως μετά ανακοίνωσε την 

ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας των εργασιών της ΙΑ΄Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  
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ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

Δεύτερο μέρος εργασιών της ΙΑ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου 

Οι εργασίες τις δεύτερης ημέρας της ΙΑ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου ξεκίνησαν με το 

καλωσόρισμα του Προέδρου του Διαζώματος, κου Σταύρου Μπένου και μια σύντομη 

σύνδεση με τις ομιλίες της προηγούμενης ημέρας. 

 

Υποδοχή από τον Πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» , κο Σταύρο Μπένο. 

 «Καλημέρα σε όλους σας, καλώς ήρθατε. Ξέρετε ότι μία από τις καλές και ακλόνητες 

παραδόσεις του Σωματείου είναι να ξεκινάμε στην ώρα μας. Λοιπόν, χθες είχαμε 

επικεντρωθεί στο πρόγραμμα, το πιο σπουδαίο πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει το 

Σωματείο, την Τριλογία της Αττικής. Ένα πρόγραμμα που το κινούμε από την πρώτη 

μέρα που γεννήθηκε το Σωματείο. Το πρόγραμμα έχει πολλά βήματα μπροστά να γίνουν 

και θα έλεγα πω είναι πιο πολύ μια άσκηση πνευματική παρά μια άσκηση 

επιχειρησιακή, είναι θέμα αλλαγής νοοτροπιών όπως είπαμε κι εχθές».  

Ο κος Μπένος πρόσθεσε πως η «Τριλογία της Αθήνας», αποτελεί ένα πρόγραμμα το 

οποίο το ΔΙΑΖΩΜΑ δεσμεύεται να υπερασπιστεί με εντατικούς ρυθμούς και  

επανέλαβε πως, ως προς αυτό, έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος ένας κύκλος 

διαλέξεων αφιερωμένων σε αυτή. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν το 2019 στο 

πλαίσιο της συνεργασίας του Σωματείου με το Μέγαρο Μουσικής, το Megaron Plus. 

Αμέσως μετά ο κος Μπένος ανακοίνωσε τον εορτασμό των δέκα χρόνων ζωής του 

Διαζώματος:  

«Σήμερα, έχουμε τη χαρά να γιορτάζουμε μαζί με τα 10 χρόνια μας, το πόσο μα πόσο 

όμορφα εξελίχθηκε η σχέση του Σωματείου με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Κι είμαστε 

ευτυχείς γι’ αυτό. Αποτελεί μια τεράστια παθογένεια της χώρας μας η μη συμφιλίωση με 

την επιχειρηματικότητα και το επιχειρείν. Και μάλιστα σε κάποιες φάσεις τις οποίες κι 

εγώ έζησα εντός του πολιτικού συστήματος - ψήγματα δυστυχώς παραμένουν -  η 

επιχειρηματικότητα ενοχοποιήθηκε κιόλας.  

»Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έχω εντυπωσιαστεί με την άδολη στάση των 

επιχειρήσεων, άδολη κυριολεκτικά και αθώα στάση των επιχειρήσεων για τη συμβολή 

τους στην ανάδειξη και την προστασία αυτού του σπουδαίου πλούτου, του αποθέματος 

δηλαδή του περιβαλλοντικού και του πολιτιστικού της πατρίδας μας. Ουδείς από τις 
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επιχειρήσεις που έχουν συμβάλλει, με πολλούς τρόπους, και οικονομικά, δεν έχει 

ζητήσει το παραμικρό αντιστάθμισμα. Ούτε καν θέλουν την εφαρμογή του περίφημου 

χορηγικού νόμου. Άρα λοιπόν, αυτή η μέρα είναι επικεντρωμένη στο κομμάτι αυτό, 

μάλιστα εμείς τιμητικά έχουμε κάνει και μια έκδοση. Θα δείτε το εντυπωσιακό νούμερο, 

περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, έχουν συγκεντρωθεί στα 10 χρόνια που λειτουργούμε. 

Όλα αυτά τα χρήματα πήγαν σε παραγωγικές δαπάνες τις οποίες θα σας αφηγηθώ λίγο 

αργότερα, όταν θα ζήσουμε μαζί την ιστορία των 10 χρόνων του Σωματείου. 

»Το πρωινό μας λοιπόν είναι αφιερωμένο σ’ αυτό και είναι ταυτόχρονα ένας ύμνος στις 

συνέργειες, είναι το μεγάλο πολιτισμικό, όχι πολιτικό, το μεγάλο πολιτισμικό και 

πνευματικό έλλειμμα της χώρας μας, που εμείς το έχουμε στο επίκεντρο της δουλειάς 

μας και, ω του θαύματος, ενώ εμείς δουλεύουμε από το 2008, οι πρώτες διαβουλεύσεις, 

για το ΔΙΑΖΩΜΑ, ξεκίνησαν το 2000.  Και το 2015, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και 

βγάζει ένα ψήφισμα - το οποίο είναι στο σάκο σας και θέλω όλοι να το μελετήσετε - για 

την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, το οποίο στην ουσία είναι αντιγραφή του 

καταστατικού του Διαζώματος.  

»Αυτό το ψήφισμα βεβαίως στον πυρήνα του έχει τις συμπράξεις του δημόσιου με τον 

ιδιωτικό τομέα, έχει τη συμμετοχική προσπάθεια για την ανάδειξη των μνημείων. Ένα 

από τα πολύ ωραία πράγματα που θα συμβούν σήμερα είναι και η τροποποίηση του 

καταστατικού μας για να συμπεριλάβουμε όλο αυτό το αξιακό φορτίο που έχει παραχθεί 

απ’ τους θεσμούς και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα πριν από δυο 

μήνες ζήσαμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός·  μας κάλεσαν στην κορυφαία εκδήλωση του 

2018 που είναι έτος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Κάλεσαν το 

ΔΙΑΖΩΜΑ ως το μόνο Σωματείο απ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και μου έκαναν την 

τιμή κι εμένα να μιλήσω. Θ’ ακούσετε στη συνέχεια την ομιλία μου στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω είναι ωραίο ν’ αρχίσουμε μ’ ένα βίντεο που μας ζήτησαν να 

παράξουμε για την εκδήλωση αυτή». 

Ο κος Μπένος πρόσθεσε πως το βίντεο παραγωγής του Διαζώματος, προβλήθηκε 

επαναλαμβανόμενα για ένα ημίωρο στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου, και επελέγη 

μεταξύ άλλων, διότι αντιπροσώπευε πιστά «το πνεύμα που έχει πια υψωθεί στην 

Ευρώπη για την υπεράσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι μόνο της πατρίδας μας, 

αλλά της Ευρώπης».  

Ο Πρόεδρος του Διαζώματος τόνισε στη συνέχεια πως η  παραγωγή του βίντεο είναι 

εσωτερική παραγωγή του Σωματείου και έγινε σε σκηνοθεσία - μοντάζ, του 

http://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%A8%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-1.pdf
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Ευδόκιμου Φρέγκογλου, με την αμέριστη βοήθεια της Κατερίνας Αβραμοπούλου και 

της Μαρίας Κουρασάνη και σε σενάριο της Μαρίας Σοφικίτου, η οποία, όπως 

ενημέρωσε με χαρά, απέκτησε προ ημερών το πρώτο της παιδί. 

Στο σημείο αυτό ακολούθησε η προβολή του βίντεο και αμέσως μετά ο κος Μπένος 

απευθυνόμενος στα μέλη του Διαζώματος είπε πως αποτελούν τη δύναμη του 

Σωματείου καθώς φορείς, ιδρύματα, πολίτες όλα αυτά τα χρόνια έχουν συνδράμει 

στην υλοποίηση του οράματος του Διαζώματος: «Αυτό είναι το ΔΙΑΖΩΜΑ. Αυτό είστε 

όλοι εσείς. Η μεγάλη δύναμη είναι η οικογένειά μας, είστε εσείς. Μην το ξεχνάτε ποτέ 

αυτό. Για να τιμήσουμε λοιπόν όλη αυτή την άδολη προσφορά, έχουμε κάνει και μια 

έκδοση, θα τη βρήκατε στους σάκους». Προέτρεψε τους συνέδρους να μελετήσουν την 

έκδοση και αμέσως μετά ευχαρίστησε, με ιδιάιτερη αναφορά, τους χορηγούς της 

ΙΑ’Γενικής Συνέλευσης:  

Στη συνέχεια ο κος Μπένος ευχαρίστησε τους χορηγούς της διημερίδας, τη ΒΙΚΟΣ 

Α.Ε., την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., την ΟΙΝΟΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Α.Ε., και τους 

εθελοντές, - φωτογράφους, κ.κ. Φώτη Καζάζη και Φώτη Κουτρουμπή.  

Στο σημείο αυτό, ο κος Μπένος ανακοίνωσε την έναρξη και τυπικά των εργασιών της 

ΙΑ΄ Γενικής Συνέλευσης. Ο κος Μπένος πρόσθεσε πως η εκλογή του Προεδρείου 

συνδέεται με τη φιλοσοφία που διαπνέει την ΙΑ’ Γενική Συνέλευση, τη σύνδεση του 

πολιτισμού με την επιχειρηματικότητα. Εν συνεχεία, κάλεσε το Προεδρείο να 

αναλάβει το ουσιώδες μέρος των εργασιών της Συνέλευσης.  

 

Έναρξη εργασιών ΙΑ΄ Γενικής Συνέλευσης  - Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 

του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

Το λόγο έλαβε η Πρόεδρος της ΙΑ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κα Ιωάννα Δρέττα, η οποία αφού απηύθυνε χαιρετισμό, προχώρησε 

στη διαδικασία έγκρισης της τροποποίησης του Καταστατικού του Διαζώματος:  

«Καλή σας μέρα κι από μας. Είμαι Διευθύνουσα Σύμβουλος της Marketing Greece. Να 

ευχαριστήσουμε θερμά για την τιμητική πρόσκληση τον κ. Μπένο, ν’ αναλάβουμε το 

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, αλλά φυσικά να ευχαριστήσουμε και το Σώμα για 

την έγκρισή του. Ξεκινάμε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, με το πρώτο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, που είναι η τροποποίηση του καταστατικού.  

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 7 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείο η 

οποία ελήφθη στη συνεδρίασή του στις 14/6/2018, προτείνεται η τροποποίηση του 

https://www.youtube.com/watch?v=IMoE6tUaC00&feature=youtu.be
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καταστατικού του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” και συγκεκριμένα των άρθρων 3 και 4 

αυτού, προκειμένου ν’ αποτυπωθεί σε αυτό, αφ’ ενός η σύνδεση των μνημείων με την 

αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αφ’ ετέρου η ευρωπαϊκή ταυτότητα του 

Σωματείου». 

Αμέσως μετά, το λόγο πήρε η Γραμματέας της ΙΑ’ Γενικής Συνέλευσης, κα Λυδία 

Γιαννακοπούλου, για να εισηγηθεί την πρόταση διαμόρφωσης του άρθρου 3, τις 

συμπληρωματικές προσθήκες 6 και 7 και του άρθρου 4,  με τις συμπληρωματικές 

προσθήκες 11 και 12 και την αναρίθμηση της παλαιάς παραγράφου 11 σε 13:  

«Καλημέρα κι από μένα. Στο άρθρο 3 που αφορά στους σκοπούς του Σωματείου, στην 

πρώτη παράγραφο, η πρώτη συμπληρωματική προσθήκη που προτείνεται, Νο 6, “ η 

ένταξη των μνημείων στο κέντρο της ζωής και η σύνδεσή τους με την Αειφορία και τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη” και η προσθήκη 7, “η συμβολή στο σχεδιασμό και στην προώθηση 

νέων μορφών συμμετοχικής διακυβέρνησης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

με την ανάδειξη της πτυχής ‘κοινό αγαθό’ και την ενίσχυση των δεσμών των τοπικών, 

περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών”. Στο άρθρο 4, που αφορά στην 

υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου, η προσθήκη 11, “τη συμβολή στο σχεδιασμό 

και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των μνημείων, 

όπως οι πολιτιστικές, περιβαλλοντικές διαδρομές και τ’ αρχαιολογικά πάρκα”.  Στόχος 

των παραπάνω προγραμμάτων είναι ν’ αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για την 

οικονομική, κοινωνική, τουριστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη μιας περιοχής, καθώς 

και να συνδέσουν τα μνημεία με την τοπική επιχειρηματικότητα και κυρίως με τον 

πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό της αγροδιατροφής”. Η προσθήκη 12, “την 

προώθηση ειδικών μορφών χρηματοδότησης και διαχείρισης όπως η συμμετοχή της 

Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και οι 

Συμπράξεις και Ιδιωτικού Τομέα”».  

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο κος Μπένος πήρε το λόγο προσθέτοντας τα εξής : 

«Αυτές όλες οι πράξεις που ορίζουν τους κανόνες της ζωής μας που ιστορικά ξεκίνησαν 

από τη Γαλλική επανάσταση, που έχουν αφετηρία το Σύνταγμα της χώρας και φτάνουν 

μέχρι εμάς, τα Σωματεία, τις δράσεις δηλαδή της κοινωνίας των πολιτών, αντέχουν 

τόσο πολύ όσο περισσότερο εμείς τις τιμούμε. Να ξέρετε ότι το νομοθετικό πλαίσιο των 

Σωματείων είναι ένα διαμάντι του νομικού μας πολιτισμού. Αλλά δυστυχώς στην 

πατρίδα μας το έχουμε κακοποιήσει. Θα δείτε δηλαδή σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις 

των Σωματείων, δυστυχώς, πως τίθεται συχνά το θέμα της απαρτίας για τον 
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προγραμματισμό τους. Εμείς ποτέ μα ποτέ, αυτή τη διάταξη που μπαίνει τυπικά στα 

καταστατικά δεν την έχουμε ενεργοποιήσει, γιατί είμαστε πάντα παρόντες. Και πάντα η 

Γενική Συνέλευση είναι η κορυφαία εκδήλωση του έτους και συνοδεύεται από μεγάλα 

γεγονότα. 

»Φέτος οι εντάσεις και η ιστορικότητα της συνέλευσης είναι τεράστια και για τα 10 

χρόνια που κλείνουμε, αλλά και για τον κύκλο που κλείνουμε, των 10 ετών συνεργασίας 

με την επιχειρηματικότητα. Αυτή τη μεγάλη στιγμή την τιμούμε, ενσωματώνοντας το 

κεκτημένο και το δικό μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο καταστατικό μας. Γι’ αυτό 

σας καλώ από καρδιάς, να δεχθείτε με θέρμη και να υπερασπιστούμε μαζί πια τον κοινό 

μας πολιτισμό, που αποτυπώνεται τόσο αυθεντικά σ’ αυτά τα άρθρα που σας διάβασα».  

Αμέσως μετά η Πρόεδρος της ΙΑ’ Γενικής Συνέλευσης κάλεσε στο βήμα την κα Διδώ 

Σταθουλοπούλου, Νομικό Σύμβουλο του Διαζώματος, προκειμένου να παρουσιάσει 

τις νομικές διαστάσεις της διαδικασίας αυτής.  

«Καλημέρα σας. Μετά το πέρας του πρώτου μέρους της ΙΑ΄ (ενδέκατης) Γενικής 

Συνέλευσης, συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος της. Η παρούσα Γενική 

Συνέλευση, είναι και εκλογική καθώς θα εκλέξει δύο επιπλέον μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ώστε αυτό να γίνει εννεαμελές από επταμελές, υλοποιώντας τη σχετική 

απόφαση που είχε λάβει η Γενική Συνέλευση πριν δυο χρόνια.  

»Η ΙΑ’ Γενική Συνέλευση, εκτός των συνήθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης, καλείται 

ν’ αποφασίσει και την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ ”  ως 

προς τα άρθρα 3 και 4 τα οποία αντίστοιχα αναφέρονται στους σκοπούς του Σωματείου 

και στην υλοποίηση αυτών.  

»Όπως προανέφερε ο Πρόεδρος, το ΔΙΑΖΩΜΑ συνεχώς διευρύνεται, διεθνοποιείται, 

πρωτοπορεί σε όλους τους τομείς οπότε και οι σκοποί του πρέπει να προσαρμόζονται, 

ν’ ακολουθούν και να εξελίσσονται ενσωματώνοντας κάθε δραστηριότητα, την ευελιξία 

και το όραμα του Προεδρείου και όλων των μελών του. Σύμφωνα με το άρθρο 99 του 

Αστικού Κώδικα, το οποίο αποτυπώνεται και στο άρθρο 17 του καταστατικού του 

Διαζώματος, προκειμένου να εμπλουτισθούν τα άρθρα 3 και 4, που αφορούν στο 

σκοπό, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού του. Για τη λήψη της απόφασης 

τροποποίησης, απαιτείται διπλή απαρτία. Η παρουσία του 1/2 των ταμειακών εντάξει 

τακτικών μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση.Εφ' 

όσον ληφθεί η απόφαση, θ’ ακολουθηθεί η περαιτέρω νομική διαδικασία δημοσίευσης 

του τροποποιηθέντος καταστατικού ώστε αυτό ν’ αρχίσει να ισχύει. Ευχαριστώ πολύ». 
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 Η Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοίνωσε την έναρξη της ψηφοφορίας με ανάταση 

χειρός., θέτοντας στο Σώμα να εγκρίνει η μη την τροποποίηση του καταστατικού. 

Την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας, διέκοψε ένας εκ των συνέδρων, που 

διατύπωσε ερώτημα σχετικά με την πρακτική διάσταση που φέρει η τροποποίηση του 

Καταστατικού. 

Στο ερώτημα θέλησε να απαντήσει ο κος Μπένος λέγοντας τα εξής: 

«Αν διαβάσετε προσεκτικά την πρώτη παράγραφο και στα δύο άρθρα που 

τροποποιούνται, θα δείτε πως αναγράφεται η λέξη, “συμβολή”. Διευκρινίζω λοιπόν, 

πως δεν είμαστε εμείς, το ΔΙΑΖΩΜΑ,  εκείνοι που υλοποιούμε, αλλά το κράτος και οι 

θεσμοί του κράτους. Εμείς είμαστε ένας φορέας, και ως φορέας σκεφτόμαστε, 

σχεδιάζουμε και συμβάλλουμε».  

Η κα Δρέττα στο σημείο αυτό πρόσθεσε πως και στα δύο άρθρα αναφέρεται η λέξη 

«συμβολή» και στη συνέχεια προχώρησε στην αναγνωσή τους : «Η συμβολή στο 

σχεδιασμό και στην προώθηση νέων μορφών συμμετοχικής διακυβέρνησης στον τομέα 

της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την ανάδειξη της πτυχής “κοινό αγαθό” και την 

ενίσχυση των δεσμών των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών».  

Ο Πρόεδρος του Διαζώματος, πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο θέμα έχει απασχολήθει 

εις βάθος το Διοικητικό Συμβούλιο και επισήμανε πως «η αποστολή της υλοποίησης 

είναι ευθύνη των κρατικών δομών, των αυτοδιοικητικών. Εμείς είμαστε ένα κίνημα 

πολιτών που συμβάλλουμε ακριβώς με τη σκέψη μας, με τις ενέργειές μας, με τα 

εταιρικά μας μέλη, με όλη την οικογένειά μας για να πραγματοποιούνται αυτά τα 

προγράμματα».  

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επανέλαβε πως και στα δύο προς τροποποίηση 

άρθρα αναφέρεται η λέξη «συμβολή» και αμέσως μετά κάλεσε το Σώμα να εγκρίνει 

την τροποποίηση του καταστατικού. 

Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του 

Καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 Ακολούθησε η διεξαγωγή της ψηφοφορίας δι’ ανατάσεως της χειρός. Οι παρόντες 

σύνεδροι δήλωσαν την έγκρισή τους δι’ανατάσεως της χειρός για την τροποποίηση 

των άρθρων 3 και 4 του Καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ  

 57 

Αμέσως μετά η Πρόεδρος της ΙΑ΄ Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε  στους συνέδρους 

το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, την ομόφωνη έγκριση τροποποίησης των άρθρων 3 

και 4 του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» σύμφωνα με το άρθρο 17.  

Στην συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση των υποψηφίων για την εκλογή των δυο 

νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Παρουσίαση των υποψηφίων για τα δύο νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, προχώρησε  στο επόμενο θέμα της ημερισίας 

διάταξης της Γενικής Συνέλυσης που είναι η εκλογή των δύο νέων μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Η κα Δρέττα, υπενθύμισε στους συνέδρους πως η ΙΑ΄ 

Γενική Συνέλευση είναι και εκλογική και τους ενημέρωσε για την εκλογική 

διαδικασία: 

«Μετά την απόφαση περί αύξησης του αριθμού των τακτικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου από 7 σε 9 που ελήφθη την Κυριακή, 18/9/2016 κατά τη διάρκεια της 9ης 

Γενικής Συνέλευσης, στις 18/9/2017 καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου 

Αθηνών η τροποποίηση για την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ από 7 σε 9, με Α.Μ. 27494 και με την υπ' αριθμόν 439/29-8-

2017 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών». Για την ανάγνωση της διάταξης η κα 

Δρέττα έδωσε το λόγο στην κα Γιαννακοπούλου:  

«Μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού περί αυξήσεως του αριθμού 

των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά (7) σε εννεά (9), σύμφωνα 

με την απόφασή της από Παρασκευή 16, Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 της ένατης 

Γενικής Συνέλευσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε επόμενη έκτακτη ή 

τακτική Γενική Συνέλευση, θα γίνει η εκλογή δύο νέων μελών και εν συνεχεία θα 

συγκροτηθεί εκ νέου σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο». 

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ως εκ τούτου, ανακοίνωσε πως το Σώμα 

καλείται να προχωρήσει στην εκλογή των δύο νέων μελών, καθώς οι υποψηφιότητες 

υπεβλήθησαν νομίμως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17/9/2018 

οπότε και διαμορφώθηκε ο εκλογικός κατάλογος. 

Αμέσως μετά η Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, ανέγνωσε τον κατάλογο των 

υποψηφίων: 
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«Οι υποψήφιοι για τις δυο νέες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι οι εξής 4, 

τους οποίους αναφέρω με αλφαβητική σειρά: κα Εβίνα Λιοσάτου, Πολιτικός 

Μηχανικός και τακτικό μέλος του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” ( αίτηση 

υποψηφιότητας και βιογραφικό), κος Πρόδρομος Τσιαβός, Δικηγόρος και τακτικό 

μέλος του Σωματείου“ΔΙΑΖΩΜΑ” (αίτηση υποψηφιότητας  και βιογραφικό), κα 

Άρτεμις Τσολάκη, Δημόσιος Υπάλληλος και τακτικό μέλος του Σωματείου“ ΔΙΑΖΩΜΑ” 

(αίτηση υποψηφιότητας και βιογραφικό) και κ. Παναγιώτης Χελάς, συνταξιούχος 

Ιατρός και τακτικό μέλος του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”» (αίτηση 

υποψηφιότητας και βιογραφικό). (ΣΥΝ. 1) 

 

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, στη συνέχεια, ενημέρωσε τα μέλη του 

Διαζώματος για την εκλογική διαδικασία: «Κατά τη διάρκεια της εκλογικής 

διαδικασίας, τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα δύο σταυρών κατ’ 

ανώτατο όριο, για τα δύο νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, το τακτικό 

μέλος το οποίο αντιπροσωπεύει μ’ εξουσιοδότηση άλλο τακτικό μέλος που απουσιάζει, 

μαζί με τη δική του διαπίστευση θα βρει και μια δεύτερη, λευκού χρώματος, συνεπώς, 

δύναται ψηφίζει δυο φορές, μία για τον εαυτό του και μία για το μέλος που 

αντιπροσωπεύει». Τέλος, το Προεδρείο πληροφόρησε πως η ψηφοφορία θα 

ολοκληρωθεί στις 15:00 μ.μ., μετά το τέλος των παρουσιάσεων των ομιλητών.  

Αμέσως μετά  η κα Δρέττα έδωσε το λόγο στους υποψηφίους, καλώντας αρχικά στο 

βήμα την κα Εβίτα Λιοσάτου.  

Η κα Λιοσάτου, καλημέρισε το κοινό και έκανε μια αναδρομή στο 2012, όταν στα 

πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ορυκτολογίας που είναι σε άμεση σύνδεση με το 

χώρο διεξαγωγής της Συνέλυσης. Η κα Λιοσάτου είπε περίπου τα εξής: 

«Το 2012 βρέθηκα στη Γερμανία για ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Πήρα πετρώματα από 

τη Σκύρο, από τη θάλασσα και βρέθηκα σ’ ένα Ερευνητικό Ινστιτούτο. Η υποτροφία 

που πήρα ήταν από ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της Γερμανίας, μια που σήμερα έχει την 

τιμητική της και η επιχειρηματικότητα. Πήρα λοιπόν τα πετρώματά μου, τα πήγα στη 

Γερμανία. Στο ερευνητικό κέντρο ξεκίνησε η διαδικασία, ήθελα να κάνω χρονολόγηση 

των πετρωμάτων για να βρούμε τη διαφορά της θαλάσσιας στάθμης στη Σκύρο. Έκανα 

εμπλουτισμό των πετρωμάτων, τήξη, μπήκαν σε πλυντήρια, σε δεξαμενές, σε φρεάτια, 

έγινε καθίζηση, προκειμένου να κάνω διαχωρισμό για να μπορέσω εν τέλει να 

χρονολογήσω μια πολύ μικρή σκόνη, ένα ορυκτό. Η διαδικασία θα κρατούσε δυο μήνες 

http://www.diazoma.gr/site-assets/Liosatou-aithsh_ypopsifiothtas.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/Liosatou-aithsh_ypopsifiothtas.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/Liosatou-CVs.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A4%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A31_%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A32018_PT.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A4%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A3-%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A4%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%97.-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%A4%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%97-2.pdf
ΧΕΛΑΣ-ΑΙΤΗΣΗ.pdf
ΧΕΛΑΣ-ΑΙΤΗΣΗ.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A7%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%A3.pdf
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για να χρονολογηθεί, οπότε αφού τελείωσε ό,τι έκανα στο χημείο, άφησα τη σκόνη μου, 

θα μου τη χρονολογούσαν και σε δυο μήνες θα ξαναγυρνούσα».  

Στο σημείο αυτό, η κα Λιοσάτου, είπε πως το Μάρτη του 2012 επισκέφτηκε στα 

αρχαία μεταλλεία στο Λαύριο και είχε τη χαρά να ενημερωθεί για τη διαδικασία 

επεξεργασίας του μετάλλου στην αρχαιότητα. Η εμπειρία αυτή που αποκόμισε την 

ωφέλησε στην εξέλιξη της έρευνάς της, όπως είπε:   

«Γύρισα στη Γερμανία τον Οκτώβρη, και ξεκίνησα την παρουσίαση μου στους 

καθηγητές με μια φωτογραφία των μεταλλείων και εξηγώντας τη διαδικασία. Στη 

συνέχεια μπήκα στα τεχνικά ζητήματα. Οι δυο Καθηγητές που με είχαν αναλάβει εκεί, 

ήρθαν εδώ να κανονίσουμε ξενάγηση στο Λαύριο, για να δουν αυτή τη διαδικασία που 

κάτι θύμιζε, κάτι θυμίζει σε όλους μας. Ήταν πολύ μαγικός για μένα αυτός ο 

συσχετισμός, αυτή η επικοινωνία. Αυτό που ήρθαν να δουν, που το έκαναν εκεί με 

σύγχρονο τρόπο».  

Η κα Λιοσάτου ολοκλήρωσε την ομιλία αναφέροντας τους λόγους που την 

παρακινούν να αιτηθεί την ψήφο των τακτικών μελών του Σωματείου: «Ο λόγος που 

είμαι και πάλι εδώ σήμερα, είναι να κάνουμε περισσότερες δράσεις, συνέργειες, 

διαύλους επικοινωνίας, επιστήμης και πολιτισμού, να γίνει προϊόν -να μην παρεξηγηθεί 

η λέξη- και να γίνει βίωμα. Να γίνει βίωμα στα παιδιά μας, να κάνουν βιωματικές 

δράσεις. Και το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον να το συνδέσουν έτσι, για να 

μπορέσουν να το μάθουν και να το καταλάβουν».  

Η κα Δρέττα ευχαρίστησε την κα Λιοσάτου και προχώρησε στην παρουσίαση ενός 

βίντεο παρουσίασης του δεύτερου υποψηφίου, του κου Πρόδρομου Τσιαβού. 

Ακολούθησε η προβολή βίντεο:   

«Καλημέρα σε όλους και όλες και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία 

ν’ απευθυνθώ σ’ εσάς με ψηφιακά μέσα. Λυπάμαι που δε μπορώ να είμαι μαζί 

σας σήμερα αλλά λόγω έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων, έπρεπε να 

είμαι εκτός Ελλάδος, απ’ όπου και σας γράφω αυτό το βίντεο.  

Είμαι Δικηγόρος και Πληροφορικός και ασχολούμαι εδώ και περισσότερο 

από δυο δεκαετίες, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, με θέματα πολιτισμού, ψηφιακών τεχνολογιών και πολιτικής. 

Κάθε φορά ωστόσο που έχω τη χαρά να μιλάω για θέματα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και των μνημείων ειδικότερα, η ιδιότητά μου που προέχει και η 
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οποία έχει τη μεγαλύτερη σημασία για εμένα, είναι αυτή του εθελοντή του 

Διαζώματος.  

Και αυτό γιατί το ΔΙΑΖΩΜΑ κάνει μια πολύ απλή αλλά και ταυτόχρονα πολύ 

δύσκολη δουλειά: Φέρνει τα μνημεία στο κέντρο της ζωής. Και δεν το κάνει 

για εμάς, αλλά με εμάς. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το ΔΙΑΖΩΜΑ είμαστε εμείς. 

Όπως είπα και στην αρχή, στην επαγγελματική μου ζωή ασχολούμαι με 

θέματα Ψηφιακής Πολιτικής. Έχω περάσει τόσο από δημόσιους όσο και από 

ιδιωτικούς Οργανισμούς και αυτό που έχω διαπιστώσει, πέρα από κάθε 

αμφιβολία, είναι ότι σήμερα ζούμε όλοι μας μια κοσμογονική αλλαγή.  

Και αυτή η αλλαγή δεν είναι άλλη από την ψηφιακή τεχνολογία. Οι 

περισσότεροι από εμάς κυκλοφορούν μ’ ένα κινητό στο χέρι φωτογραφίζοντας 

στιγμές της ζωής τους και μοιράζοντάς τις στα κοινωνικά δίκτυα. Μιλάμε με 

τους αγαπημένους μας διαρκώς, μοιραζόμαστε τους ήχους και τις εικόνες που 

μας περιβάλλουν και ακόμα και η κίνηση που κάνουμε μέσα στην πόλη, 

καταγράφεται μέσω των κινητών μας διαρκώς και διαμοιράζεται με 

τεχνολογίες, ταχύτητα και ευκολία, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ήταν για 

όλους μας αδιανόητες.  

Όποιοι από σας έχετε μικρά παιδιά, θα διαπιστώσετε ότι είναι τόσο 

εξοικειωμένα με τις κινήσεις στις οθόνες αφής, ώστε ν’ αντιμετωπίζουν 

ακόμα και τις φωτογραφίες σε φυσικό χαρτί, ως οθόνες υπολογιστών. Τα 

παιδιά αυτά γεννήθηκαν σ’ έναν ψηφιακό κόσμο, είναι οι «ψηφιακοί 

αυτόχθονες» όπως τους λέμε στη βιβλιογραφία και άρα είναι εξοικειωμένοι 

σε άλλο βαθμό και βάθος σε σχέση μ’ εμάς.  

Ταυτόχρονα όμως, μας θυμίζουν ότι αυτός ο υβριδικός, ψηφιακός και υλικός 

κόσμος, είναι πλέον ο κόσμος στον οποίο ζούμε όλοι μας. Αυτός είναι ο 

κόσμος στον οποίο τοποθετούνται και τα μνημεία. Τί σημαίνει όμως αυτό για 

τα μνημεία; Τί σημαίνει για έναν Οργανισμό όπως το ΔΙΑΖΩΜΑ, που 

προσπαθεί να φέρει τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, όταν αυτή η ίδια η ζωή 

διαμεσολαβείται διαρκώς από ψηφιακές τεχνολογίες;  

Τί σημαίνει αυτό για έναν εθελοντή και ακόμα περισσότερο, τί σημαίνει για 

έναν πολίτη; Σε μια από τις πιο ουσιαστικές τοποθετήσεις του για τον 

πολιτισμό ως δημόσιο αγαθό, ο καθηγητής και Γενικός Γραμματέας του 
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Διαζώματος, κ. Λαμπρινουδάκης, μίλησε για την υποχρέωση που έχουμε όλοι, 

να προστατεύουμε τον πολιτισμό ως δημόσιο αγαθό, ως ενεργοί πολίτες. Για 

την ακρίβεια, δε μπορείς να είσαι πολίτης αν δεν είσαι ενεργός.  

Επιπλέον, μίλησε για την υποχρέωση του κράτους να λειτουργεί ως 

εντολοδόχος όλων αυτών που ο Πρόεδρός μας, ο κ. Μπένος, τα λέει “ μικρών 

κρατών”,  που είμαστε εμείς οι πολίτες. Κάθε πολίτης είναι ένα μικρό κράτος. 

Η έννοια αυτή του δημόσιου αγαθού και η ανάγκη να το υπηρετήσουμε, είναι 

ίσως το σημαντικότερο ιδεολογικό εφόδιο που μπορεί να έχει κάποιος μαζί 

του στην ψηφιακή εποχή.  

Και η έννοια αυτή είναι η μόνη που μπορεί ν’ αποδώσει στο Υπουργείο 

Πολιτισμού την ιδεολογική και πολιτιστική ηγεμονία που απαιτείται στην 

εποχή των ψηφιακών δικτύων και της διαρκούς ψηφιακής επικοινωνίας. 

Κατά συνέπεια το ερώτημα του πώς προστατεύουμε τα μνημεία μας στην 

ψηφιακή εποχή, μεταφράζεται στο πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για ν’ 

απελευθερώσουμε και να μοιραστούμε την πληροφορία που μπορεί να τα 

φέρει στο κέντρο της ζωής, πώς μπορούμε να κοινωνήσουμε πιο ενεργά και 

πιο ουσιαστικά την κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά.  

Ο Πρόεδρός μας, ο αγαπημένος και χαρισματικός κ. Μπένος και η ιστορική 

ηγεσία του Διαζώματος που αποτελεί τον πυρήνα του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου, έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν με το ΔΙΑΖΩΜΑ ένα 

θεσμό που πιστεύω αποτελεί τον καταλύτη για την προστασία των μνημείων 

σήμερα. εμείς οι νεότεροι, βλέποντας τη δουλειά τους και με βαθιά τη 

αίσθηση της ευθύνης, καλούμαστε να βάλουμε το λιθαράκι μας για να πάμε 

ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά.  

Ζητώντας την ψήφο σας, ζητώ να χρησιμοποιήσετε την εικοσαετή εμπειρία 

μου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε θέματα ψηφιακών τεχνολογιών, 

νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό αλλά και σχεδιασμού 

και άσκησης πολιτικών για την προστασία των μνημείων και να μου 

επιτρέψετε να υπηρετήσω όχι μόνο την όμορφη αυτή κοινότητα του 

Διαζώματος, μέλη της οποίας είμαστε όλοι, αλλά κυρίως το δημόσιο αγαθό 

του πολιτισμού και των μνημείων μας, που αποτελούν τον κοινό μας τόπο, 

τον κοινό μας πλούτο και την κοινή μας ταυτότητα. Σας ευχαριστώ πολύ».  
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Αμέσως μετά η κα Δρέττα έδωσε το λόγο στην κα Άρτεμις Τσολάκη, η οποία είπε 

περίπου τα εξής:  

«Καλημέρα κι από μένα. Έγινα μέλος του Διαζώματος, όταν κατά τύχη το 2013, 

συνόδευσα τη συνάδελφό μου και φίλη Χρύσα Καρυπίδου στην Ήπειρο. Εκεί γνώρισα 

όλους εσάς. Γνώρισα ένα Σωματείο το οποίο είχε θέσει στόχο το να φέρει τα μνημεία 

στο κέντρο της κοινωνίας μας. Γνώρισα τον κ. Μπένο, ο οποίος κατάφερε να μπολιάσει 

μέσα μου την αγάπη που έχει για το ΔΙΑΖΩΜΑ και να με κάνει κι εμένα να πιστεύω ότι 

μπορεί να γίνει κάτι και ν’ αλλάξει η κοινωνία μας, ν’ αλλάξουμε αυτή τη νοοτροπία.  

»Είμαι δημόσιος υπάλληλος κι εκείνη την περίοδο δουλεύαμε πάνω στην εισαγωγή 

νέων συστημάτων ποιότητας στο δημόσιο τομέα, τα οποία όμως φυσικά σταμάτησαν 

μετά από 2-3 χρόνια. Στο ΔΙΑΖΩΜΑ όμως, η ποιότητα, η ολιστική προσέγγιση των 

μνημείων συνεχίζεται σταθερά, συστηματικά, μ’ επιμονή, με υπομονή και αυτό κάνει κι 

εμένα να πιστεύω ότι κάποια στιγμή τα πράγματα θ’ αλλάξουν και θ’ αλλάξουν 

ιδιαίτερα για τη Θράκη, για την Κομοτηνή από την οποία προέρχομαι, η οποία είναι 

απομονωμένη και η οποία όμως όταν θα βάλουμε τα μνημεία μπροστά στην κοινωνία, 

νομίζω ότι θα χαθούν και οι αποστάσεις αυτές οι οποίες μας χωρίζουν. Σας ευχαριστώ 

πάρα πολύ».  

 Η Πρόεδρος ευχαρίστησε την κα Τσολάκη και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον 

τελευταίο υποψήφιο, τον κο Παναγιώτη Χελά, που είπε περίπου τα εξής:   

«Καλή σας ημέρα. Γεννήθηκα στην Καλαμάτα, είμαι μέλος από πενταετίας και πλέον, 

του καταξιωμένου Σωματείου “ ΔΙΑΖΩΜΑ”. Τώρα, συνταξιούχος πλέον της Ιατρικής, 

έχω το χρόνο και θα ήθελα πολύ να συμβάλλω σα μέλος πλέον του Διοικητικού 

Συμβουλίου, στους υψηλούς σκοπούς του Σωματείου, αφιερώνοντας προσωπική 

εργασία, καλή διάθεση και νέες ιδέες, απαύγασμα εμπειρίας. Και για να 

χαριτολογήσουμε, σαν το παλιό καλό κρασί, που μπορεί όμως κάποια φορά να γίνει και 

ξύδι.  

»Ας μην ξεχνάμε, ότι όσο πιο αρχαίο είναι κάποιο αρχαιολογικό εύρημα, τόσο 

πολυτιμότερο γίνεται. Να προσθέσω εδώ και μια ιδέα: Να καθιερώσουμε ένα νέο 

παζάρι, κοντά στ’ αρχαία, με τοπικά προϊόντα, με ντόπιες παραδόσεις, με πολιτιστικά 

δρώμενα, εκ περιτροπής σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και σε σταθερή ημερομηνία στο 

χρόνο. Ευχαριστώ».  
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Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης των υποψηφίων, η Πρόεδρος κάλεσε στο βήμα 

τον κο Γιώργο Καββαθά,  Πρόεδρο της  ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων), για να απευθύνει χαιρετισμό.  

 

Χαιρετισμός κ. Γιώργου Καββαθά, Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ  

Ο κος Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας, αφού ανέβηκε στο βήμα, απηύθυνε ένα σύντομο 

χαιρετισμό λέγοντας περίπου τα εξής:  

«Χαιρετίζω εκ μέρους της ΓΣΒΕΕ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. τη Γενική Συνέλευση. Να τονίσω ότι μας έκανε αίσθηση 

πριν μερικά χρόνια, όταν ο κ. Μπένος ήρθε στη ΓΣΕΒΕΕ και μας έκανε κοινωνούς 

αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Όπως είχα πει στη Συνάντηση των Εταιρικών Μελών 

στην Ελευσίνα, θα επαναλάβω, πως θα πρέπει να συνδέσουμε το ζωντανό παρελθόν του 

τόπου μας με τη σημερινή πραγματικότητα κι αυτό να γίνει συγκριτικό πλεονέκτημα για 

την ανάκαμψη και του έθνους και της οικονομίας».  

Η Πρόεδρος στη συνέχεια, ευχαρίστησε τον κο Καββαθά και κάλεσε στο βήμα να 

απευθύνει χαιρετισμό τον κο Σκέρτσο, Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). 

Χαιρετισμός του κου Άκη  Σκέρτσου, Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ.  

Ο κος Άκης Σκέρτσος απηύθυνε τον ακόλουθο χαιρετισμό, ενώ τόνισε πόσο 

σημαντική είναι η σύμπραξη που επιχειρεί το ΔΙΑΖΩΜΑ ανάμεσα στο δημόσιο με 

τον ιδιωτικό τομέα: 

«Καλημέρα κι από μένα, καλημέρα κ. Μπένο, καλημέρα σε όλους. Είναι εξαιρετική τιμή 

για μένα να εκπροσωπώ το ΣΕΒ στην 11η Γενική Συνέλευση του Διαζώματος, εδώ στο 

Λαύριο.  

Θέλω να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου μας, του κ. Θεόδωρου Φέσσα, 

ο οποίος δυστυχώς βρίσκεται εκτός Αθηνών και δε μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. 

Χαίρομαι διπλά, γιατί στη σημερινή Γενική Συνέλευση που είναι και εκλογική, βλέπω να 

υλοποιείται ένα άνοιγμα του Διαζώματος με τη διεύρυνση του Διοικητικού του 

Συμβουλίου και τη συμμετοχή έμπειρων αλλά και νέων, άξιων ανθρώπων από το 

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 
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Θεωρώ ότι έτσι γίνεται πράξη και στα όργανα Διοίκησης του φορέα, μια από τις 

βασικές αρχές που πρεσβεύει το ΔΙΑΖΩΜΑ, η αναγκαία σύμπραξη δηλαδή του 

δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να πετύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη που 

επιθυμούμε να δούμε στη χώρα μας και ταυτόχρονα γίνεται πράξη η ανανέωση που 

είναι αναγκαία σε κάθε Οργανισμό». 

Στη συνέχεια ο κος Σκέρτσος ανέφερε πως η Γενική Συνέλευση συμπίπτει με το 

κλείσιμο του τρίτου μνημονίου και θέλησε να εκφράσει τις σκέψεις του στους 

συνέδρους για την οικονομική κατάσταση της χώρας, Ο κος Σκέρτσος είπε περίπου 

τα ακόλουθα:  

«Βρισκόμαστε ως κοινωνία και ως οικονομία σ’ ένα σταυροδρόμι με ευκαιρίες αλλά 

και σημαντικές προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Στο ΣΕΒ, πιστεύουμε ότι η 

έξοδος της χώρας από το 3ο Πρόγραμμα, το 3ο μνημόνιο, δεν πρέπει επ' ουδενί να 

λειτουργήσει ως προθάλαμος για ένα επόμενο και ακόμη αυστηρότερο πρόγραμμα 

δημοσιονομικής επιτήρησης που θα μας βάλει σε ακόμα μεγαλύτερες περιπέτειες.  

»Δε θα βγούμε από την κρίση, από την ίδια πόρτα που μπήκαμε σε αυτήν. Βασική 

προϋπόθεση είναι η συλλογική αυτογνωσία και η διάθεση για ουσιαστική αλλαγή, κάτι 

που γίνεται πράξη εδώ στο ΔΙΑΖΩΜΑ».  

Αμέσως μετά ο Γενικός Διευθυντής του Σ.Ε.Β., θέλησε να παραθέσει τα επτά σημεία 

με τις βασικές οικονομικές συντεταγμένες που διαμορφώνουν το πεδίο χάραξης και 

άσκησης πολιτικής, σύμφωνα με τον Σ.Ε.Β.: 

«Θεωρώ ότι έχουν αξία και άμεση συσχέτιση με τη δουλειά που πραγματοποιεί και το 

ΔΙΑΖΩΜΑ. Πρώτον,  χώρα βγαίνει από τα μνημόνια χωρίς να διαθέτει την παραγωγική 

βάση και την εξωστρέφεια που απαιτείται για να απογειωθεί η οικονομία της. 

Χρειάζεται λοιπόν συνέχιση και εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων ώστε ν’ αυξηθούν τα 

μερίδια των επενδύσεων και της παραγωγής έναντι της κατανάλωσης αλλά και των 

εξαγωγών έναντι των εισαγωγών στο ΑΕΠ της χώρας. Δεύτερον, δεν υπάρχουν μαγικές 

λύσεις όσο κι αν κάποιοι το πρεσβεύουν αυτό, για να επανέλθει η Ελλάδα σε υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς να γίνει σκληρή δουλειά, να υπάρξουν μαζικά επενδύσεις 

μεγάλης, μικρής και μεσαίας κλίμακας, που αυξάνουν την παραγωγικότητα της 

οικονομίας και της εργασίας. Αυτό σημαίνει δραστική αλλαγή του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, του πώς υποδεχόμαστε δηλαδή τις επενδύσεις κάθε μεγέθους. 

Προϋποθέτει ότι στην Ελλάδα ισχύει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας μιας 
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ελεύθερης, διεθνώς ανταγωνιστικής οικονομίας της αγοράς, όπως συμβαίνει σε όλη την 

Ευρώπη και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Τρίτο, το κράτος πρέπει να εκσυγχρονισθεί και 

να νοικοκυρέψει τα έξοδά του και τη λειτουργία του και δεν αρκούν οι καλές προθέσεις, 

απαιτούνται και ιδιωτικοποιήσεις πολλών δημοσίων επιχειρήσεων, στοχευμένα 

δημόσια έργα με τη μορφή ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων στον ιδιωτικό τομέα, που θα 

φέρουν συγκεκριμένο και λειτουργικό αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα».  

Στο σημείο αυτό, ο κος Σκέρτσος, τόνισε πως ο χώρος του πολιτισμού και οι 

προτάσεις του Διαζώματος κινούνται σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, των 

συμπράξεων, και πως το κράτος θα πρέπει να έχει αυτό τον προσανατολισμό. 

Προχώρησε στη συνέχεια στα επόμενα τέσσερα σημεία που σύμφωνα με τον ΣΕΒ, θα 

πρέπει να αποτελούν κεντρικούς στόχους στη χάραξη πολιτικής στη χώρα: 

«To τέταρτο σημείο, είναι πως χρειάζεται η χώρα ένα φορολογικό σύστημα που να 

επιβραβεύει και όχι να τιμωρεί όσους δουλεύουν περισσότερο και κερδίζουν 

περισσότερα χρήματα αντί να ωθεί τα καλύτερα στελέχη μας στο εξωτερικό και τις 

επιχειρήσεις σε αδυναμία στελέχωσης με άτομα που διαθέτουν υψηλές δεξιότητες. Οι 

υψηλοί φορολογικοί συντελεστές που οδηγούν τις μικρές ιδίως επιχειρήσεις σε 

παράνομες πρακτικές φοροδιαφυγής, αδήλωτης εργασίας και άλλα πρέπει να μειωθούν, 

διότι δεν αφήνουν τις επιχειρήσεις να μεγαλώσουν και να λειτουργήσουν προς όφελος 

της οικονομίας».  

Στη συνέχεια ο κος Σκέρτσος αναφέρθηκε στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας και 

της αύξησης του ορίου ηλικίας, που φέρουν άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία. 

Τόνισε, ακόμη, πως είναι ζωτικής σημασίας να γίνουν νέες επενδύσεις και να 

δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, Ως λύση για την εισροή εσόδων στο κράτος και 

πιο δίκαιη φορολόγηση, πρότεινε τις νέες επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας.  

Για την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής στην Ελλάδα, ο κος Σκέρτσος, πρόσθεσε 

στη συνέχεια τα εξής:  

«Για να λειτουργήσει ομαλά η οικονομία πρέπει να έχουμε τραπεζικό σύστημα που να 

λειτουργεί και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ένα απαιτητικό, θεσμικό και 

αποτελεσματικό πλαίσιο αναδιάρθρωσης των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Η 

υπερχρέωση, τα κόκκινα δάνεια, αποτελούν μεγάλο βαρίδι αυτή τη στιγμή στην 

ελληνική οικονομία και πρέπει ν’ αντιμετωπισθεί άμεσα.  
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»Επίσης, η ανάπτυξη, πέρα από επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα, απαιτεί 

και αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του πληθυσμού στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα 

σε νέους και γυναίκες. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη στήριξη της 

οικογένειας, χωρίς μέτρα στήριξης της οικογένειας, καθώς και χωρίς μια στρατηγική 

για τις νέες δεξιότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας και που πρέπει να παρέχει το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα».  

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, πρόσθεσε ο κος Σκέρτσος, 

παραμένουν σημαντικές, ώστε να πρέπει να γίνουν αρκετά ακόμη βήματα προς τη 

βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της ευημερίας των πολιτών. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΣΕΒ, ολοκλήρωσε την παρουσίασή του εκφράζοντας 

την  εμπιστοσύνη και την πλήρη στήριξη του ΣΕΒ στο έργο του Διαζώματος, το 

οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αντιπροσωπεύει το νέο πρότυπο βιώσιμης 

ανάπτυξης, συνεργατικότητας και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 

χώρας.   

 

Η κα Δρέττα ευχαρίστησε τον κο Σκέρτσο και στη συνέχεια, κάλεσε στο βήμα τον κο 

Γιώργο Ιωακειμίδη, Πρόεδρο ΠΕΔ Αττικής.  

Χαιρετισμός του κου Γιώργου Ιωακειμίδη, Προέδρου Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων Αττικής (Π.ΕΔ.Α.).  

Ο κος Γιώργος Ιωακειμίδης, είπε τα εξής:  

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι άνθρωπος της Αυτοδιοίκησης. Όταν ξεκίνησα, θαύμαζα το 

Μπένο κι ήθελα να γίνω Μπένος, το κακό είναι ότι μετά από έξι θητείες που έχω σα 

Δήμαρχος, εξακολουθώ να θέλω να γίνω Μπένος, γιατί ο Μπένος άφησε την 

Αυτοδιοίκηση και κάνει κάτι πάρα πολύ όμορφο σε σχέση με τον πολιτισμό που πάντα 

τον λάτρευε και είναι πάρα πολύ σημαντικό που όλοι εσείς είστε εδώ και δουλεύετε μαζί 

για κάτι τελείως ξεχωριστό».  

Στη συνέχεια ο κος Ιωακειμίδης αξιολόγισε ως υψηλό το επίπεδο της Γενικής 

Συνέλευσης, τονίζοντας πόσο σημαντκό είναι να υπάρχουν αντίστοιχοι θεσμοί στη 

χώρα. Τέλος, ανέφερε πως ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, 

ανέλαβε με χαρά τη χορηγία του δεύτερου τόμου της νέας έκδοσης του Διαζώματος 

για τα αρχαία θεάτρα της Αττικής.  
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Ολοκλήρωσε τέλος το χαιρετισμό του, διαβεβαιώνοντας πως η Π.Ε.Δ.Α. αποτελεί ένα 

σταθερό εταίρο του Διαζώματος. 

 

Στη συνέχεια η κα Δρέττα, κάλεσε στο βήμα την κα Λυδία Κονιόρδου, Πρόεδρο του 

Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. και τεως υπουργό Πολιτισμού. 

Χαιρετισμός από την κα Λυδία Κονιόρδου, Πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τεως υπουργό Πολιτισμού 

Η κα Λυδία Κονιόρδου, θέλησε να μιλήσει για το ρόλο του Διαζώματος στο 

σύγχρονο περιβάλλον του πολιτισμού και είπε περίπου τα εξής: 

«Θα μιλήσω από καρδιάς. Τί αντιπροσωπεύει το ΔΙΑΖΩΜΑ μέσα στη γενικότερη τάση 

του πολιτισμού, έτσι όπως το βλέπουμε να διαμορφώνεται στον 21ο αιώνα; Αυτό που 

βλέπουμε είναι ότι σιγά-σιγά συνειδητοποιούμε ότι όλα είναι ένα. Με διαφόρους 

τρόπους, με διαφόρους δρόμους, άλλους τραυματικούς, άλλους δημιουργικούς. Τί 

καταλαβαίνουμε δηλαδή, ότι το καθετί εξαρτάται από αυτό που συμβαίνει δίπλα του. Η 

περίφημη αλυσίδα των πλασμάτων και των δημιουργημάτων πάνω στη γη, αλλά όχι 

μόνο. Και των δημιουργημάτων των πνευματικών, όπως είναι η πολιτιστική μας 

κληρονομιά, όπως είναι η σύγχρονη δημιουργία, όπως είναι οι σύγχρονες 

δραστηριότητες οι επιχειρηματικές των ανθρώπων, των κοινωνιών και των 

κοινοτήτων.  

»Αυτό λοιπόν που είναι το πιο σημαντικό πέρα από την υλοποίηση του έργου, αυτού 

καθαυτού που κάνει το ΔΙΑΖΩΜΑ, είναι ακριβώς ότι μας βοηθά όλους να 

συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα να συνυπάρξουν, την αναγκαιότητα με έμβλημα 

τη μνήμη μας, τον πλούτο μας τον πολιτιστικό, να καταλάβουμε ότι όλα είναι, ότι όλα 

κινούνται μαζί». 

 

Με την ολοκλήρωση του χαιρετισμού της κας Κονιόρδου, η Πρόεδρος της ΙΑ΄ 

Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε πως θα ακολουθήσει η διαδικασία της έγκρισης 

Απολογισμού των Δράσεων των προηγουμένων ετών και την έγκριση του 

σχεδιασμού, του προγραμματισμού των δράσεων της επόμενης χρονιάς.  Είπε 

χαρακτηριστικά:  

«Είναι 5 οι άξονες στους οποίους θα χρειαστεί να δώσουμε έγκριση, α) του 

απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018, β) του οικονομικού 



ΙΑ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: «Η Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο» - 22-23/9/2018 

 

 

 68 

και διαχειριστικού απολογισμού έως την 31η Αυγούστου του 2018, γ) του 

προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2019, δ) του προϋπολογισμού για το έτος 2019, 

και τέλος (ε) της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2017». 

Πρόσθεσε ακόμη, πως στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένας κύκλος οκτώ ομιλιών, με 

πρώτο ομιλητή τον Πρόεδρο του Διαζώματος. 

Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018 

Ομιλία του Προέδρου του Διαζώματος γιια τη συμπλήρωση δέκα χρόνων ζωής 

του Σωματείου 

Ο κος Σταύρος Μπένος ανέβηκε στο βήμα και σε κλίμα συγκίνησης, παρουσίασε την 

πορεία εξέλιξης της Κίνησης Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», παρομοιάζοντας την με την 

ανάπτυξη ενός δέντρου και αποδίδοντας εικαστικά το ΔΙΑΖΩΜΑ με ένα δέντρο. Ο 

Πρόεδρος του Διαζώματος είπε περίπου τα εξής: 

«Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Θα σας καλέσω να ταξιδέψουμε μαζί στην ιστορία του 

Σωματείου. Έχω παραστήσει το ΔΙΑΖΩΜΑ σαν ένα δέντρο. Στις ρίζες του δέντρου, 

είμαστε όλα τα μέλη του Διαζώματος, είναι οι ρίζες του. Τα τακτικά μέλη, τα εταιρικά 

μέλη, τα αρωγά μέλη. Στον κορμό του δέντρου, στην καρδιά του Σωματείου, είναι τα 

πέντε παιδιά μας. Οι δυο Μαρίες, οι Αρχαιολόγοι, η Κατερίνα, που είναι 

Οικονομολόγος, ο Ευδόκιμος, που είναι υπέυθυνος για τις πολυμεσικές εφαρμογές και ο 

Κώστας ο αφανής, που είναι για κάθε δουλειά αλλά κρατάει και πυγμή εκεί στα 

οικονομικά μας, ο Κώστας Δικαίος».  

Στο σημείο αυτό, ο κος Μπένος, και πριν αναλύσει τον κορμό του διαζωματικού 

δέντρου, που συμβολίζει το αξιακό σύστημα του Σωματείου,  απευθύνθηκε στην κα 

Κονιόρδου, λέγοντας τα εξής: «Λυδία μου, ο σημερινός, ήταν ο ωραιότερος 

χαιρετισμός που έχω ακούσει από σένα. Ξέρεις, όταν φεύγουμε από τα κρατικά 

ασφυκτικά συστήματα, απελευθερώνεται το μυαλό μας και η ψυχή μας.. Αυτό λοιπόν 

είναι το αξιακό μας περιβάλλον, οι συνέργειες, τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, το 

κοινό αγαθό, το δημόσιο αγαθό».  

Ο κος Μπένος συνέχισε την ομιλία του λέγοντας πως μέγιστη αποστολή του 

Διαζώματος είναι η προσπάθεια αλλαγής του μοντέλου διαχείρισης των μνημείων, 

από κρατικό σε δημόσιο, καθώς για το ΔΙΑΖΩΜΑ τα μνημεία δεν αποτελούν 

κρατικό αγαθό και περιουσία του κράτους, αλλά περιουσία όλων των πολιτών του 

κόσμου.  
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Ο κος Μπένος ξεκίνησε την αφήγησή του για την ιστορία του Διαζώματος, ως εξής: 

«Η πρώτη συνάντηση για το ΔΙΑΖΩΜΑ έγινε το 2000, 8 χρόνια πριν από το 

καταστατικό. Στο σπίτι λοιπόν της Νατάσας Πανδή και του Δημήτρη Τρίκα.  Με τον 

Πέτρο Θέμελη, το Γιώργο Κουρουπό και πολλούς άλλους. Ήταν Οκτώβρης του 2000 

και ήμαστε περίπου 60-70 άτομα που κάναμε τις πρώτες αναζητήσεις, για το πώς 

πρέπει να πορευθεί το ΔΙΑΖΩΜΑ. 

»Και φτάσαμε στο 2005, όπου κάναμε το πρώτο καταστατικό. Τ’ ονομάσαμε τότε 

“Διάλογο”. Το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο. Γιατί; Το πρώτο 

καταστατικό είχε δυο πυλώνες · είχε τα μνημεία κι απ’ την άλλη είχε τον πολιτισμό της 

αγροδιατροφής. Αλλά με τις διαβουλεύσεις που κάναμε, ανησύχησα - θυμάμαι ξύπνησα 

κάθιδρος ένα βράδυ -  διότι ενδεχομένως το ένα σύστημα που είναι οικονομικό, το 

σύστημα της αγροδιατροφής, παρ’ ότι έχει έντονα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, θα 

μπορούσε να υπερκεράσει τα μνημεία. Και σταματήσαμε και ξεκινήσαμε απ’ το μηδέν, 

απ’ την αρχή. Γιατί; Για να προασπίσουμε τον ηγεμονικό ρόλο των μνημείων και ν’ 

ακολουθήσουν όλα τ’ άλλα. Αυτή ήταν η αιτία που σταματήσαμε τις διεργασίες για το 

καταστατικό. Και ξεκίνησαν νέες. Είχαμε μέχρι και λογότυπο, που είχε κάνει ένας 

σπουδαίος καλλιτέχνης».  

Ο κος Μπένος έδειξε στα μέλη φωτογραφίες από την περίδο εκείνη: «Αυτή είναι η 

φωτογραφία που βγάλαμε τα ιδρυτικά μέλη του 2005 στα γραφεία του Διαζώματος. 

Ξεχωρίζετε ανάμεσά τους το Γιώργο Κουρουπό, το Γιάννης Μπουτάρη, που συμμετείχε 

στο κομμάτι της αγροδιατροφής μαζί με άλλους σημαντικούς ανθρώπους του 

πρωτογενούς τομέα».  

Στη συνέχεια ο κος Μπένος αναφέρθηκε σε γεγονότα της περιόδου 2007-2008:  

«Προχωράμε, φτάνουμε στο 2007: Έγινε μια πολύ σημαντική συνάντηση το 2007, 

συναντηθήκαμε με δυο αφανείς εργάτες του πολιτισμού. Τώρα τον έναν προσπαθούμε 

να τον κάνουμε πιο εμφανή αλλά μας κουράζει λιγάκι, είναι ο Κωνσταντίνος Μπολέτης, 

η σεμνότητά του είναι παραδοσιακή, είναι πρωτοφανής. Και είναι και ο Μιχάλης 

Πιτένης, στον οποίο ευχόμαστε περαστικά γιατί περνάει μια περιπέτεια με την υγεία του. 

Βλέπετε, είχαν κάνει μαζί με τον αείμνηστο Σπύρο Μερκούρη, αυτό το χάρτη των 

θεάτρων κι έκαναν και εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Και πήραμε τον πρώτο κατάλογο, 

την πρώτη απογραφή δηλαδή, την πρώτη καταγραφή των αρχαίων θεάτρων από τους 

δυο αυτούς πολύ σημαντικούς αρχιτέκτονες και μετά άρχισε η δουλειά κυρίως του 

Πέτρου Θέμελη και του Βασίλη Λαμπρινουδάκη, για να μπορούν ν’ αξιολογούν τον 
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κατάλογο αυτό και να δίνουν και σ’ εμένα τα φώτα τους, γιατί ακολούθησε μια αυτοψία 

επιτόπου δική μου με την καθοδήγηση των δυο καθηγητών.  

»Προχωράμε: Φτάνουμε στο 2008, όπου το 2008 κάνουμε την επίσημη παρουσίαση του 

Σωματείου στο Μουσείο της Ακρόπολης. Μας φιλοξένησε ο Δημήτρης Παντερμαλής, 

πριν ακόμη να έχει ανοίξει το Μουσείο. Ήταν η πρώτη ξενάγηση που μας έκανε ο 

Δημήτρης Παντερμαλής. Μιλήσαμε οι τέσσερείς μας, εγώ, οι δυο Καθηγητές και ο 

Γιώργος Κουρουπός». 

Ο Πρόεδρος του Διαζώματος επέλεξε να προβάλει ένα απόσπασμα ομιλίας του κου 

Κουρουπού στο σημείο αυτό, από την παραπάνω εκδήλωση (προβολή βίντεο). 

Στη συνέχεια ο κος Μπένος, αναφέρθηκε στο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε για 

το λογότυπο του Διαζώματος. Είχε συγκροτηθεί μια σπουδαία Επιτροπή, όπως 

ανέφερε, και τουλάχιστον 250 άτομα συμμετείχαν με τις προτάσεις τους. Ο κος 

Μπένος περιέγραψε τη διαδικασία αξιολόγησης στα γραφεία του Διαζώματος: 

«Αποφάσισαν σε δυο δόσεις να κρίνουν τις προτάσεις. Έστω και ένας αν ήθελε να 

περάσει στη δεύτερη φάση μια πρόταση, θα περνούσε. Θυμάμαι πέρασαν περίπου 50. 

Έπειτα αυτές τις 50, τις  απλώσανε μέσ’ στο ΔΙΑΖΩΜΑ κι ο καθένας έβαλε 

βαθμολογία. Επέλεξε δηλαδή ορισμένα από αυτά. Συμφώνησαν ομόφωνα όλοι με την 

πρώτη επιλογή και η απονομή των βραβείων έγινε στη Μεσσήνη».  

Στη συνέχεια ο κος Μπένος αναφέρθηκε στην την 1η Γενική Συνέλευση του 

Σωματείου στη Μεσσήνη, με πρόεδρο τον Νίκο Χουρμουζιάδη και γραμματέα τον 

Παύλο Τσίμα και ακολούθησε μια αναδρομή στα Προεδρεία των Γενικών 

Συνελεύσεων του Σωματείου:  

«Πάμε να θυμηθούμε τώρα, αργά, καρέ-καρέ, τα Προεδρεία που ακολούθησαν, με πολύ 

σημαντικές κι εμβληματικές προσωπικότητες. Χαράλαμπος Μπούρας, Δημήτρης 

Παπαπετρόπουλος, που είναι και επίτιμο μέλος μας, ο σπουδαίος αυτός Νομικός, η 

Μπέττυ Χατζηνικολάου, που σχεδίασε το πρώτο πρόγραμμα, την Πολιτιστική Διαδρομή 

της Ηπείρου. Στην επόμενη Συνέλευση, ανέλαβαν, δύο σπουδαίοι εθελοντές από τη 

Λάρισα, ο Γιάννης Σάπκας και η Μαρία Σπανού.  

»Θέλω να πω δυο λόγια για το Γιάννη Ζηρίνη. Ήταν Σύμβουλος στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης και γνωριστήκαμε εκεί. Ο Γιάννης, ο οποίος αμέσως εμπνεύστηκε από το 

Πρόγραμμα της Ηπείρου, εν συνεχεία με γνώρισε με τον κόμβο εκείνων που μας έδωσε 

το Πρόγραμμα, που ήταν η Ελένη Ρόκκου.  
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»Στην Επίδαυρος, ήταν η Λυδία Κονιόρδου (στο προεδρείο) μαζί με το Γιάννη Ρούντο. 

Έπειτα ακολούθησε, ο Γιάννης Λασκαράκης, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής του 

Προγράμματος της Via Egnatia, του προγράμματος Πολιτιστικής Διαδρομής της 

Εγνατίας Οδού».  

Στη συνέχεια ο κος Μπένος αναφέρθηκε στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε 

το Νοέμβριο του 2008 και συμμετείχαν οι κ.κ. Λαμπρινουδάκης, Μπένος, Θέμελης, 

Μπολέτης, Λάζος, Τέτη Χατζηνικολάου, Γιώργος Κουρουπός. και με συγκίνηση 

παρουσίασε στους συνέδρους φωτογραφία της πρώτης απόφασης και συγκρότησης 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.  

Ακολούθησε η αναφορά σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν τα διαζωματικά έτη, 

όπως για το 2009, με την πρώτη χορηγία από πολίτη: «Είναι η κα Μαρία 

Φωτοπούλου, μας είχε συγκεντρώσει ένα ποσό 1.000 ευρώ, το οποίο ήταν το πρώτο 

ποσό που μπήκε σε κουμπαρά. Ο πρώτος κουμπαράς δημιουργήθηκε για το αρχαίο 

θεάτρο στη Σικυώνα και ως τώρα έχει συγκεντρωθεί αθροιστικά στους κουμπαράδες 

μας το ποσό των 927.000 ευρώ».  

To Νοέμβριο του 2009, o κος Μπένος, υπενθύμισε στους συνέδρους ότι 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη έκδοση του Σωματείου, με επιμελητή τον κο Χρήστο 

Λάζο και με τη συμβολή του γραφίστα κου Κωνσταντίνου Τσιρίκου, που είναι πάντα 

επιστρετευμένος για τις ανάγκες του Διαζώματος, όπως χαρακτηριστικά είπε.  

Ο κος Μπένος έπειτα αναφέρθηκε στο 2010, όταν πραγματοποιήθηκε στο ΔΙΑΖΩΜΑ 

η πρώτη δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και παρουσίασε στους συνέδρους 

τον μακροσκελή κατάλογο των δωρητών και των χορηγών ως το 2018, τονίζοντας ότι 

για τις ανάγκες της Γενικής Συνέλευσης έγινε τιμητική έκδοση για την προσφορά των 

εατιρικών μελών και δωρητών του Διαζώματος. Πρόσθεσε πως  έχουν προσφέρει στο 

ΔΙΑΖΩΜΑ αθροιστικά το ποσόν των 3 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που έχει διατεθεί 

στα  προγράμματα που οικοδομεί το ΔΙΑΖΩΜΑ.  

Η πρώτη προγραμματική σύμβαση, συνέχισε ο κος Μπένος, πραγματοποιήθηκε για 

το Αρχαίο Θέατρο του Διονύσου και είχε ύψος 6 εκατομμυρίων ευρώ, και η πρώτη 

πολιτιστική χορηγία έγινε από την Attica Bank, για το θέατρο του Ορχομενού 

Αρκαδίας. Η μελέτη για την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου αναμένεται να 

εξεταστεί από το ΚΑΣ, πρόσθεσε.  

Ακολούθησε η αφήγηση της συνάντησης του Προέδρου με την Δικηγόρο κα Μαρία 

Μίχα, η οποία είναι επίτιμο μέλος του Σωματείου, πρότυπο εθελόντριας και πρόεδρος 
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της «Κίνησης Πολιτών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών 

ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ»:  «Ήταν Ιούνιος του 2010, είχαμε γυρίσει από την Γ’ Γενική 

Συνέλευση στην Αιτωλοακαρνανία και με πήρε μια κυρία η οποία ήταν και ελαφρώς 

οργισμένη. Με ρώτησε επι λέξει  “γιατί στον κατάλογο δεν έχετε τις Αχαρνές; ”. Και 

της απάντησα πως “ εμείς στο ΔΙΑΖΩΜΑ δεν κάνουμε από μόνοι μας μια επιλογή των 

μνημείων, πηγαίνουμε όπως μας ορίζει η κοινωνική δυναμική”. Μου απάντησε “ τί 

σημαίνει κοινωνική δυναμική;” Και απαντώ πως “ είτε ένας Δήμος είτε μια ομάδα 

πολιτών, είτε ένας χορηγός, είτε ακόμα κι ένας πολίτης». “Ε, λοιπόν”  λέει, “δηλώνω 

εγώ πολίτης για τις Αχαρνές”. 

Ο κος Μπένος ευχαρίστησε την κα Μίχα για την προσφορά της στο Σωματείο και 

συνέχισε την αναδρομή στην ιστορία του Διαζώματος με την αναφορά στην πρώτη 

παραγωγή ντοκιμαντέρ από το σκηνοθέτη Γιώργο Δρίβα.  

Έπειτα, ο κος Μπένος αναφέρθηκε στον  κ. Παναγιώτη Παπανικόλα, το Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και της Ολυμπίας Οδού, ο οποίος «άνοιξε τους 

δρόμους για την επιχειρηματικότητα», όταν η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε, υιοθέτησε το αρχαίο 

θέατρο της Μακύνειας και χρηματοδότησε τη μελέτη αποκατάστασής του. Ο κος 

Μπένος ζήτησε από τους συνέδρους να παρακολουθήσουν ένα σχετικό βίντεο.  

Το 2010, σύμφωνα με την ομιλία του κου Μπένου, εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα 

«Μαθητές ξεναγούν μαθητές», το οποίο σχεδίασε και υλοποιεί η κ. Μαίρη 

Μπελογιάννη, Υπεύθυνη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Σωματείου.  

Η σημαντική στιγμή του 2011, συνέχισε ο κος Μπένος, υπήρξε η χορηγία  ύψους 

100.000 ευρώ των Αφων Ανδριοπούλου για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου των 

Δελφών, χάρις την οποία χρηματοδοτήθηκε η μελέτη αποκατάστασης του θεάτρου, 

την οποία εκπόνησε η κα Άννα Χλέπα.  

Ο κος Μπένος στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνεργασία που εγκανιάστηκε το  2012, 

με το Megaron Plus για την ετήσια διοργάνωση σειράς αρχαιολογικών διαλέξεων από 

επιφανείς και καταξιωμένους αρχαιολόγους της χώρας. Στο σημείο αυτό ο κος 

Μπένος προέβαλε ένα βίντεο με απόσπασμα ομιλίας του κου Πέτρου Θέμελη, 

Αντιπροέδρου του Διζώματος σε εκδήλωση του Megaronn plus. 

Το 2012, συνέχισε ο κος Μπένος, εγκρίθηκε η πρώτη μελέτη που είχε αναθέσει το 

ΔΙΑΖΩΜΑ για την ανάδειξη αρχαίου θεάτρου. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, 

όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Διαζώματος και αφορούσε το Αρχαίο Θέατρο 
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των Δελφών. Επίσης, πρόσθεσε ο ομιλητής, πως με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος παρήχθησαν δυο πρότυπες ψηφιακές εφαρμογές ξενάγησης για κινητά 

τηλέφωνα, με το υλικό που επεξεργάστηκαν και σχεδίασαν οι δυο Καθηγητές του 

Διαζώματος, οι κ.κ. Β. Λαμπρινουδάκης και Π. Θέμελης,  για την Επίδαυρο και τη 

Μεσσήνη αντίστοιχα.  

Στο έργο των ψηφιακών δράσεων και έργων, ο κος Μπένος αναφέρθηκε ξεχωριστά, 

στον κο Σωκράτη Μεχτερίδη, σπουδαίο εθελοντή και πολύ σεμνό εθελοντή, όπως 

είπε, ο οποίος έχει βοηθήσει σε ψηφιακές εφαρμογές που υλοποιεί το ΔΙΑΖΩΜΑ και 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα.. Ο κος Μπένος πρόσθεσε πως «ο πνευματικός 

πατέρας» του κ. Μεχτερίδη, ήταν ο  Παναγιώτης Κίγκος, ο οποίος άνοιξε στο 

ΔΙΑΖΩΜΑ το δρόμο στην ψηφιακή τεχνολογία.  

Ακολούθησε η αναφορά στη συνεργασία του Διαζώματος με την Τράπεζα Πειραιώς 

(ΠΙΟΠ) και  το Costa Navarino στη Μεσσηνία.  

Το σπουδαιότερο γεγονός που χαρακτήρισε το 2013, σύμφωνα με τον ομιλητή, ήταν 

τα εγκαίνια του Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης. Μια σύμπραξη της 

ΚΟΑ και του Φεστιβάλ Αθηνών στην οποία τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε ο κ.  

Γιώργος Κουρουπός.  Ακολούθησε προβολή σχετικού αποσπάσματος σε βίντεο.   

Η πιο εμβληματική στιγμή του Σωματείου στη δεκαετή του ιστορία, είπε ο κος 

Μπένος στη συνέχεια, ήταν η Γενική Συνέλευση Ηπείρου: «Aκόμα αισθανόμαστε ρίγη 

πραγματικά γι’ αυτό που ζήσαμε εκεί». Ακολούθησε απόσπασμα από την ομιλία της 

κα Ελένης Ρόκκου για την Παρουσίαση του Προγράμματος της Διαδρομής της 

Ηπείρου. Ο κος Μπένος είπε στην συνέχεια τα εξής: 

«Αυτό που ακούσατε, το δίλεπτο, είναι όλη η φιλοσοφία των προγραμμάτων. Όλα αυτά 

που ακούσατε κι εχθές για την τριλογία της Αθήνας. Η Ελένη το συνέλαβε αμέσως και 

είναι τόσο αποτελεσματική. Είμαστε χαρούμενοι σήμερα γιατί τώρα η Ελένη είναι 

Διευθύνουσα Σύμβουλος στην ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και προωθεί το Πρόγραμμα. Και κυρίως 

η Ελένη επιβλέπει το πρώτο Σύμφωνο Ποιότητος που θα γίνει με τις επιχειρήσεις 

Ηπείρου για την ένταξη της επιχειρηματικότητας, όχι οριακά, όχι ως δεύτερο 

παράλληλο σύμπαν, αλλά μέσα στον πυρήνα του προγράμματος και στη διαχείρισή του. 

Και βεβαίως, έγινε κι ένα θεσμικό παράδοξο, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσως το κατάλαβε αυτό, έκανε Ειδική Σύνοδο εδώ στην Ελλάδα 

για να μάθουν όλα τα στελέχη τη δουλειά της Ελένης. Κάλεσε την Ελένη να μιλήσει σε 

όλα τα στελέχη της χώρας, και τα πολιτικά και τα διοικητικά για να τους πει, έτσι πρέπει 
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να κάνετε τη δουλειά. Μάλιστα ο Ισπανός Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης της 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, είχε ενθουσιαστεί και είχε πει ότι “ αν μου το επέτρεπαν οι 

κανόνες θα σηκωνόμουν να σας φιλήσω κα Ρόκκου”, αυτό πρέπει να σημαίνει 

πραγματικά. Και το θεσμικό παράδοξο είναι ότι ενέκρινε το πρόγραμμα του 2013, ενώ 

ξεκινούσε το 2014, για να δείξει ότι να, έτσι, μ’ αυτό τον τρόπο πρέπει να δουλεύετε».  

Ακολούθησε η παρουσίαση ενός γραφήματος με το οποίο ο Πρόεδρος του 

Διαζώματος μπόρεσε να περιγράψει με εύληπτο τρόπο σε ομιλία του στην Παγκόσμια 

Τράπεζα το μοντέλο εργασίας του Διαζώματος: «Γιατί έμαθαν ότι γίνεται κάτι στη 

χώρα και μας κάλεσαν γιατί θέλουν να το εφαρμόσουν και στις χώρες του Τρίτου 

Κόσμου, που δουλεύει κυρίως η Παγκόσμια Τράπεζα, αξιοποιώντας κι εκεί το απόθεμα 

της φυσικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού πλούτου.  

»Στο γράφημα αποτυπώνεται  η δουλειά μας σε ένα στερεότυπο θεάτρου. Στην 

ορχήστρα είναι το δρώμενο όπως λέμε, δηλαδή το ίδιο το πρόγραμμα, η πολιτιστική 

διαδρομή. Στις πρώτες σειρές εδωλίων, στο κάτω διάζωμα, είναι οι βασικοί 

πρωταγωνιστές, που είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια, οι Δήμοι, οι 

Εφορείες. Εμείς είμαστε ο καταλύτης, είμαστε το ΔΙΑΖΩΜΑ, αυτό που βλέπετε με την 

καφέ απόχρωση. Και βλέπετε γύρω-γύρω στις κερκίδες, όλοι εσείς, τα εταιρικά μέλη, με 

μια απίστευτη μόχλευση, μέχρι τώρα δηλαδή έχετε διαθέσει περίπου 800.000 ευρώ γι’ 

αυτό το πρόγραμμα, πώς όλες τις στιγμές τις δύσκολες για την Περιφέρεια και για το 

κράτος ήρθαμε εμείς να τις θεραπεύσουμε, για να δώσουμε επιτάχυνση στο πρόγραμμα. 

Για να δούμε τί έγινε, το παίρνουμε από αριστερά προς τα δεξιά».  

Ο Πρόεδρος του Διαζώματος προχώρησε την ομιλία του αναφερόμενος στη δωρεά 

του Ιδρύματος  Σταύρος Νιάρχος, ύψους 200.000 ευρώ, που απορροφήθηκαν για την 

εκπόνηση μελετών για το Ρωμαϊκό Θέατρο και το Στάδιο της Νικόπολης. 

Συμπλήρωσε ακόμη πως έχει ήδη εγκριθεί η μελέτη για το  Ρωμαϊκό Θέατρο και 

έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες εργασίες.   

Ακολούθησε η αναφορά σε συνεργασίες όπως με την Cosmote, και την εκπόνηση 

μιας πρότυπης οριζόντιας μελέτης για τις ψηφιακές εφαρμογές, επί τη βάσει της 

οποίας θα γίνουν οι προσκλήσεις προγραμμάτων για ψηφιακές εφαρμογές, από τις  

Περιφέρειες της χώρας. Πρόσθεσε ο κος Μπένος, πως η Περιφέρεια Ηπείρου ήταν η 

πρώτη που ανακοίνωσε σχετική πρόσκληση.  
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Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην εταιρεία, Clio Muse, μια start-up επιχείρηση, και 

χορηγό του Διαζώματος, οι ιδρυτές της οποίας προέρχονται από την θερμοκοιτίδα 

“Orange Grove” της Ολλανδικής Πρεσβείας. Η εταιρεία στο πλαίσιο της συνεργασίας 

και ενόψει της εναρκτήριας εκδήλωσης για την παρουσίαση του προγράμματος 

Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, θα σχεδιάσει μια εφαρμογή 

για κινητά τηλέφωνα. Το σενάριο της εφαρμογής, είπε ο κος Μπένος, είναι η ιστορία 

ενός θιάσου που θέλει να τιμήσει τον κορυφαίο του και κάνει μια περιοδεία στα πέντε 

θέατρα στη Ήπειρο.  

Ο κος Μπένος συνέχισε την ομιλία του με την παρουσίαση της συνεργασίας του 

Σωματείου με την Νέα Οδό: «Η Νέα Οδός έχει προικοδοτήσει πάρα πολλά 

προγράμματά μας. Στην Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδότησε τις μελέτες που αφορούν 

τη βιωσιμότητα του προγράμματος, καθώς και τη μελέτη για το Σύμφωνο Ποιότητος. 

Επιπλέον προσέφερε,  το ποσόν των 60.000 ευρώ για την εναρκτήρια εκδήλωση της 

Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου. Αυτό θα το διαθέσουμε στη κατασκευή 

ιστοσελίδας, σε βίντεο για την προβολή της Διαδρομής και στην προετοιμασία της 

αίθουσας σε συνεργασία με την εταιρεία APG». 

O Πρόεδρος του Διαζώματος ευχαρίστησε την εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την 

προσφορά της και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προσφορά του Ιδρύματος Παύλος 

και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου του Ομίλου Εταιρειών ΤΙΤΑΝ: 

«Μετά είναι το Ίδρυμα Κανελλόπουλου του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, το οποίο αθροιστικά έχει 

προσφέρει πάνω από 200.000 ευρώ για το πρόγραμμα αυτό. Είναι τρία αλλεπάλληλα 

προγράμματα, που αναφέρονται και σε μελέτες για τα μνημεία και σε εκδόσεις. Το πιο 

ωραίο απ’ όλα είναι ότι ήδη κάνουμε εγκαταστάσεις και στους πέντε αρχαιολογικούς 

χώρους για άτομα με προβλήματα όρασης, έτσι ώστε να δείξουμε την ευαισθησία μας 

και στην κατηγορία αυτών των πολιτών που θα επισκεφθούν τα μνημεία». 

Ο κος Μπένος στη συνέχεια ευχαρίστησε εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδος, την κα Νέλλη Τζάκου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της 

Εθνικής Τράπεζας για την εξαιρετική συνεργασία στα πλαίσια του Προγράμματος 

«Act4 Greece», καθώς μέσω της πλατφόρμας συγκεντρώθηκε το ποσόν των 80.000 

ευρώ για τη μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της  Αρχαίας Κασσώπης.  

Αμέσως μετά ο κος Μπένος έκανε αναφορά στην εναρκτήρια εκδήλωση παρουσίασης 

του Προγράμματος της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου, που έχει 

προγραμματιστεί στις 3 Νοεμβρίου 2018. Πρόκειται, είπε ο κος Μπένος, για το 
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πρώτο ολιστικό, προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, που θα δοθεί στην παγκόσμια 

τουριστική αγορά. Υποστηρικτές του launch event, είναι το Ίδρυμα Κανελλοπούλου, 

η Νέα Οδός, η Marketing Greece και η Google. 

Ο Πρόεδρος του Διαζώματος στη συνέχεια αναφέθηκε και σε άλλα Προγράμματα 

που σχεδιάζει το ΔΙΑΖΩΜΑ με τους αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Πολιτιστική 

Διαδρομή της Θεσσαλίας. Η πρόταση για τη διαδρομή της Θεσσαλίας γεννήθηκε το 

Σεπτέμβριο του 2013, όταν ο κος Μάκης Τσάμης, ιατρός και Πρόεδρος του Ιατρικού 

Συλλόγου Βόλου πρότεινε το σχεδιασμό της στο ΔΙΑΖΩΜΑ. Αντίστοιχα, ως ψυχή 

του Προγράμματος Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας, χαρακτήρισε ο κος 

Μπένος, τον τέως Δήμαρχο Ορχομενού, Κώστα Ξηρόγιαννη και τον Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργο Ζυγούρη.  Το Πρόγραμμα είχε παρουσιαστεί στο 

κοινό το Δεκέμβρη του 2013, πρόσθεσε ο κος Μπένος και ο τραπεζικός λογαριασμός 

του αρχαίου θεάτρου, ο κουμπαράς του, έχει συγκεεντρώσει μέσω του crowdfunding, 

το ποσόν των περίπου 200.000 ευρώ. Τον ίδιο ζήλο για το Πρόγραμμα, επιδεικνύει 

και ο νυν Δήμαρχος Ορχομενού, ο κος Λουκάς Υπερήφανος, τόνισε ο κος Μπένος.   

Ο Πρόεδρος του Διαζώματος προέβαλε ένα ολιγόλεπτο βίντεο, παραγωγής του 

Διαζώματος,που παρουσιάζει το Πρόγραμμα με τρισδιάστατη απεικόνιση.  

Η αφήγηση του κου Μπένου, έφτασε στο 2014 και σαν κορυφαίο γεγονός του έτους 

χαρακτήρισε την 1η Συνάντηση Εταιρικών Μελών που έγινε στη Χαλκίδα. Ο κος 

Μπένος είπε περίπου τα εξής: 

«Τη σπίθα για να φτάσουμε εκεί, την άναψαν τέσσερα πρόσωπα, στα οποία θέλω να 

κάνω μια τιμητική αναφορά. Πρώτα, σε μια μεγάλη προσωπικότητα της χώρας μας, που 

αφού μεκάλεσε ο ίδιος, μ’ ενθάρρυνε να προχωρήσουμε. Είναι ο κ. Θεόδωρος 

Παπαλεξόπουλος του ομίλου ΤΙΤΑΝ και παλιά Πρόεδρος του ΣΕΒ ·  μια μεγάλη 

πνευματική προσωπικότητα που μου είπε “είσαι ελπίδα για τη χώρα, εγώ ήθελα να 

κάνω πράγματα στον πολιτισμό, δεν είχα συνομιλητές, σε βλέπω σα μια μεγάλη ελπίδα 

κι εμείς θα σε βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να προχωρήσεις”».  

Αμέσως μετά ο κος Μπένος ευχαρίστησε προσωπικά για την στήριξή τους στο 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» όλα αυτά τα χρόνια, τους κ.κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, 

Πρόεδρο της ΤΕΜΕΣ/Costa Navarino και Θεόδωρο Τρύφων, Αντιπρόεδρο της 

ΕΛΠΕΝ και Θωμά Αλεξόπουλο, Πρόεδρο της εταιρείας ΑΤΡΕΥΣ Α.Ε. Πρόσθεσε 

ακόμη, πως η αναζήτηση νέου μηχανισμού χρηματοδότησης και συνεργειών, που 
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οδήγησε στη γέννηση του θεσμού των εταιρικών μελών ήταν αποτέλεσμα της 

πρότασης της κόρης του, Κασσιανής Μπένου, Επικοινωνιολόγου του ΕΜΣΤ.  

Στην εξέλιξη του θεσμού, συνέβαλαν αποτελεσματικά, στη συνέχεια, τέσσερις 

άνθρωποι, συμπλήρωσε ο κος Μπένος · η κα Σόφη Δασκαλάκη απ’ τον όμιλο 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ο κος Νέλλος Κανελλόπουλος, από το Ίδρυμα Παύλου και 

Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, ο κος Βασίλης Φουρλής, από τον Όμιλο ΦΟΥΡΛΗ και 

ο κος Παναγιώτης Παπανικόλας, των εταιρειών Ολυμπία Οδός Α.Ε  και η ΓΕΦΥΡΑ 

Α.Ε.  Ο κος Μπένος, ολοκλήρωσε την αναφορά, ευχαριστώντας για τη συμβολή τους 

στην καθιέρωση στην Ελλάδα του σπουδαίου θεσμού των εταιρικών μελών, ενός 

θεσμού  Σ.Δ.Ι.Τ. (Σύμπραξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα), όπως είπε 

χαρακτηριστικά. 

Ο Πρόεδρος του Διαζώματος στη συνέχεια παρουσίασε στους συνέδρους 

οπτικοακουστικό υλικό από τις συναντήσεις των Εταιρικών Μελών, που έχουν λάβει 

χώρα και συγκεκριμένα: τη 2η Συνάντηση των Εταιρικών μελών το 2015 στη 

Μεσσηνία, την 3η το 2016 στην Πάργα – Κασσώπη, την 4η συνάντηση το 2017 στο 

Καρπενήσι και την 5η συνάντηση στην Ελευσίνα, το 2018.  Στη συνέχεια αναφέρθηκε 

ξεχωριστά στον κύκλο τον Εταιρικών Μελών του Σωματείου. 

Έπειτα, ο κος Μπένος αφηγήθηκε μια κορυφαία σε σημασία στιγμή, το 2014, όταν 

στη διάρκεια της Ζ’ Γενικής Συνέλευσης, που έγινε στο Βόλο το 2014,  ο κος Γιάννης 

Λασκαράκης, τακτικό μέλος του Σωματείου, παρουσίασε στους συνέδρους την 

πρόταση σχεδιασμού του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας 

Οδού». Ακολούθησε απόσπασμα από την ομιλία του κου Λασκαράκη.  

Ο κος Μπένος συνέχισε ως εξής: «Η δουλειά του Γιάννη αυτούσια, συμπεριλήφθη στο 

master plan, στη μελέτη που ανέθεσε η Περιφέρεια για να προκύψει το πρόγραμμα Via 

Egnatia που μάλιστα, από άποψη χρηματοδότησης είναι το κορυφαίο πρόγραμμα της 

χώρας, με 55 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γιάννης είναι μια μεγάλη πνευματική οντότητα στην 

ακριτική μας Θράκη, δραστηριοποιείται στην Αλεξανδρούπολη, όπου εκδίδει και μια 

σπουδαία εφημερίδα πολυβραβευμένη “Γνώμη”».  

Ο κος Μπένος στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στη γέννηση το 2015 ενός ακόμη 

θεσμού στο ΔΙΑΖΩΜΑ, το ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ. Πρόσθεσε, πως η πρώτη συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και στη συνέχεια ακολούθησε η 

προβολή οπτικοακουστικού υλικού. Επίσης, ο κος Μπένος ανέφερε τα ονόματα όσων 

διατέλεσαν Πρόεδροι του Άνω Διαζώματος ανα χρονολογική σειρά για τις τέσσερις 
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συναντήσεις του Άνω Διζώματος,  τη κα Νάντια Δρακούλα, τον κο Πρόδρομο 

Τσιαβό, τον κο Θοδωρή Μπένο και την κα Ελένη Δουνδουλάκη.  

Ως σημαντικότερη στιγμή του 2015, ο Πρόεδρος του Διαζώματος, ανέφερε την 

ψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο, του «Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική 

κληρονομιά για την Ευρώπη (2014/2149(INI))». Με το οποίο το ΔΙΑΖΩΜΑ 

βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση, όπως χαρακτηριστικά είπε.  

Ακολούθησε μια αναφορά στις παραγωγές ντοκιμαντέρ του Διαζώματος  και αμέσως 

μετά στο Πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη στη Σαντορίνη μεταξύ του Διαζώματος και 

του Δήμαρχου Θήρας, κου Νίκου Ζώρζου. Ο κος Μπένος μίλησε ως εξής:  

«To 2016 επισκέφτηκα τη Σαντορίνη, για το θέατρο αλλά βρέθηκα μπροστά σε μια 

κατάσταση έκρυθμη. Και είπα στο Δήμαρχο, ο οποίος είναι ένας ρέκτης Δήμαρχος, ο κ. 

Ζώρζος, “Δήμαρχε, θέλεις να δώσουμε μια ματιά στο μνημείο καθολική, ολιστική, για 

ν’ αναταχθεί”; Γιατί εκεί έχουμε το πρόβλημα του υπερκορεσμού, που είναι πιο 

δύσκολα αντιμετωπίσιμο από το πρόβλημα της υπανάπτυξης. Έχουμε στρεβλώσεις 

απίστευτες».  

Ο κος Μπένος είπε στη συνέχεια πως στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτιστική 

Διαδρομή στη Θήρα» που σχεδιάζει και υλοποιούν το τελευταίο διάστημα το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο Δήμος Θήρας, με αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

ενός επώνυμου τουριστικού προϊόντος που θα διαφοροποιεί τα ποιοτικά δεδομένα του 

νησιού, χρονικά (ενίσχυση της υπάρχουσας τουριστικής σεζόν σε 12μηνο), θεματικά 

και χωρικά (διεύρυνση του φάσματος και των σημείων ενδιαφέροντος του νησιού) 

έχει αναθέσει δυο μελέτες: α) τη «Μελέτη Βελτίωσης των συνθηκών 

προσβασιμότητας στους βασικούς χώρους αρχαιολογικούς και τα μουσεία της νήσου 

Θήρας» (Μελετητής «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.») και β) την 

«Εκπόνηση MASTER PLAN της Πολιτιστικής Διαδρομής Σαντορίνης» (Μελετητής 

MSD Consult). Το κόστος ανάθεσης των παραπάνω μελετών έχει καλυφθεί, από την 

υποστήριξη δυο σπουδαίων εταιρικών μελών του Σωματείου, την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  

και την AEGEAN AIRLINES. 

Στη συνέχεια ο κος Μπένος ευχαρίστησε τον κο Κωνσταντίνο Ζέκκο, μελετητή, 

χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους σπουδαιότερους εθελοντές του Σωματείου.  
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Η αναδρομή είχε επόμενο σταθμό το 2016, όπου το κομβικής σημασίας γεγονός 

υπήρξε η ένταξη του Προγράμματος «Αρχαιολογικό Πάρκο Ασκληπιείου της 

Επιδαύρου» στο ΕΣΠΑ. Η ωρίμανση του έργου επετεύχθει με την ευγενική χορηγία 

των ακόλουθων εταιρικών  μελών του Σωματείου: α) APIVITA, που χρηματοδότησε 

την μελέτη για το Βοτανικό Κήπο με φαρμακευτικά φυτά της αρχαιότητας,  β) 

INTERAMERICAN, που προσέφερε σημαντικό χρηματικό ποσό για το σχεδιασμό 

της Πολιτιστικής Διαδρομής εντός του αρχαιολογικού χώρου, γ) ΔΡΟΜΟΣ Α.Ε. που 

προσέφερε δωρεάν τις υπηρεσίες εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών, δ) Cosmote με 

προσφορά στο  ψηφιακό μέρος και τέλος ε) οι εταιρείες  Cosmesis Α.Ε. και στ) 

ΕΛΠΕΝ Α.Ε. που συμμετείχαν στη δημιουργία εφαρμογής που θα προβάλει το 

Πρόγραμμα.  

 

Τον Απρίλιο του 2016 ο κος Μπένος ανέφερε πως πραγματοποιήθηκε  με 

χρηματοδότηση της Ολυμπία Οδός Α.Ε. η μελέτη  για το branding τoυ 

Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή της Ολυμπίας Διαδρομής», που αποτελεί μια 

ακόμη πρόταση του Διαζώματος:  

«Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι ότι δίπλα στο δρόμο, αυτό το σπουδαίο δρόμο 

που φιλοδοξούμε να μην είναι ένας αγωγός μεταφοράς εμπορευμάτων και ανθρώπων, 

αλλά και αγωγός πολιτισμού, ν’ αναδειχθούν όλα τα μνημεία σ’ ένα βάθος 50-60 

χιλιομέτρων, και μάλιστα  - αν θέλετε μπορώ να σας εκμυστηρευθώ και το προσωπικό 

μου όνειρο-  κάποια στιγμή οι συμβάσεις παραχώρησης να διευρυνθούν και 

συμπεριλάβουν στη φροντίδα τους και τα μνημεία που περιβάλλουν και γίνουν 

πολιτιστικοί αυτοκινητόδρομοι. Αυτή είναι η αξία αυτής της σπουδαίας πρότασης και σ’ 

ευχαριστούμε θερμά  Παναγιώτη που τη στηρίζεις με τόσο πάθος. Και θα το 

καταφέρουμε». Αμέσως μετά ακολούθησε η προβολή ενός μικρού δείγματος του 

ντοκιμαντέρ που χρηματοδότησε η Ολυμπία Οδός  Α.Ε. για το πρόγραμμα αυτό, σε 

σκηνοθεσία του κ. Βαγγέλη Ευθυμίου.  

Ο κος Μπένος συνέχισε την αναδρομή μεταφερόμενος στο 2016, όταν αντιπροσωπεία 

του Διαζώματος επισκέφτηκε τις Η.Π.Α, μετά από πρόσκληση των Πανεπιστημίων 

George Town και Harvard και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο κος Μπένος είπε τα 

εξής:  
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«Στη διάρκεια των εκεί παρουσιάσεων δόθηκε η ευκαιρία ν’ αναπτύξουμε ακριβώς την 

νέα ολιστική μας προσέγγιση και μας είπαν εκεί ότι είναι η παγκόσμια πρώτη που 

γίνεται η ένταξη της επιχειρηματικότητας μέσα στο πρόγραμμα. Αυτή είναι η διαφορά.  

»Μέχρι τώρα να ξέρετε, το λέω στους επιχειρηματίες, η επιχειρηματικότητα είχε ένα 

παράλληλο σύμπαν με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Το ποιοτικό άλμα που κάνουμε 

τώρα, είναι ότι με το Σύμφωνο Ποιότητας και τα συστήματα συνδιαχείρισης και 

συνδιοίκησης, η επιχειρηματικότητα μπαίνει στην καρδιά όχι μόνο του σχεδιασμού, 

αλλά και της υλοποίησης και της διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών. Αυτό θέλω να 

πιστέψετε, αυτό είναι η μεγάλη αλλαγή που συμβαίνει στη χώρα μας και η μεγάλη 

συμβολή η δική σας». 

Στη συνέχεια ο κος Μπένος αναφέρθηκε στη Θ’ Γενική Συνέλευση της Επιδαύρου, 

στη διάρκεια της οποίας έγινε τροποποίηση του καταστατικού, ώστε το Διοικητικό 

Συμβούλιο να πλαισιωθεί από νεότερους ανθρώπους..   

 

Ακολούθησε αναφορά στη συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με το 

πρόγραμμα Act4Greece, τονίζοντας τη συγκλονιστηκή συμμετοχή των εταιρειών στη 

στο crowdfunding για τη χρηματοδότηση των μελετών αποκατάστασης του αρχαίου 

θεάτρου της Κασσώπης. Η περιγραφή του κου Μπένου συνοδεύτηκε από προβολή 

βίντεο.  Ο κος Μπένος ευχαρίστησε το σκηνοθέτη, κο Βαγγέλη Ευθυμίου, όσο και 

τους ηθοποιούς, κ.κ. Κων/νο Μαρκουλάκη,  Νίκο Ορφανό και Μαρία Ναυπλιώτου, 

που συμμετείχαν εθελοντικά στην παραγωγή. Πρόσθεσε τέλος πως η συγκεκριμένη 

μελέτη έχει πλεον ολοκληρωθεί, και σε συνέχεια της έγκρισής της από το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο έχει ξεκινήσει το έργο αποκατάστασης του αρχαίου 

θεάτρου.  

Για το 2017 είπε ο κος Μπένος ότι το ΔΙΑΖΩΜΑ είχε να διαχειριστεί ένα αρκετά 

σύνθετο πρόγραμμα στην πόλη του Ηρακλείου: «Η πόλη του Ηρακλείου έχει 

προβλήματα κατάρρευσης κυριολεκτικά, είναι κάτι σαν τη Σαντορίνη και θέλουμε κι 

εδώ να έχουμε μια ποιοτική διαφοροποίηση του προϊόντος. Δοκιμάζουμε στο 2ο μεγάλο 

πυλώνα του ΕΣΠΑ, που είναι η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, ένα πρωτοποριακό 

πρόγραμμα συμμετοχής επιχειρηματικότητας».  

Ο κος Μπένος πρόσθεσε πως το Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε στην πόλη του 

Ηρακλείου, ημερίδα με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, στην οποία δόθηκε το 
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βήμα και στους χορηγούς του Προγράμματος, που είναι η Eurobank και η SBOKOS 

Hotel Groups, για την αναζήτηση τρόπων συμμετοχής της επιχειρηματικότητας στην 

οργάνωση του Προγράμματος, 

Στη συνέχεια ο κος Μπένος ευχαρίστησε το εταιρικό μέλος του Διαζώματος, Alpha 

Bank για την προβολή του έργου του διαζώματος στις οθόνες των υποκαταστημάτων 

της και προέβαλε μέρος του βίντεο στους συνέδρους..  

Αμέσως μετά, ο κος Μπένος αναφέρθηκε σε μια σημαντική στιγμή που προσμένει το 

ΔΙΑΖΩΜΑ, και αφορά στη διοργάνωση ημερίδας – συνεδρίου  για τα «Ανοιχτά 

Δεδομένα στον Πολιτισμό». Μια συνδιοργάνωση του Διαζώματος με τον ΣΕΒ, τον 

ΣΕΤΕ και την Cosmote.  Ο κος Μπένος στη συνέχεια προχώρησε σε μια σύντομη 

παρουσίαση του «ψηφιακού ανθέμιου», μια εικαστική προσέγγιση που αποδίδει την 

προσέγγισή του για την εθνική ψηφιακή στρατηγική και την απρόσκοπτη ροή της 

πληροφορίας και γνώσης.   

Μια ακόμη σημαντική στιγμή εντός του 2017, ήταν, όπως είπε ο κος Μπένος,  η 

συνεργασία και εν συνεχεία χρηματοδότηση από το αμερικανικό Ίδρυμα Kaplan.  Το 

Ίδρυμα προσέφερε στο ΔΙΑΖΩΜΑ το ποσόν των 50.000 δολαρίων για την εκπόνηση 

μελέτης αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Λάρισας. Ο κος Μπένος πρόσθεσε 

πως «μαζί με το Ίδρυμα Κανελλοπούλου που είχε διαθέσει το ποσόν των 100.000 ευρώ, 

εκπονήθηκε μια σπουδαία μελέτη στη Λάρισα που εγκρίθηκε από το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο και είναι προ των πυλών η έναρξη εργασιών».  

Η αναδρομή του Προέδρου του Διαζώματος στο 2017, περιελάμβανε ακόμη την την 

υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Διαζώματος με την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδος (Νοέμβριος 2017) για την οικοδόμηση του προγράμματος «Διαδρομή φύσης 

και πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας» · έργο που υποστηρίζουν τα εταιρικά μέλη: 

Όμιλος Μυτιληναίος, Νέα Οδός,  Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση,  Όμιλος Στασινόπουλος. 

Τον ίδο μήνα επίσης, πρόσθεσε ο κος  Μπένος, ότι ενεργοποιήθηκε η διάταξη του 

καταστατικού του Διαζώματος που αφορά τις Πρέσβειρες του Πολιτισμού: « Ένα νέο 

κορίτσι λοιπόν που μας ήρθε από την Αμερική και κατάγεται από τη Σπάρτη, έχει γίνει 

Πρέσβειρα του Θεάτρου της Σπάρτης κι έχει αναστατώσει κυριολεκτικά τα 

πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Αμερική. Προέρχεται απ’ το Yale, είναι η Δάφνη 

Martin».  

O  κος Μπένος συνέχισε την ομιλία του με την περιγραφή της Ι’  Γενικής Συνέλευσης 

του 2017, που πραγματοποιήθηκε στη Θράκη και η οποία ονομάστηκε τιμητικά 



ΙΑ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: «Η Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο» - 22-23/9/2018 

 

 

 82 

«Γενική Συνέλευση Πολυτίμης Ανδιοπούλου» από το όνομα της μεγάλης χορηγού 

του Σωματείου. Επιπλέον, στην κα Πολυτίμη Ανδριοπούλου απονεμήθηκε τιμητικά ο 

τίτλος του ευεργέτη – μέλους του Σωματείου. Ο κος Μπένος είπε τα εξής: 

«Η Τούλα, να ξέρετε, προσέφερε πέρυσι ως Φυσικό Πρόσωπο 100.000 ευρώ, εκ των 

οποίων τις 50.000 τις αξιοποιήσαμε για τη Γενική Συνέλευση που χωρίς εκείνη δε θα 

κάναμε, γιατί αυτή η συνέλευση στοίχισε για το ΔΙΑΖΩΜΑ 100.000 ευρώ και τις άλλες 

50.000 φέτος τις αξιοποιήσαμε στα δύο μείζονα προγράμματα, δηλαδή στην Περιφέρεια 

της Ηπείρου για το πρόγραμμα των θεάτρων, αλλά και στη Στερεά Ελλάδα. Σ’ 

ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή στήριξη».  

Το Δεκέμβριο του 2017, ο κος Μπένος, πρόσθεσε πως θεμελιώθηκε μια ακόμη 

σημαντική συμμαχία, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του 

Διαζώματος και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το 

πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή της Via Egnatia». Ακολούθησε η προβολή 

σχετικού βίντεο.  

Ο Πρόεδρος του Διαζώματος στο σημείο αυτό, ξεκίνησε την αναδρομή του στα 

πρόσφατα σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν το τρέχον έτος, 2018, όπως την 5η 

Συνάντηση των Εταιρικών Μελών που πραγματοποιήθηκε τον τον Απρίλιο του 2018 

στην Ελευσίνα με επίκεντρο την «Τριλογία της Αθήνας». Ο κος Μπένος είπε τα εξής: 

«Η τριλογία για μας είναι το κορυφαίο μας πρόγραμμα και βεβαίως βλέπετε πόσους 

συμπαραστάτες έχουμε γι’ αυτό το πρόγραμμα που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί ·  την 

Αττική Οδό, το “Ελευθέριος Βενιζέλος”, την Aegean, τον όμιλο ΤΙΤΑΝ και τα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ που έχουν κάνει πλήθος προγραμμάτων και θα συνεχίζουν 

να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια». 

Ακολούθησε η επαναπροβολή του βίντεο του κου Βαγγέλη Ευθυμίου για την 

«Τριλογία της Αθήνας»με τίτλο «Κλασική Αθήνα», σε σενάριο της αρχαιολόγου κας 

Κατερίνας Σέρβη, και με αφήγηση της ηθοποιού, κας Αφροδίτης Σημίτη.  

Τον  Ιούνιο του 2018, ο κο Μπένος, ανέφερε πως πργματοποιήθηκε μια  ωραία 

εφαρμογή στις διεθνείς πτήσεις της Aegean, και ακολούθησε η προβολή σχετικού 

βίντεο. 

Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε από το ΔΙΑΖΩΜΑ και η πρώτη διεθνής συνάντηση 

για την οικοδόμηση ενός Διεθνούς Δικτύου για τα Αρχαία Θέατρα σε συνεργασία με 

τα Πανεπιστήμια της Βενετίας και της Σεβίλλης.   
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Επίσης, τον Ιούνιο εγκαινιάστηκε η νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα του Διαζώματος, τη 

Generation D. 

Ο τελευταίος καρπός των προσπαθειών μας, είπε ο κος Μπένος, αμέσως μετά, είναι η 

πρόσκληση για την ένταξη δυο εμβληματικών θεάτρων της Θεσσαλίας, του Θεάτρου 

της Λάρισας και του Θεάτρου των Μικροθηβών.   

Τον Ιούνιο του 2018 πραγματοποιήθηκε επίσης η  παρουσίαση του Διαζώματος στην 

αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου, στο πλαίσιο της διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε 

την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Το θέμα της 

διάσκεψης ήταν: «Πολιτιστική Κληρονομιά στην Ευρώπη: συνδέοντας το παρελθόν 

με το μέλλον». Ένα μήνα μετά, συνέχισε ο κος Μπένος, δημιουργήθηκε και η πρώτη 

κοινότητα πολιτών των Βρυξελλών, που απαρτίζουν στελέχη των Θεσμών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι οποίοι «υιοθέτησαν» συμβολικά την Πολιτιστική 

Διαδρομή της Ηπείρου.  

Ο κος Μπένος  εν συνεχεία αναφέρθηκε στη συμβολή του Διαζώματος στην 

αξιοποίηση των τριών πυλώνων που προσφέρει η «τριλογία» των χρηματοδοτικών 

πυλώνων που παρέχει το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ):  

 «Το ΕΣΠΑ έχει τρεις πυλώνες: Τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις που 

αναφέρονται σε μεγάλα γεωγραφικά σύνολα, δηλαδή στις Περιφέρειες, τη Βιώσιμη 

Αστική Ανάπτυξη που αναφέρεται στο αστικό περιβάλλον σε πόλεις και το ΤΑΠΤοΚ, 

είναι θύλακες σε περιοχές που δεν καλύπτουν τα δυο μεγάλα Προγράμματα.  

»Το ΔΙΑΖΩΜΑ λοιπόν, δουλεύοντας επίμονα και στα τρία προγράμματα, συνέβαλε στην 

υποβολή φακέλων για το αρχαίο θέατρο στη Χερσόνησο της Κρήτης και στην Πλατιάνα. 

Σε αυτό συνέβαλαν τρεις εθελοντές, ο αεικίνητος Φώτης Βλάχος, η Παναγιώτα 

Κυριακοπούλου και ο Γιώργος Αδαμόπουλος. Είναι συγκλονιστικό με τί πάθος 

δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι, τί αλλεπάλληλες επαφές κάνουν με τις Υπηρεσίες».  

Ο κος Μπένος τόνισε πόσο συνέβαλε ο κος Βλάχος στην υποβολή της πρότασης από 

την Τοπική Αναπτυξιακή εντός του στενού χρονικού υποβολής των προθεσμιών του 

Ε.Σ.Π.Α.. Με την παρέμβαση του κο Βλάχου, ο μηχανικός κος Γιώργος 

Αδαμόπουλος, ανέλεβε εθελοντικά την σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου, γεγονός που 

επέτρεψε την εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου για την ένταξη του αρχαίου θεάτρου 

της Πλατιάνας στο Πρόγραμμα του Τ.Α.Π..ΤοΚ.του Ε.Σ.ΠΑ.. Αντίστοιχη 

προσπάθεια έχει ξεκινήσει, πρόσθεσε ο κος Μπένος, για την ένταξη και του Aρχαίου 

Θεάτρου της Χερσονήσου στην Κρήτη. 
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Ακολούθησε η παρουσίαση του Προγράμματος «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού 

της Αιτωλοακαρνανίας» που σχεδιάζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και 

το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Ο κος Μπένος είπε τα εξής: 

«Η Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Αιτωλοακαρνανίας, αγκαλιάζει πέντε θέατρα. 

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι πέντε μελέτες, από τις οποίες, η μία έχει γίνει με χορηγία 

της ΓΕΦΥΡΑΣ Α.Ε. Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάζεται σε συνεργασία με το Φορέα 

Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, και γίνεται προσπάθεια να ενταχθεί αν όχι 

στο τρέχον, σίγουρα στο επόμενο Ε.Σ.Π.Α.».  Ο Πρόεδρος του Διαζώματος πρόσθεσε 

πως καρδιά και κινητήριος μοχλός αυτής της συνεργασίας, είναι ο Πρόεδρος του 

Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, κος Φώτης Περγαντής και το 

στέλεχος της, κος  Γιάννης Σελιμάς. 

Ο Πρόεδρος του Διαζώματος ολοκλήρωσε την ομιλία του αναφερόμενος στους 

καρπούς των συνεργειών του Σωματείου και το αποτύπωμά αυτών στα δέκα χρόνια 

ζωής του Σωματείου.  Αξιοποιώντας ένα πίνακα παρουσίασης των μελετών για την 

αποκατάσταση των αρχαίων θεάτρων, που έχουν χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από 

τα Εταιρικά Μέλη του Σωματείου, ο Πρόεδρος του Διαζώματος είπε περίπου τα εξής: 

«Αυτός είναι ο κατάλογος των εικοσιτεσσάρων (24) μελετών του Διαζώματος, που έχετε 

επιχορηγήσει όλοι εσείς. Αναφέρομαι στα εταιρικά μέλη. Πρόκειται για ποιοτικές 

μελέτες που εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μετά την υποβολή 

τους από το  ΔΙΑΖΩΜΑ. Από τις μελέτες αυτές, οι μισές, οι δώδεκα (12) έχουν ενταχθεί 

σε πρόγραμμα και έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης».  

Στη συνέχεια ο κος Μπένος, εξήγησε στους συνέδρους, προβάλοντας ένα χάρτη του 

ΕΣΠΑ, 2014-2020 στον οποίο είχαν επισημανθεί με τέσσερις (4) διαφορετικούς 

χρωματισμούς, τα στάδια εξέλιξης των προγραμμάτων: 

«Με τον πρώτο, κόκκινο χρωματισμό, βλέπετε τα προγράμματα που έχουν ήδη 

ενταχθεί, δηλαδή της Θράκης, της Ηπείρου, της Στερεάς. Αντίστοιχα, προγράμματα 

προς ένταξη είναι της Ολυμπίας Διαδρομής, της Αιτωλοακαρνανίας και της Σαντορίνης. 

Σε πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 

Πρόγραμμα του Ηρακλείου. Πρόκειται για  ΤΑΠΤοΚ, όπως στα δυο θεατράκια που σας 

είπαμε (Πλατιάνας και Χερσονήσου) και στο Πρόγραμμα Φύσης και Πολιτισμού της 

Επιδαύρου».  
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Ο κος Μπένος είπε καταλήγοντας πως τα παραπάνω αποδεικνύουν πως το 

ΔΙΑΖΩΜΑ έχει δημιουργήσει μια κρίσιμη μάζα σ’ όλη τη χώρα προκειμένου 

πνευματικά η Ελλάδα να μπορέσει να κάνει «ένα ποιοτικό άλμα προς τον ολιστικό 

χαρακτήρα των προγραμμάτων και προς την αξία της ένταξης της 

επιχειρηματικότητας στα προγράμματα αυτά». Ακολούθησε η προβολή του βίντεο με 

την ομιλία του Προέδρου του Διαζώματος στη διάσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο για 

την Πολιτιστική Κληρονομιά.  

Με την ολοκλήρωση της προβολής του βίντεο, ο Πρόεδρος του Διαζώματος, 

συγκινημένος, ολοκλήρωσε την αναδρομή στα δέκα χρόνια έργου του Σωματείου με 

τις ακόλουθες φράσεις:  

«Μια κουβέντα μόνο: Ζω μαζί σας τα πιο συναρπαστικά πράγματα που έχω ζήσει στη 

ζωή μου. Θέλω να σας ζητήσω κάτι κλείνοντας αυτή την κοινή μας ιστορική στιγμή: 

Μην ξεχνάτε τις ανάγκες της πατρίδας μας, μην ξεχνάτε πόσο πατριωτικό είναι αυτό 

που κάνουμε. Και μην κάμπτεσθε. Πιο οικογένεια πρέπει να γίνουμε, για να 

υπερασπιστούμε μαζί, όλα αυτά που ακούσατε, όλα αυτά που αξίζουν για τα μνημεία 

αλλά που τα έχει ανάγκη και η πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ από 

καρδιάς».  

Αμέσως μετά η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε στο βήμα τον 

Αντιπρόεδρο του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, κο Πέτρο Θέμελη.  

Ομιλία του Αντιπροέδρου του Διαζώματος, κου Πέτρου Θέμελη : «Οι ιδιοκτήτες 

των μνημείων» 

Ο κος Πέτρος Θέμελης, αφού ανέβηκε στο βήμα είπε περίπου τα εξής: 

«Αγαπητοί σύνεδροι, αγαπητές κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η ομιλία του 

Σταύρου Μπένου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνοψίζει τα πάντα, τους στόχους του 

Διαζώματος. Αυτά που θα πω τώρα, αποτελούν την περίληψη κατ’ ουσία, ενός άρθρου 

που έγραψα σε μια τοπική εφημερίδα, με τίτλο: “Οι αρχαιότητες δεν αναγνωρίζουν 

ιδιοκτήτες, παρά μόνο υπεύθυνους πολίτες ”. 

»Μιας ειδικής μορφής αξιώσεις κυριότητας επί του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας 

Μεσσήνης, εκφράστηκαν προ ετών από κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος του 

Μαυροματίου Ιθώμης, που τελείως αδικαιολόγητα μετονομάστηκε το 2004 σε Αρχαία 

Μεσσήνη, το οποίο βρίσκεται μέσα στα όρια του αρχαιολογικού χώρου.  

»Αφορμή στάθηκε η χωροθέτηση ενός σύγχρονου, νέου Μουσείου έξω από τα τείχη της 

αρχαίας πόλης, νότια του Σταδίου και όχι σε θέση της προτίμησής τους, πλησιέστερα 

:/www.youtube.com/watch?v=vmkvjzqe-qQ&feature=youtu.be
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δηλαδή στο χωριό τους. Αναρτήθηκαν σημαίες από μαύρο πλαστικό, σε καίρια σημεία 

του χωριού καθώς και μεγάλα πανό με συνθήματα, μεταξύ των οποίων ξεχώριζε το 

“κάτω τα χέρια από τ’ αρχαία μας”. 

»Υπογραμμίζω με την ευκαιρία αυτή, ότι η κατασκευή ενός νέου, μεγάλου μουσείου 

μέσα στα όρια του ευαίσθητου και μοναδικού αρχαιολογικού πάρκου της Αρχαίας 

Μεσσήνης αλλά και εκτός των ορίων αυτών, είναι πλέον ανεπίκαιρη και ουδόλως 

επιθυμητή επέμβαση, γιατί θ’ αποδειχθεί αναπόφευκτα καταστροφική για το αλώβητο 

φυσικό περιβάλλον και το μνημειακό σύνολο. Προτείνονται άλλωστε σήμερα λύσεις 

συμβατές με το φυσικό και μνημειακό πλούτο χαμηλού κόστους σ’ επεμβάσεις και 

σχετικές με την έννοια του Ανοικτού Μουσείου και της μη πλήρους διατάραξης της 

λεγόμενης αρχαιολογικής συνάφειας, που προκαλείται από την απομάκρυνση του 

συνόλου των κινητών ευρημάτων από το αρχιτεκτονικό και επιγραφικό τους αισθητικό 

και νοηματικό πλαίσιο και την έκθεσή τους σε Μουσεία.  

»Οι Μεσσήνιοι έχουν αγκαλιάσει την Αρχαία Μεσσήνη ως έργο δικό τους, ως 

πολιτιστική κληρονομιά που τους ανήκει. Η συναισθηματική αυτή σχέση με τις 

αρχαιότητες είναι δικαιολογημένη, δεν πρέπει ωστόσο να ταυτίζεται με την ιδιοκτησία 

και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να προβάλλει δικαιώματα κυριότητας πάνω στα υλικά 

κατάλοιπα του παρελθόντος.  

»Είναι γεγονός πάντως, ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης που ζούμε, το 

πολιτιστικό παρελθόν εμπλέκεται συχνά σε συζητήσεις, ακόμη και σε διαμάχες περί 

δικαιωμάτων κυριότητας, όπως σημειώνει ο Ian Hodder, ο διαπρεπής Άγγλος 

Αρχαιολόγος και Θεωρητικός της Νέας Αρχαιολογίας, ο οποίος αντιμετωπίζει στην 

περιοχή που εργάζεται, αντιλήψεις περί ιδιοκτησίας και κυριότητας, παρόμοιες με αυτές 

που αντιμετωπίζουμε ενίοτε και στη χώρα μας.  

»Επιχείρησε ο ίδιος ο Hodder να προσεγγίσει και να λύσει το πρόβλημα στη διάρκεια 

της εικοσαετούς Διεύθυνσης του προγράμματος ανασκαφών και ανάδειξης του γνωστού 

νεολιθικού οικισμού στο Τσατάλ Χιουγιούκ της Μικράς Ασίας. Μια θετική πλευρά της 

συναισθηματικής αυτής σχέσης, που δεν ταυτίζεται βέβαια άμεσα με τα αβάσιμα, όπως 

είπαμε, επιχειρήματα περί ιδιοκτησίας, αναπτύσσεται για παράδειγμα μεταξύ Τούρκων 

της διασποράς, οι οποίοι χρηματοδοτούν και υποστηρίζουν γενικώς προσπάθειες 

αποκάλυψης και προστασίας μνημείων της γενέτειράς τους. Η περί ιδιοκτησίας 

αντίληψη αφορά όπως σημειώσαμε, σε μια ειδική συναισθηματική σχέση των πέριξ 

κατοίκων του αρχαιολογικού χώρου με το πολιτιστικό παρελθόν, βασισμένη σε δήθεν 
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δικαιώματα κυριότητας επί των υλικών κατάλοιπων που έχουν έρθει στο φως με τις 

ανασκαφές.  

»Κανενός ιδιοκτησία δεν αποτελεί το πολιτιστικό γενικώς παρελθόν και οι 

αρχαιολογικοί χώροι, όλοι μας περνούμε από αυτούς τους χώρους ως περαστικοί 

ταξιδιώτες, όλοι ταξιδεύουμε στο πολιτιστικό παρελθόν μας, προσπαθώντας να το 

μελετήσουμε και να το προστατεύσουμε. Ο ομιλών εργάζεται στην Αρχαία Μεσσήνη επί 

32 χρόνια, ωστόσο η χρονική αυτή περίοδος 1/3 του αιώνα είναι απειροελάχιστη σε 

σύγκριση με την ηλικία των 2.500 ετών και πλέον του αρχαιολογικού χώρου.Οι 

λειτουργοί, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι και οι διευθυντές των ανασκαφών και των 

αναστυλώσεων έρχονται και παρέρχονται. Ακόμη και οι κάτοικοι των δημοτικών 

διαμερισμάτων, μολονότι διατηρούν εκατοντάδων ετών αναμνήσεις και παραδόσεις για 

το παρελθόν και τα “μνημεία τους”, αποτελούν και αυτοί μέρος μιας μακρόχρονης 

ιστορίας μετακινήσεων και μεταναστεύσεων. 

»Είναι γεγονός ότι οι μακρόχρονες συστηματικές εργασίες αποκάλυψης, 

αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων επηρεάζουν αναπόφευκτα τις 

κοινωνικές, τις οικονομικές και τις πολιτιστικές δομές των περιοχών επέμβασης, των 

κατοίκων δηλαδή των περιοχών αυτών. Η άποψη ότι οι αρχαιολόγοι των κρατικών 

υπηρεσιών είναι οι μόνοι αρμόδιοι διαχειριστές του αρχαιολογικού πλούτου της χώρας 

τους, αδιαφορώντας για το κοινωνικό περιβάλλον, εκφράζει μιαν αντίληψη που 

παραπέμπει σε πρακτικές της αποικιοκρατίας και υποκρύπτει τάσεις ιδιοκτησίας εκ 

μέρους των αρχαιολόγων πάνω στο πολιτιστικό παρελθόν, όπως υπογραμμίζει ο Ian 

Hodder. Τείνω να συμμεριστώ εν μέρει και κατά περίπτωση τις απόψεις του. Οι τάσεις, 

οι απαιτήσεις κυριότητας σε συνδυασμό με την κακώς εννοούμενη απόκτηση εξουσίας 

αποτελούν μείγμα επικίνδυνο για το κοινωνικό σύνολο». 

Ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, κος Πέτρος Θέμελης, ολοκλήρωσε την 

ομιλία του καλώντας τους, Αρχαιολόγους, τους πολίτες, τους Προϊστάμενους 

Υπηρεσιών και τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «να μετακινηθούν από 

το ιδιοκτησιακό πεδίο σε εκείνο της συλλογικής ευθύνης, της συνυπευθυνότητας για την 

προστασία του δημόσιου πολιτιστικού αγαθού, που δεν είναι αποκλειστικά κρατικό».  

Η κα Δρέττα ευχαρίστησε τον κο Θέμελη και κάλεσε στο βήμα, τον επόμενο ομιλητή, 

τον Γενικό Γραμματέα του Διαζώματος, κο Βασίλη Λαμπρινουδάκη.  
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Ομιλία του Γενικού Γραμματέα  του Διαζώματος, κου Βασίλη Λαμπρινουδάκη: 

«Ανοίγουμε τα φτερά μας στο διεθνή χώρο» 

Ο Γενικός Γραμματέας του Διαζώματος, κος Βασίλης Λαμπρινουδάκης, αφού 

ανέβηκε στο βήμα, είπε τα ακόλουθα: 

«Αγαπητοί φίλοι, στα 10 χρόνια που πέρασαν το ΔΙΑΖΩΜΑ, ανέπτυξε και ωρίμασε τις 

δράσεις που εξυπηρετούν το βασικό στόχο της ίδρυσής του.  

»Με την καθοριστική συμβολή, όπως ακούσατε, των Κωνσταντίνου Μπολέτη και 

Μιχάλη Πιτένη, με την εθελοντική εργασία των μελών του και με τη συνεργασία των 

Αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού, δημιούργησε ένα πλήρες αρχείο 

τεκμηρίωσης των αρχαίων θεάτρων στην ελληνική επικράτεια, στο οποίο 

αποθησαυρίζονται όλες οι γνωστές πληροφορίες και τα τεκμήρια για τους αρχαίους 

χώρους θέασης και ακρόασης, θέατρα, βουλευτήρια, ωδεία, στάδια κτλ.  

»Αναλυτικές περιγραφές, αρχεία της ιστορίας του μνημείου και των επεμβάσεων σε 

αυτό, ακριβή σχέδια, πλούσιο εικονογραφικό υλικό, δυνατότητες αποκαταστάσεων και 

νέας χρήσης, περιλαμβάνονται στα δελτία του κάθε θεάτρου, τα οποία τηρούνται με 

δυναμικό τρόπο, να προστίθεται δηλαδή ή να τροποποιείται το ηλεκτρονικό δελτίο, 

ανάλογα με την προκύπτουσα νέα γνώση και δραστηριότητα.  

»Στηριζόμενο στην κατά το δυνατόν πλήρη αυτή τεκμηρίωση, η οποία αποτυπώνεται 

και σε δημοσιεύσεις για την πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού και με την εξασφάλιση 

της απαραίτητης σχετικής χρηματοδότησης από πηγές της κοινωνίας των πολιτών, το 

ΔΙΑΖΩΜΑ ανέπτυξε ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό σύστημα επικουρίας της πολιτείας, 

στη φροντίδα της για την αποκάλυψη, αποκατάσταση, συντήρηση και διατήρηση των 

αρχαίων θεάτρων. Φροντίζει δηλαδή για την πραγματοποίηση των εργασιών και τη 

σύνταξη μελετών που αποτελούν προαπαιτούμενα για την ένταξη των σχετικών έργων 

σε μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά δεν καλύπτονται οικονομικά από αυτό, 

ενθαρρύνοντας έτσι και βοηθώντας τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν 

συστηματικά προγράμματα ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων. Με τα πρόσφατα μάλιστα 

προγράμματα των Αρχαιολογικών Πάρκων και Πολιτιστικών Διαδρομών, με πυρήνα τα 

θέατρα που ακούσατε, και για τα οποία μίλησαν προηγούμενοι ομιλητές, τα μνημεία 

εντάσσονται στη ζώσα κοινωνία.  

»Αρχαία θέατρα φίλες και φίλοι, και γενικά μνημεία της αρχαιότητας, υπάρχουν βέβαια 

ολόγυρα στη Μεσόγειο. Αποτελούν την κληρονομιά ενός ενιαίου πολιτισμού, του οποίου 
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οι παραλλαγές στο χώρο και το χρόνο, επιδρούσαν στη διαμόρφωσή του διαδραστικά. 

Η προσέγγιση επομένως του πλούσιου αυτού θησαυρού, εκτός των ορίων του σημερινού 

ελληνικού κράτους, με τη λογική που ανέπτυξε κι εφαρμόζει πλέον το ΔΙΑΖΩΜΑ στην 

Ελλάδα, προέκυψε αυτονόητα ως επιβεβλημένη.  

»Το Σωματείο μας άνοιξε επομένως τα φτερά του για τη σύνδεσή του με τον ευρύτερο 

αυτό ιστορικό χώρο, ώστε να μάθει από την εμπειρία άλλων για τη διαχείριση 

μνημείων, αλλά και να προσφέρει από τη δική του πρωτοποριακή εμπειρία σε διεθνές 

επίπεδο».  

Στο σημείο αυτό ο κος Λαμπρινουδάκης, αναφέρθηκε στη σημαντική προσφορά της 

κας Δανάης Αντωννάκου, Αρχιτέκτων-Χωροτάκτη και δραστήριο τακτικό μέλος του 

Σωματείου, στην προετοιμασία των απαραίτητων δράσεων για τη συγκρότηση με 

πρωτοβουλία του Διαζώματος, Διεθνούς Δικτύου Αρχαίων Θεάτρων. Με τα 

διερευνητικά της ταξίδια στο εξωτερικό, πρόσθεσε ο κος Λαμπρινουδάκης, η κα 

Αντωνάκου εντόπισε συγγενείς δραστηριότητες με αυτές του Διαζώματος και άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως του επιστημονικού ιταλικού περιοδικού «La Rivista di 

Engramma», που, όπως εξήγησε σημαίνει «Επιθεώρηση», «Το Έγγραμμα», σημαίνει 

το «μνημειακό αποτύπωμα», τη μνήμη και τα μνημεία. Είπε χαρακτηριστικά ο 

Καθηγητής: 

 «Το “Engramma” έχει δημιουργήσει από το 2010 μία ηλεκτρονική Τράπεζα 

καταγραφής των Αρχαίων Θεάτρων, Αμφιθεάτρων και Ωδείων, με κατηγοριοποίησή 

τους ως προς το είδος και τη διατήρηση. Για κάθε μνημείο, καταγράφεται η ιστορία του 

και οι τυχόν επεμβάσεις σε αυτό. Mε διαφόρους κύκλους, κατηγοριοποιούνται τα 

θέατρα, οι χώροι ακρόασης γενικώς, θέaσης και ακρόασης, ανάλογα με την κατάσταση 

διατήρησής τους, τη χρονολογία τους κτλ. Η τεκμηρίωση μπορεί κι εδώ να 

ενημερώνεται συνεχώς.  

»Το Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου της Βενετίας, έχει δημιουργήσει το 

Διεθνές Δίκτυο “Σχεδιάζοντας τοπία πολιτιστικού τουρισμού”, το οποίο παράγει και 

προάγει μελέτες διαμόρφωσης μνημειακών χώρων. Και το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης 

έχει οργανώσει το Διεθνές Φόρουμ Ρωμαϊκών Θεάτρων, καθώς τα περισσότερα θέατρα 

στην Ευρώπη, στις υπόλοιπες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, σώζονται στην κατάσταση 

που διαμορφώθηκαν στη ρωμαϊκή περίοδο. Σε αυτό το Φόρουμ παρουσιάζονται μελέτες 

και ανταλλάσσονται απόψεις για την ιστορία, την ανάδειξη, τη συντήρηση, τη σύγχρονη 

χρήση και γενικά τη διαχείριση των θεάτρων, ρωμαϊκών κυρίως χρόνων.  
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»Η κα Αντωνάκου, με στοχευμένα ταξίδια, ήρθε σ’ επαφή με τους υπευθύνους των 

δράσεων που σας ανέφερα και το Μάιο του 2017, έγινε μια πρώτη διερευνητική 

προπαρασκευαστική συνάντηση στην Αθήνα, στην οποία μετείχαν, εκτός από τον 

Πρόεδρο και τον ομιλούντα, η κα Αντωνάκου, ο Καθηγητής της Θεατρολογίας στο 

Πανεπιστήμιό μας, Πλάτων Μαυρομούστακος και η Καθηγήτρια Ελληνικής 

Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Βενετίας και Διευθύντρια του “Engramma”, 

Monica Centanni. 

»Οι ενέργειες που αποφασίστηκαν κατά τη συνάντηση αυτή, οδήγησαν σε μια δεύτερη 

που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου φέτος, στα γραφεία του Διαζώματος, κατά την 

οποία υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία Διεθνούς Δικτύου 

Αρχαίων Θεάτρων από τους εκπροσώπους του Διαζώματος, δηλαδή την κα Αντωνάκου, 

το μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου και κορυφαίου αναστηλωτή των Θεάτρων 

Κωνσταντίνου Μπολέτη και τον ομιλούντα, καθώς και από τους εκπροσώπους των ήδη 

αναφερθέντων ξένων φορέων, δηλαδή τη Monica Centanni για το περιοδικό 

“Engramma”, τον Καθηγητή Mauro Marzo για το Διεθνές Δίκτυο Πολιτιστικού 

Τουρισμού, τον Καθηγητή Αρχιτεκτονικής Antonio Tejedor Cabrera για το Διεθνές 

Δίκτυο Ρωμαϊκών Θεάτρων και την Καθηγήτρια Mercedes Linares Gomez del Pulgar, 

Διευθύντρια του Ινστιτούτου Γραφικής Αρχιτεκτονικής Έκφρασης της Σεβίλλης».  

Στη συνέχεια ο κος Λαμπρινουδάκης ενημέρωσε τους συνέδρους ότι γίνονται 

διαβουλεύσεις για την ένταξη και άλλων χωρών στο Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων, όπως 

είναι η Κύπρος και η Γαλλία. Αμέσως μετά αναφέρθηκε στους βασικούς σκοπούς που 

καλείται να υποστηρίξει το Δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων και τις πρώτες  ενέργειες 

που τα μέλη συναποφάσισαν να δρομολογήσουν: 

«Βασικοί σκοποί του Δικτύου, όπως αυτοί συνομολογούνται στο μνημόνιο, είναι οι 

ακόλουθοι:  

 Ο συνθετικός συντονισμός των ήδη λειτουργούντων Πανοραμάτων, των 

Τραπεζών δηλαδή δεδομένων των Αρχαίων Θεάτρων Θέασης και Ακρόασης. 

 Η επεξεργασία ενιαίου ειδικού ηλεκτρονικού δελτίου για κάθε χώρο. 

 Η παραγωγή και ο συντονισμός σχετικών εκδόσεων. 

 Η παραγωγή ντοκιμαντέρ για αρχαία θέατρα και για επιφανείς επιστήμονες της 

Αρχαιολογίας και Αρχιτεκτονικής. 
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 Η συγγραφή λημμάτων για τ’ αρχαία θέατρα και η ανάρτησή τους στην 

πλατφόρμα της Wikipedia.  

Ήδη στην πρώτη συνεδρία του Ιουνίου 2018, τα ιδρυτικά μέλη συμφώνησαν σ’ έναν 

οδικό χάρτη για τις επόμενες πρώτες ενέργειές τους. Τα βήματα είναι τ’ ακόλουθα:  

 Τεκμηρίωση κάθε αρχαίου θεάτρου με σαφώς καθορισμένα επιστημονικά 

κριτήρια από επιστήμονες, προσέξτε το αυτό, το είπε και ο Πρόεδρος γι’ αυτό 

που γίνεται σ’ εμάς, από επιστήμονες που έχουν εργαστεί στο μνημείο και το 

μελετούν.  

 Συμπλήρωση της τεκμηρίωσης βασισμένη στις προδιαγραφές που ισχύουν και 

την εργασία που έχει γίνει από τα μέλη του δικτύου. 

 Δημιουργία και εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων ψηφιακών χαρτών με χωρική 

ανάλυση και γενικά ψηφιακής τεκμηρίωσης, δηλαδή εικόνων, γραφικών και 

βίντεο.  

 Πιλοτική δημιουργία ηλεκτρονικού δικτύου, αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα, 

πρώτο βήμα. 

 Τεκμηρίωση τριών αρχαίων θεάτρων από κάθε χώρα μέλος, Ελλάδα, Ιταλία και 

Ισπανία».  

Ο κος Λαμπρινουδάκης εξήγησε πως τα επιλεχθησόμενα μνημεία θα πρέπει να  έχουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά το καθένα, διαφορετική κατάσταση διατήρησης, 

διαφορετική τοποθεσία εντός ή εκτός αστικών περιοχών, μνημεία σε χρήση, ώστε τα 

δελτία που θα προκύψουν, να καλύπτουν ως πρότυπο, κατά το δυνατόν, όλες τις 

περιπτώσεις. Πρόσθεσε ακόμη πως την επιλογή των μνημείων αυτών ορίστηκε να 

συντονίσει ο κος Κωνσταντίνος Μπολέτης και πως στον κο Λαμπρινουδάκη 

ανατέθηκε ο γενικός συντονισμός των δράσεων του Δικτύου. Ανακοίνωσε τέλος, πως 

η πρώτη δράση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Δικτύου, θα είναι η 

παρουσία και ομιλία του στο 4ο Διεθνές Φόρουμ Ρωμαϊκών Θεάτρων, που θα λάβει 

χώρα στη Σεβίλλη τον Οκτώβριο του 2018.  Πρόσθεσε τέλος, πως το θέμα της 

ομιλίας του είναι η Σύγχρονη Διαχείριση των Αρχαίων Θεάτρων στην Ελλάδα.   

O Γενικός Γραμματέας του Διαζώματος ολοκλήρωσε την ομιλία του με την 

εκφράζοντας την πεποίθηση πως η εμπειρία του Διαζώματος σε πρωτοπόρες δράσεις, 

θα συμβάλλει στην ποιότητα της μελέτης και της διαχείρισης των αρχαίων χώρων 

θέασης και ακρόασης διεθνώς. Τέλος, προχώρησε στην προβολή αποσπάσματος 

βίντεο με τίτλο  «Ανοίξαμε τα φτερά μας προς το διεθνή χώρο», που παρουσίασε τις 
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εκπαιδευτικές διεθνείς δράσεις με επίκεντρο την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου  από 

μαθητές του Αρσάκειου -Τοσίτσειου Σχολείου Εκάλης. 

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε τον κο Λαμπρινουδάκη για την 

εξαιρετική ομιλία και τις ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές δράσεις που παρουσίασε και 

στη συνέχεια και κάλεσε στο βήμα τον Ταμία του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, κο.  

Γιώργο Κουρουπό.  

Ομιλία του ταμία του Διαζώματος, κου Γιώργου Κουρουπού: «Διαφάνεια και 

καινοτομία στην οικονομική μας ζωή» 

Ο κος Γιώργος Κουρουπός αφού ανέβηκε στο βήμα είπε περίπου τα εξής: 

«Γεια σας κι από μένα. Κατ' αρχάς έχω να μιλήσω για την καινοτομία και τη διαφάνεια 

και θα είμαι σύντομος, δε θα θεωρητικολογήσω επί πάρα πολλή ώρα. 

»Η καινοτομία ορίζεται ως η χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή και παροχή 

νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που οι καταναλωτές επιθυμούν. Αυτός είναι ένας ορισμός 

που δίνει ο Crhis Freeman το 1982 στο “Economics of Industrial Innovation”.   

»Η βασική ιδέα για τη γέννηση του Διαζώματος είναι ότι τ’ αρχαιολογικά μνημεία 

ανήκουν στους πολίτες της χώρας και κατ’ επέκταση σε όλη την υφήλιο και όχι στο 

κράτος όπως μέχρι και σήμερα κάποιοι θέλουν να υποστηρίζουν. Εδώ τώρα να μου 

επιτρέψετε να κάνω μια μικρή διακοπή και να πω πόσο εντυπωσιακό είναι το γεγονός 

ότι την ίδια ακριβώς ιδέα έρχεται να υποστηρίξει και επισήμως το Ευρωκοινοβούλιο, 9 

χρόνια μετά. Να μην το θεωρήσω αυτό μια δικαίωση του Διαζώματος; Από αυτή την 

ιδέα προκύπτει ως συνέπεια η υποχρέωση του κάθε πολίτη για την προστασία των 

μνημείων αλλά και το δικαίωμά του να χαίρεται τη δυνατότητα χρήσης των μνημείων, 

στο βαθμό βέβαια που αυτό είναι δυνατόν και ακίνδυνο για το μνημείο.  

»Η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία του Διαζώματος σ’ αυτές τις δυο καινοτόμες 

ιδέες στηρίζεται, ιδέες που ενστερνίζονται μ’ ενθουσιασμό τόσο τα μέλη του, όσο και οι 

οικονομικοί ιδιωτικοί φορείς επιχειρήσεις, εταιρείες κτλ. που έμπρακτα στηρίζουν τη 

λειτουργία του.  

»Η τρίτη μεγάλη καινοτομία είναι ασφαλώς ο τρόπος χρηματοδότησης του Διαζώματος. 

Δε στοχεύει καθόλου στη δημόσια χρηματοδότηση ενώ εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο το αυθόρμητο ενδιαφέρον των πολιτών της χώρας μας, αλλά και την 

εμπιστοσύνη των ιδιωτικών Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Εταιρειών κτλ., που 

αυθόρμητα επίσης και ανιδιοτελώς στηρίζουν το ΔΙΑΖΩΜΑ όντας πεπεισμένοι ότι τα 
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χρήματά τους πιάνουν τόπο. Σ’ αυτό προφανώς παίζει ρόλο και η οικονομική 

διαφάνεια του Σωματείου για την οποία θα επανέλθουμε σε λίγο.  

»Η 4η καινοτομία αφορά στην αντίληψη του Διαζώματος ότι τα μνημεία δεν είναι σαν 

έρημες νησίδες στο πέλαγος, αλλά εγγράφονται στο περιβάλλον και συνομιλούν μ’ αυτό. 

Εξ αυτού προκύπτει ότι η διαχείριση των μνημείων συνδέεται με τη διαχείριση του 

περιβάλλοντος και ότι η αξιοποίησή τους, ως ζωντανά κύτταρα μιας περιοχής, απαιτεί 

την παράλληλη προστασία και αξιοποίηση και του ίδιου του περιβάλλοντος. Εξ αυτού 

προκύπτουν νέα προγράμματα ολιστικής διαχείρισης και αξιοποίησης. Ως μέσον για την 

προώθηση αυτής της ιδέας, προκύπτει αβίαστα η επόμενη ιδέα, αυτή των πολιτιστικών, 

περιβαλλοντικών διαδρομών.  

»Ο πολίτης, Έλληνας ή ξένος τουρίστας, που επισκέπτεται ένα αρχαίο μνημείο, πέρα 

από το καθαυτό ενδιαφέρον και το θαυμασμό για το ίδιο το μνημείο, δεν έρχεται 

ουρανοκατέβατος, ταξιδεύει με οποιοδήποτε μέσο και η επίσκεψή του εμπεριέχει τις 

δυσκολίες αλλά και την ικανοποίηση που εμπεριέχει κάθε ταξίδι, την ομορφιά του 

τοπίου αλλά και την υποδομή της χώρας, την ποιότητα των δρόμων, την επάρκεια των 

σημάνσεων, τη φιλοξενία των κατοίκων, τα προϊόντα του τόπου, την καλή διατροφή, 

την άνετη διανυκτέρευση, την ικανοποίηση από ενδεχομένως παράλληλες και ποικίλες 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες που μπορεί κάθε περιοχή να προσφέρει. Κατά συνέπεια, 

απαιτείται μια ολιστική παρέμβαση από την πολιτεία, αλλά και τους κατοίκους, που ν’ 

αξιοποιεί το μάξιμουμ από αυτές τις παραμέτρους, που ανάγουν τον τουρισμό σε μια 

μοναδική εμπειρία ζωής και που συνεισφέρουν γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη 

των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών διαδρομών.  

Μια άλλη καινοτόμος παρέμβαση είναι αυτή που διάφοροι εμπνευσμένοι αρχαιολόγοι 

προάγουν για την ανάδειξη των μνημείων. Είναι ο εμπλουτισμός της πληροφορίας για 

το μνημείο με την αξιοποίηση της ιστορίας του τόπου, είτε με ιδιαίτερες εκδηλώσεις 

όπου αυτό είναι δυνατόν, ή με την ευφάνταστη αναπαράσταση κάποιων ιστορικών 

στοιχείων ή ακόμη με την αναβίωση κάποιων ιστορικών δραστηριοτήτων περί το 

μνημείο, όπως για παράδειγμα η κατασκευή βοτανικού κήπου στην Επίδαυρο.  

»Η καινοτομία λοιπόν που άφησα για το τέλος, αλλά η οποία είναι ίσως η 

πολυτιμότερη, για την εντυπωσιακή ανάπτυξη του Διαζώματος, είναι οι τρόποι 

χρηματοδότησης και η διαφάνεια του Σωματείου. Εν τάχει θα πω δυο λόγια γι’ αυτό. 

Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη κεφαλαιαγορά πρέπει όλοι να παίζουν με κανόνες, 

καθώς και να είναι τίμιοι και σωστοί απέναντι σε όλους τους επενδυτές, τόσο τους 

μεγάλους θεσμικούς όσο και τους ιδιώτες. Αυτά λέει ο Paul Sarbanis, Γερουσιαστής 
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του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, το παίρνω από το «Βήμα» της 30/6/2007. Το 

ΔΙΑΖΩΜΑ λοιπόν αξιοποιεί όλες τις νέες ψηφιακές τεχνικές για την οικονομική του 

διαχείριση. Για να γίνεις μέλος, ειδικός λογαριασμός. Για να κάνεις μια δωρεά 

απευθείας στο ΔΙΑΖΩΜΑ, ο ίδιος λογαριασμός. Για να στηρίξεις ένα συγκεκριμένο 

θέατρο, κατάθεση στους κουμπαράδες. Ειδικοί λογαριασμοί για κάθε θέατρο.Για τη 

διακίνηση των χρημάτων χρησιμοποιείτε επίσης το POS και το Paypal. Για να γίνει μια 

εταιρεία ή μια επιχείρηση ή ένας ιδιωτικός Οργανισμός εταιρικό μέλος, χρειάζεται 

σύμβαση βάσει του Ν. 3525/26-1-2007 (χορηγικός νόμος). Για την οικονομική 

συμμετοχή οποιουδήποτε πολίτη ή επιχείρησης στο καθορισμένο Crowdfunding, ειδικός 

λογαριασμός που κάθε φορά προγραμματίζεται για το συγκεκριμένο έργο. Για 

χρηματοδότηση από Τοπική ή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, μόνο με προγραμματική 

σύμβαση με το ΥΠΠΟ.  

»Η συμμόρφωση του Διαζώματος με τους κανόνες της διαφάνειας είναι απόλυτη και 

αδιαπραγμάτευτη. Σε τακτικά διαστήματα στο τέλος του κάθε μήνα, αναρτώνται 

ανελλιπώς στο διαδίκτυο όλα τα οικονομικά στοιχεία, οι εισροές και οι εκροές των 

χρημάτων, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία ούτως ώστε ο καθένας να μπορεί ανά 

πάσα στιγμή να πληροφορηθεί, να ελέγξει και να κρίνει την οικονομική διαχείριση του 

Σωματείου. 

»Η ετήσια Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να κρίνει και να συγκρίνει τα 

συγκεντρωτικά στοιχεία της κάθε χρονιάς και να κάνει ενδεχομένως τις δικές της 

εποικοδομητικές παρατηρήσεις και προτάσεις».  

 

Προτού ο κος Κουρουπός προχωρήσει στην παρουσίαση του Οικονομικού και 

Διαχειριστικού Απολογισμού  του Διαζώματος ως τις 31 Αυγούστου 2018 και του 

Οικονομικού Προϋπολογισμού του ερχόμενου έτους, έκανε ένα σχόλιο στα όσα 

λέχθησαν στη διάρκεια της ΙΑ’ Γενικής Συνέλευσης, λέγοντας τα εξής:  

«Οι αριθμοί είναι ψυχροί, δε μιλούν, δεν έχουν ωραία εικόνα και κατά συνέπεια, θα 

μου επιτρέψετε να κάνω δυο μικρές παρεμβάσεις εκτός προγράμματος, αλλά όχι εκτός 

θέματος. 

»Η μία είναι  μια αβλεψία που έκανα προηγουμένως, όταν ο Πρόεδρος μας έδειχνε όλη 

την ιστορία της δεκαετίας, κάποια στιγμή όταν έπεσε η κάρτα της συναυλίας στη 

Μεσσήνη, διάβασα αντί για Θυρανοίξια της Αρχαίας Μεσσήνης, “Ουρανοίξια” και 
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μετά αναλογιζόμενος και ενθυμούμενος τί ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ μ’ αυτή την 

ωραιότατη, πραγματικά σπουδαία συναυλία, λέω πράγματι μάλλον η ημερομηνία είναι 

τα Ουρανοίξια, διότι Θυρανοίξια κανονικά είναι μόνο του Θεάτρου, μετά την 

αποκατάσταση, αν το πάρουμε για Θυρανοίξια είναι μετά την αποκατάσταση. Το 

Ουρανοίξια πάει πολύ καλύτερα μ’ αυτή τη συναυλία. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να 

πω.  

»Το άλλο έχει σχέση με τη χθεσινή προβληματική, ας το πούμε έτσι κι ήθελα να πω το 

εξής: Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την πλούσια επιχειρηματολογία σε σχέση με την 

κοινωνία της Ελευσίνας, του Λαυρίου και της Αθήνας. Καμία αντίρρηση. Αλλά ήθελα 

να πω το εξής: Ο ίδιος ο Λάζος, στην πρώτη του ομιλία, περιγράφοντας περίπου τον 

αρχαιολογικό πλούτο της Αρεοπαγίτου, του πεζόδρομου, έδειχνε τί ξέρει ένας τουρίστας 

από την Αθήνα και τί δεν ξέρει επίσης, εκτός του πεζόδρομου κι από κει και πέρα. Και 

βέβαια, σκέφτηκα το εξής: Ότι είναι πολύ εύκολο για την Αθήνα να γίνει αυτόνομος, 

προορισμός, καθ’ ότι ο πλούτος της είναι τέτοιος που θα μπορούσε πραγματικά να 

καλύψει άνετα τις 2 μέρες που μένουν τώρα οι τουρίστες, αλλά 7 και βάλε. Βέβαια 

χρειάζονται υποδομές, χρειάζονται πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και να 

διευκολύνουν πάρα πολύ αυτού του είδους την παράταση της διαδρομής.  

»Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι αυτή η ουτοπία όπως την είπαν πολλοί, ίσως και ο ίδιος ο 

Πρόεδρος, κι εγώ είμαι υπέρ της ουτοπίας κάθε φορά, θα μπορούσε πραγματικά να 

γίνει αλήθεια, αλλά θεωρώ ότι το πιο σοβαρό επιχείρημα απ’ όλη την ιστορία, τα 

μνημεία κτλ., τα οποία σίγουρα είναι πλούσια και στους δύο χώρους, και στην Ελευσίνα 

και στο Λαύριο, νομίζω ότι αυτό που πραγματικά θα έδινε, πώς να το πω, το δόλωμα 

για να μπορέσει πραγματικά αυτή η τριλογία να περπατήσει, θα είναι δυο παγκόσμια 

γεγονότα πολύ μεγάλης εμβέλεια, καλλιτεχνικά, πολιτιστικά εννοώ.  

»Αυτό το είπαν αρκετοί ομιλητές, απλώς δίνω την έμφαση την εξής: Ότι αν πραγματικά 

φανταστείτε ότι υπήρχε –άλλη ουτοπία τώρα, δική μου- ένα παγκόσμιο γεγονός του 

τύπου «τέχνη και τεχνολογία» στο Λαύριο, μα παγκόσμιου κύρους, και άλλο ένα τέτοιο 

ανάλογο με τη θεματολογία «τέχνη και τελετουργία», νομίζω ότι πραγματικά αυτό θα 

ήταν ένα πολύ ωραίο δόλωμα για να μπορέσει κανείς να επεκτείνει αυτό το αφήγημα 

και να μπορέσουν να γίνουν πέντε πράγματα». 

Αμέσως μετά ο κος Κουρουπός προχώρησε στην παρουσίαση του Οικονομικού και 

Διαχειριστικού απολογισμού του Διαζώματος από 1/1/2018 έως 31/8/2018: 
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Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός από 1/1/2018 έως 31/8/2018 

«Μιλάμε για το πρώτο οκτάμηνο.  Έχουμε έσοδα από τακτικές εισφορές μελών, από 

δωρεές μελών, φίλων και εταιρικά μέλη (χορηγούς). Οι ακτικές εισφορές είναι, 

39.000,00 € οι δωρεές μελών – φίλων,   είναι 695.000,00 € και τα έσοδα από τα 

Εταιρικά μέρη και τους χορηγούς είναι, 139.154,00 €. Το σύνολο των εσόδων φτάνει 

στα 324.838,00 €». 

Συνέχισε με την παρουσίαση των εξόδων : 

«To σύνολο  των εξόδων είναι 332.829,00 € και θα δείτε όλα τα έξοδα και όλες τις 

κατηγορίες εξόδων, ανά κατηγορία». (ΣΥΝ. 2) 

Ο κος Κουρουπός, τόνισε πως στις παραγωγικές δράσεις, που περιλαμβάνονται οι 

μελέτες, εκδόσεις και μεταφράσεις που αναθέτει το ΔΙΑΖΩΜΑ, προσεγγίζουν το 

ποσόν των 38.593,00 €, σχολιάζοντας πως η επένδυση αυτή αποδεικνύει πως το 

Σωματείο, ορθώς, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε, «πριμοδοτεί» καινούργιες εκδόσεις, και 

ντοκιμαντέρ τα οποία είναι «απαραίτητα για να μπορέσουν πραγματικά να διανθίσουν 

το αφήγημα του Διαζώματος». 

Ο κος Κουρουπός στη συνέχεια ενημέρωσε τους συνέδρους πως τα  χρηματικά 

διαθέσιμα του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ την 31/8/2018, είναι 111.198,00 €.  

Εν συνεχεία, ο κος Κουρουπός έδειξε την κίνηση των κουμπαράδων (ηλεκτρονικοί 

τραπεζικοί λογαριασμοί) των αρχαίων θεάτρων: 

«Έχουμε τους κουμπαράδες, μια πολύ ωραία, καινοτόμο ιδέα που πραγματικά έχει 

αποφέρει πολλά έσοδα. Τα έσοδα αυτού του εξαμήνου ήταν 91.993,00 € και τα έξοδα 

ήταν 32.347,00 €, αυτά που έχουν ήδη επενδυθεί». (ΣΥΝ. 3) 

Ο κ. Κουρουπός, πρόσθεσε τέλος, πως οι παραπάνω πίνακες είναι αναρτημένοι στον 

ιστότοπο του Διαζώματος.  

 

Προϋπολογισμός για το έτος 2019  

Αμέσως μετά, ο κος Κουρουπός παρουσίασε την πρόταση του ετήσιου οικονομικού 

προϋπολογισμού του Διαζώματος για το 2018: 

Για την πρόταση Οικονομικού Προϋπολογισμού του Διαζώματος για το έτος 2019, ο 

κος Κουρουπός ενημέρωσε τους συνέδρους πως τα έσοδα είναι όσο τα έξοδα δηλαδή 

400.000 ευρώ και παρέπεμψε σε σχετικό ενημερωτικό πίνακα. (ΣΥΝ. 4) 
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Στη συνέχεια η κα Δρέττα κάλεσε στο βήμα τον κο Κωνσταντίνο Μπολέτη.  

Ομιλία του Μέλους του Δ.Σ. του Διαζώματος, κου Κων/νου Μπολέτη:«Η 

εμπειρία της αφοσίωσης στο κορυφαίο θέατρο του αρχαίου κόσμου» 

Ο κος Μπολέτης είπε περίπου τα εξής για το σπουδαίο έργο που υλοποιείται στο 

Διονυσιακό Θέατρο Αθηνών: 

«Ο τίτλος της σημερινής μου ομιλίας έχει κάποια τέταρτα ακκισμού που θα ήθελα να 

προσπεράσουμε. Είναι σα να προετοιμάζει ότι ο ομιλητής θα περιαυτολογήσει και δεν 

υπάρχει τέτοια πρόθεση. Ας περιοριστούμε καλύτερα σε μια προσέγγισή του που θα 

εστίαζε στο γεγονός ότι είναι πάντα σκόπιμο να προσπαθούμε να εντάξουμε τις 

σημερινές μας δράσεις επί των μνημείων σ’ ένα ιστορικό πλαίσιο.  

»Το Διονυσιακό είναι οπωσδήποτε το κορυφαίο θέατρο του αρχαίου κόσμου, διότι στο 

χώρο του διδάχθηκαν για πρώτη φορά, οι μεγάλες δημιουργίες της δραματικής τέχνης 

αλλά και γιατί με το σχεδιασμό του καθόρισε την αρχιτεκτονική όλων των άλλων 

αρχαίων θεάτρων, από τα μέσα του 4ου αιώνα και μετά. Δεν υπερβολή να ειπωθεί ότι 

συνιστά σύμβολο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και συμπυκνώνει την 

αρχιτεκτονική του μορφή, τις αξίες που σχετίζονται με τη δημοκρατία, την ισότητα και 

τη συμμετοχή. 

»Σε γενικές γραμμές, είναι προς όφελος ενός μνημείου και σίγουρα ένα είδος 

“πολυτέλειας” για έναν επιστήμονα, να βρίσκεται σταθερά στο χώρο ενός μνημείου ως 

ένας εκ των μελετητών του και να επιβλέπει ως κατά νόμον υπεύθυνος του εργοταξίου, 

το έργο της αποκατάστασης που πρότεινε. Αυτό ισχύει τόσο για εμένα, όσο και για την 

υπεύθυνο του προγράμματος των αναλημμάτων του Διονυσιακού, την κα Αθηνά 

Σαμαρά, όσο και για τις περιπτώσεις δυο ακόμη συναδέλφων, την Αρχαιολόγο Χριστίνα 

Παπασταμάτη και την Πολιτικό Μηχανικό Έφη Σαμπά.  

»Με τον καιρό επέρχεται ένα είδος ταύτισης και η σχέση του μελετητή με το μνημείο 

μπορεί ν’ αποκτήσει ένα βαθύ συναισθηματικό χαρακτήρα. αφού από τον τίτλο της 

ομιλίας επιβάλλεται να μιλήσει στο α’ ενικό πρόσωπο. Ξεκινώ λέγοντας ότι η παρουσία 

μου στο Θέατρο του Διονύσου έχει χρονική αφετηρία το 2001, όταν μετά από 

υπερδεκαετή προϊόντα μου στο Θεάτρου της Επιδαύρου, βρέθηκα στη νότια κλιτή της 

Ακροπόλεως με την εντολή να εκπονήσω δυο μελέτες μνημείων που επρόκειτο να 

ενταχθούν στο Γ’ ΚΠΣ του χορηγικού μνημείου του Θρασύλου και του κοίλου του 

Διονυσιακού Θεάτρου, πάντα υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία της Επιστημονικής 

Επιτροπής Μνημείων Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως.  
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»Η μελέτη του κοίλου, εκπονήθηκε σε συνεργασία μου με τον Αρχιτέκτονα Κλήμη 

Ασλανίδη, σήμερα Επίκουρο Καθηγητή στο Πολυτεχνείο της Κρήτης και τον 

Αρχαιολόγο Μαυροειδή Μαυροειδόπουλο. Στο εσωτερικό του Θεάτρου, δεν είχαν γίνει 

μέχρι τότε πολλές εργασίες συντήρησης, πλην των συγκολλήσεων και σφραγίσεων που 

είχαν πραγματοποιηθεί γύρω στο 1980, στις κατώτερες περιοχές.  

»Το ευτύχημα της ολοκλήρωσης της μελέτης μας είχε τότε θεωρηθεί πρωτίστως 

προσπάθεια επανόρθωσης, μετά τη σχετική αδράνεια που επικρατούσε στο Τμήμα αυτό 

του Διονυσιακού για δεκαετίες. Το σωζόμενο τμήμα του κοίλου όπως αντιλαμβάνεστε 

από τα προβαλλόμενα στην οθόνη σχέδια, είναι ένα υποπολλαπλάσιο του αρχικού 

γιγάντιου έργου. 

»Στις ανώτερες περιοχές του διαμορφώνεται κυρίως με διάσπαρτα εδώλια ή 

θραύσματα, τα οποία είναι τοποθετημένα σε τυχαίες θέσεις και συνυπάρχουν με όσα 

διατηρήθηκαν στην αρχική τους θέση. κάθε κερκίδα προτάθηκε ν’ αποκατασταθεί μέχρι 

το ύψος του ανώτερου σωζόμενου εδωλίου, με αποκατάσταση δηλαδή των σειρών που 

απαιτούνται για να υποστηρίζεται το ανώτερο σωζόμενο εδώλιο.  

»Το σύνολο του μνημείου προτάθηκε ν’ αποκατασταθεί σε στάδια, ξεκινώντας από τον 

κεντρικό τομέα, τομέας Α’ των τριών μεσαίων κερκίδων. Σε κάθε περίπτωση, μιλώντας 

γενικά, μια μελέτη αναστήλωσης κατά την εφαρμογή της, αποτιμάται για το βαθμό 

ωριμότητάς της ως προς την ερμηνεία του μνημείου που πραγματεύθηκε κι αποτυπώνει 

το αναστηλωτικό πνεύμα της εποχής στην οποία παρήχθη. 

»Εννοείται ότι κρίσιμα θέματα εγείρονται πάντα στη σφαίρα της ηθικής και της 

θεωρίας, λόγω ενός  ενδεχόμενου επιτυχέστερου χειρισμού των ζητημάτων 

αναστήλωσης ενός μνημείου στο μέλλον, υπό καλύτερες επιστημονικές και 

οικονομοτεχνικές προϋποθέσεις. Η εφαρμογή της μελέτης αναστήλωσης του κοίλου, 

έχει χρονική αφετηρία το Γ’ ΚΠΣ, 2002-2008. Η κατά νόμον επίβλεψη ανελήφθη από 

το συμμελετητή ΚΛήμη Ασλανίδη, αφού εγώ ως τότε Προϊστάμενος του Τεχνικού 

Γραφείου της Επιτροπής και επιβλέπων του Προγράμματος Αναστήλωσης του 

Θρασυλλείου, δε μπορούσα να είμαι συστηματικά παρών στις εργασίες του κοίλου.  

»Το πρώτο μέρος του Προγράμματος χαρακτηρίστηκε εξαρχής ως πιλοτικό, καθώς αν 

και περιορισμένο σε σχέση με το συνολικό έργο που προβλέπεται από τη μελέτη, 

αντιμετώπιζε το σύνολο των τεχνικών και θεωρητικών δυσκολιών που σχετίζονται με 
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την εφαρμογή της και ως εκ τούτου παρείχε τις πληροφορίες που απαιτούνταν από το 

θεατή για να κατανοήσει πλήρως το χαρακτήρα της προτεινόμενης επέμβαση. 

»Η μελέτη προέβλεπε την τήρηση και δομική αποκατάσταση αρχαίων μελών, 

συμπληρώσεις αρχαίων μελών, εδώλια εξ ολοκλήρου από νέο λίθο αλλά κι επανένταξη 

διασπάρτων, όπως βλέπετε σημαινόμενα με σκούρο καφέ χρώμα στο σχέδιο. Ως εκ 

τούτου, η πιλοτική εφαρμογή έδωσε τη δυνατότητα να δοκιμαστούν όλες οι 

προβλεπόμενες κατηγορίες εργασιών και να ελεγχθεί ως προς το αποτέλεσμα η 

προταθείσα επέμβαση, ενώ παράλληλα παρείχε τη δυνατότητα ν’ αποκτηθεί η πολύτιμη 

για κάθε τύπο εργασίας τεχνογνωσία.  

»Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι ήδη από το 2004 είχε διαμορφωθεί ένας πυρήνας 

εναντίωσης στο έργο, από μια μικρή μερίδα διαπρεπών Αρχαιολόγων, η οποία είχε 

θεωρήσει τη μελέτη αποκατάστασης του κοίλου, εφαλτήριο εκτεταμένων 

ανακατασκευών στο Διονυσιακό Θέατρο. Μετά από μια διακοπή χρηματοδότησης 

ανάμεσα στο 2008 και 2011, το έργο επανεκκίνησε τον Ιούνιο του 2011, μέσω της 

γενναιόδωρης επιχορήγησης της τέως Νομαρχίας Αθηνών, όπως ανέφερε 

προηγουμένως ο Πρόεδρος κ. Μπένος.  

»Η επιχορήγηση είχε εξαγγελθεί στο τέλος του 2009. Η πολιτική χροιά που δόθηκε στην 

κίνηση αυτή και η συνακόλουθη εκτενής προβολή του θέματος, δημιούργησε μεγάλες 

προσδοκίες στην κοινή γνώμη, που δεν ικανοποιήθηκαν. Παράλληλα, το Διονυσιακό 

χαρακτηρίστηκε Θέατρο που ευνοείται, σε αντίθεση με πολλά άλλα ίδια μνημεία που 

έχουν ίδια ή περισσότερα προβλήματα και ανάγκες.  

»Από τις πρώτες κιόλας έντυπες αναφορές αυτής της χρηματοδότησης, 

επανεμφανίστηκαν και οι αντιδράσεις της μερίδας των επιστημόνων και 

πανεπιστημιακών δασκάλων, που αντετίθεντο στο έργο. Η διαφαινόμενη νέα δυναμική 

του που πήγαζε από τη υποστήριξη της πολιτείας, οδήγησε στη σύνταξη και 

συνυπογραφή από πλευράς των αντιτιθεμένων, μια κοινής επιστολής προς την τότε 

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, με την οποία εναντιώνονταν και πάλι στην 

προσπάθεια αναστήλωσης του κοίλου του μνημείου.  

»Το θέμα απασχόλησε τον Τύπο και τους πρώτους μήνες του 2010, μπορεί ν’ ακούγεται 

περίεργο, αλλά αποδεικνύεται εύκολα ότι η συντονισμένη αντίδραση αυτών των 

επιστημόνων, είχε προέλθει από άγνοια της μελέτης, η οποία ωστόσο είχε ήδη 

παρουσιαστεί σε συνέδριο και συνοπτικά προδημοσιευθεί.  
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»Η επανεκκίνηση του έργου το 2011, απαίτησε την ανασυγκρότηση του συνεργείου με 

νέο προσωπικό και τη σταδιακή ανάκτηση των ρυθμών του. Μέχρι το 2012 έγιναν 

αρκετές νέες εργασίες στην προβαλλόμενη 7η κερκίδα του μνημείου και ξεκίνησαν 

παράλληλα επεμβάσεις και σ’ ένα δύσκολο κενό στην 8η. Νέα προβλήματα ομαλής 

χρηματοδότησης επανεμφανίστηκαν στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στο 2013 και 2014, 

όταν δια νόμου καταργήθηκε ο φορέας, ο οποίος από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 

διαχειριζόταν άψογα τις πιστώσεις των έργων της Επιτροπής Νότιας Κλιτύος 

Ακροπόλεως. 

»Ακολούθως σημειώθηκε μεγάλη διοικητική καθυστέρηση μέχρι το 2014 για τη 

μεταφορά των κονδυλίων και την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων. Αλλά και πάλι προέκυψαν προβλήματα, στα οποία δεν υπεισέρχομαι λόγω 

περιορισμένου χρόνου. Με βάση τα ήδη λεχθέντα, καθίσταται ελπίζω πρόδηλο ότι τα 

προβλήματα προώθησης και εκτέλεσης της αναστήλωσης του κοίλου του Διονυσιακού 

Θεάτρου, αποδείχθηκαν σύνθετα και η έκφραση «εμπειρία της αφοσίωσης» στον τίτλο 

της ομιλίας, περιλαμβάνει απογοητεύσεις, μακρές αναμονές και επίμονες προσπάθειες.  

»Εννοείται ότι ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος, η ταύτιση ενός προσώπου μ’ ένα έργο, να 

οδηγήσει και σε μια εύκολη προσωποποίηση της ευθύνης, για τις δυσκολίες και τις 

αγκυλώσεις των επιμέρους εμπλεκομένων δομών του. Αυτό είναι ένα διαχειρίσιμο θέμα. 

Η ευθύνη απέναντι στο ίδιο το μνημείο είναι πολύ μεγαλύτερη, αφού η επενδυόμενη 

αφοσίωση, πρέπει με κάποιον τρόπο ν’ αποκτήσει αντίκρισμα.  

»Μετά την ολοκλήρωση του έργου του χορηγικού μνημείου του Θρασύλλειου στις αρχές 

του 2017, που σας παρουσίασα πέρυσι στην Κομοτηνή, αποφάσισα παρά τις ποικίλες 

δυσκολίες και την αποστελέχωση του παλιού τεχνικού γραφείου της Επιστημονικής 

Επιτροπής, να μείνω τελικά στο πρόγραμμα του κοίλου, υπό την εποπτεία πλέον της 

Εφορίας Αρχαιοτήτων της πόλης των Αθηνών, δια του προσωπικού της οποίας 

εκτελείται πλέον το πρόγραμμα.  

»Η σταδιακή πρόοδος του έργου ήταν ευεργετική. Όλα δείχνουν ότι σύντομα θ’ 

αποδοθεί μια ολόκληρη κερκίδα του μνημείου, ένας ίσως μικρός στόχος ως φυσικό 

αντικείμενο, αλλά σημαντικός ως προς το συμβολισμό του. υπολείπονται οι τελικά 

τοποθετήσεις, το ανώτερο 2 με 3 σειρές, το δομικό υλικό των οποίων είναι έτοιμο ή 

σχεδόν έτοιμο, σε παρακαταθήκη στο εργοτάξιο. Στις εργασίες ακολουθείται πάντα η 

καθιερωμένη αυστηρή αναστηλωτική δεοντολογία που εφαρμόζεται στα μνημεία της 

Ακροπόλεως, ενώ χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο φυσικός λίθος.  
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»Για αυστηρότερη περιφρούρηση της αυθεντικότητας του μνημείου καθώς και την 

τεχνική αρτιότητα των δομικών αποκαταστάσεων, γίνονται εργασίες σαν τις ακόλουθες: 

Όπου είναι εφικτό συμπληρώνονται τ’ αρχαία εδώλια επιτόκου και συγκολλώνται με 

τιτάνιο, χωρίς ν’ αποσπώνται από τη θέση τους στο μνημείο. Οι αναγκαίες 

μικροβελτιωτικές μικρομετακινήσεις των κατά χώραν εδωλίων, συχνά ανεπαίσθητες, 

γίνονται χωρίς αυτά ν’ αποξηλώνονται και να θίγονται υποκείμενες αρχαίες επιχώσεις. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της εικονιζόμενης αρπάγης, μια πατέντα που 

εξελίχθηκε στο εργοτάξιο μετά από πολλές δοκιμές.  

»Για τη διατήρηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων τμημάτων των υλικών μαρτυριών 

μεταγενέστερων φάσεων, όπως για παράδειγμα οι λιθοδομές που ίσως διακρίνεται μέσα 

στο κοίλο επί του εδάφους, γίνονται από λαξεύσεις της επιφάνειας έδρασης των νέων 

εδωλίων, ώστε εκεί να χαντρώνονται τα προεξέχοντα τμήματα των υποκείμενων 

στοιχείων.  

»Όλες οι δομές αποκαταστάσεις των μελών πραγματοποιούνται μετά από τη 

συστηματική διαβροχή των λίθων, συχνά προηγείται η βύθισή τους στην υδροδεξαμενή 

για ορισμένες ώρες. Πριν τις τοποθετήσεις, γίνεται προσεκτική πλήρωση των περιοχών 

των ανασκαφικών διερευνήσεων, η δε συμπίεση των νέων επιχώσεων που 

αποτελούνται κυρίως από χώμα και άμορφους λίθους που έχουν προέλθει από την 

ανασκαφή και τους επιφανειακούς καθαρισμούς, ολοκληρώνεται με τη χρήση δονητικής 

πλάκας.  

»Για την επιτάχυνση των εργασιών κατά την προμόρφωση των νέων εδωλίων και των 

συμπληρωμάτων, χρησιμοποιείται πάντα ο δίσκος κοπής μαρμάρου του εργοταξίου του 

Θεάτρου του Διονύσου. Κατά την ανά σειρά οριστική τοποθέτηση των εδωλίων, 

γίνονται οι τελικές συναρμογές μεταξύ των αρχαίων και προμορφωμένων νέων λίθων 

και προσδιορίζονται με ακρίβεια οι τελικές επιφάνειες λάξευσης των νέων μελών. Η 

τελική απολάξευση γίνεται επί τόπου και είναι εργασία υψηλών λιθοξοϊκών 

απαιτήσεων. Είναι μια δύσκολη άσκηση ακριβείας, σ’ ένα πεδίο μεγάλων 

παραμορφώσεων». 

Ο κος Μπολέτης ολοκλήρωσε την ομιλία λέγοντας τα εξής: «Πρέπει πάντα όσοι 

είμαστε δεμένοι με τα μνημεία, να βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα σ’ ένα ιστορικό 

πλαίσιο. Κι αυτό όχι μόνο από την αγάπη μας για το παρελθόν, που είμαι βέβαιος ότι 

για να βρισκόμαστε εδώ στο ΔΙΑΖΩΜΑ, πολλοί από εμάς μοιραζόμαστε, αλλά και διότι 

τοποθετώντας τις σημερινές μας δράσεις στο λεγόμενο ιστορικό γίγνεσθαι, 

καταλαβαίνουμε καλύτερα το πνεύμα της εποχής μας. Αξιολογούμε με μεγαλύτερη 
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νηφαλιότητα τις αποφάσεις μας και την προσήλωσή μας να προσφέρουμε σε αυτά. Αυτό 

κατ’ εξοχήν ισχύει για τις αναστηλώσεις με τις οποίες δίνουμε παράλληλα και μια νέα 

μορφή στα μνημεία, την οποία δεν είχαν ποτέ, μετέχοντας έτσι, με το έργο μας, στην 

ιστορία τους».  

H Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε τον κο Μπολέτη και κάλεσε στο 

βήμα τον επόμενο ομιλητή, κο Παναγιώτη Νταή.  

 

Oμιλία του Μέλους του Δ.Σ. του Διαζώματος, κου Παναγιώτη Νταή: «Ο κοινός 

μας βηματισμός με την Ευρώπη» 

Ο κος Νταής αφού ανέβηκε στο βήμα είπε τα εξής: 

«Αγαπητοί συνεργάτες, καλή σας μέρα. Θα προσπαθήσω στα επόμενα 5 περίπου λεπτά, 

ν’ απομονώσω αλλά και να κωδικοποιήσω κάποια σημεία της εμπνευσμένης 

παρουσίασης του Προέδρου γι’ αυτή τη 10χρονη ουσιαστική και παραγωγική λειτουργία 

του Διαζώματος που αποδεικνύουν τον κοινό βηματισμό μας με την Ευρώπη. 

Αφού πρώτα όμως πούμε ότι αυτός ο κοινός βηματισμός και αυτή η όσμωση μεταξύ 

των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

στρατηγικής πορείας του Διαζώματος, δεν ήταν αποτέλεσμα μιας οργανωμένης 

διαδικασίας, δεν προέκυψε δηλαδή μέσα από κάποια διαδικασία συζητήσεων, 

διαπραγματεύσεων, διαβουλεύσεων κτλ., ούτε όμως ήταν κι ένα τυχαίο συμβάν.  

Οφείλεται στο γεγονός ότι το ΔΙΑΖΩΜΑ αποτελεί έναν από τους κοινωνικούς 

Οργανισμούς της χώρας μας που έχει την ικανότητα και την ευχέρεια ν’ αφουγκράζεται, 

να ερμηνεύει τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσπαθεί να τις 

μεταφέρει στη χώρα μας. Και απόδειξη είναι ότι δεν είναι τυχαίο, ότι πολλοί δημόσιοι 

φορείς προσφεύγουν και προτρέψουν στο ΔΙΑΖΩΜΑ, ώστε να τους βοηθήσει να 

εφαρμόσουν αυτές τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους. Και 

όπως είδαμε σήμερα, με την πρόταση τροποποίησης του καταστατικού μας, 

εμπλουτίζουμε τη δράση του Διαζώματος σε αυτό τον τομέα. Θέλω να κάνω εδώ μια 

διευκρίνιση: Αυτός ο εμπλουτισμός γίνεται, χωρίς ν’ απομακρύνεται το Σωματείο από 

τους στόχους που το συνοδεύουν από την ίδρυσή του έως και σήμερα, οι οποίοι 

υπηρετούνται με την ίδια συνέπεια και συνέχεια, αλλά και με ανανεωμένες ιδέες, 

δυνάμεις και πρακτικές.  
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»Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τ’ αρχαία θέατρα και οι άλλοι χώροι συνάθροισης 

και θέασης, αποτελούν  τον πυρήνα της δράσης του Διαζώματος από την αρχή έως και 

σήμερα. Η υποστήριξη των δημοσίων φορέων για την ωρίμανση των δράσεων, 

αποτελεί από το 2008 έως και σήμερα τη βασική μας δραστηριότητα. Και είναι αυτό 

ακριβώς το οποίο ανιχνεύεται, το πρώτο κοινό βήμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Διαζώματος. 

»Οι συνέργειες μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα σε όποιο επίπεδο κι αν ανήκουν, 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, πράγμα που στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, 

έρχεται λοιπόν το ΔΙΑΖΩΜΑ ν’ αποτελέσει τον καταλύτη που δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις σ’ αυτούς τους τρεις διαφορετικού επιπέδου φορείς να συνομιλούν και να 

συνεργάζονται. Συνέργειες μεταξύ Οργανισμών του Δημοσίου και Φορέων του 

ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Κι εδώ είναι μία σχέση δύσκολη και παρεξηγημένη. Κι 

εδώ έρχεται το ΔΙΑΖΩΜΑ, ακριβώς να φέρει στην ελληνική κουλτούρα, κάποια 

πράγματα που στην Ευρώπη έχουν πραγματοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Συνέργειες 

μεταξύ Οργανισμών του δημόσιου τομέα και Κοινωνίας των Πολιτών. Κι εδώ υπάρχει 

καχυποψία, υπάρχουν προβλήματα, αλλά με συνομιλία, μ’ επικοινωνία, με επαφή, όλα 

αυτά τα προβλήματα μπορούν ν’ αντιμετωπισθούν και να υπάρχει ένα πολύ 

ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας. Τέλος, συνέργιες μεταξύ όλων των ανωτέρω. 

Είδαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, ποια αποτελέσματα μπορούν ν’ αναφέρουν 

αυτές οι συνέργειες, με επίκεντρο τη δράση του Διαζώματος». 

Ο κος Νταής στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα αξιοποίηηση της 

ψηφιακής τεχνολογίας για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού πλούτου. 

Ανέφερε συγκεκριμένα τα εξής:   

«Το δεύτερο κοινό βήμα είναι η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην ανάδειξη 

και προβολή του πολιτιστικού κεφαλαίου. Με την κατάλληλη αξιοποίηση και 

εκμετάλλευση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την 

αδυναμία, τη μερική αδυναμία της Δημόσιας Διοίκησης να μπορέσει να εκμεταλλευτεί 

αυτή τη χρηματοδότηση λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, έρχεται να καλύψει το ΔΙΑΖΩΜΑ 

με την παραγωγή και την εκπόνηση των μελετών που αναφέρθηκαν κι εχθές και 

σήμερα. Κι έτσι είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι σε όλα σχεδόν τα 

επιχειρησιακά προγράμματα, θα δημοσιευθούν προσκλήσεις για ψηφιακό πολιτισμό, 

βασισμένα πάνω στη μελέτη που εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του Διαζώματος».  

Ο ομιλητής προχώρησε την ομιλία του επεξηγώνατς το επόεμνο, τρίτο σε σειρά βήμα, 

λέγοντας τα εξής: 



ΙΑ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: «Η Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο» - 22-23/9/2018 

 

 

 104 

«Τρίτο βήμα: Τα ανοιχτά και προσβάσιμα για το κοινό πολιτιστικά δεδομένα και η 

διάθεσή τους μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών, ως αποτέλεσμα ενσωμάτωσης στο 

εγχώριο δίκαιο, οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2014. Η ιστορία αυτή αρχίζει 

βεβαίως πολύ παλιότερα, αρχίζει από το 2003 οπότε εκδόθηκε και η πρώτη σχετική 

Ευρωπαϊκή Οδηγία αλλά και εδώ, το ελληνικό κράτος δεν έχει καταλάβει ακόμα στη 

ολότητά του το μεγάλο πεδίο ευκαιρίας που ανοίγεται και για τη Δημόσια Διοίκηση και 

για την ιδιωτική οικονομία.  

Από την πλευρά της Δημόσιας Διοίκησης να μπορέσει να δώσει προς το κοινό 

πληροφοριακό υλικό το οποίο θ’ αποτελέσει τη βάση επανάχρησής του και 

χρησιμοποίησής του για αναπτυξιακές δυνατότητες κι απ’ την άλλη πλευρά η ιδιωτική 

οικονομία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό με πλήρη σεβασμό στην 

αρχαιολογική νομοθεσία, στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και στη 

νομοθεσία περί προστασίας ιδιωτικών, ευαίσθητων ιδιωτικών ή προσωπικών 

δεδομένων για ν’ αναπτύξει περαιτέρω οικονομική δραστηριότητα».  

O κος Νταής ολοκλήρωσε την ομιλία του αναφερόμενος στο τελευταίο απαραίτητο 

βήμμα, που είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφε΄ρει το Ε.Σ.Π.Α.: 

«Τέλος, ένα ακόμα βήμα συνύπαρξης και όσμωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 

τα νέα εργαλεία του ΕΣΠΑ, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, είναι η 

έμπρακτη εφαρμογή των συνεργειών σ’ ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο σε περιφερειακό, 

διαπεριφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Έρχεται λοιπόν το ΕΣΠΑ να δώσει τη δυνατότητα 

σε όλους αυτούς τους φορείς που είπαμε και πριν, να συνεργαστούν και να παράξουν 

ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και είναι το ΔΙΑΖΩΜΑ αυτό, όπως ακούστηκε, που 

πρωτοπόρησε σε πανευρωπαϊκό θα λέγαμε επίπεδο, ώστε αυτή η δυνατότητα που 

δίνουν οι χρηματοδοτήσεις, να γίνει πράξη. Το δίδυμο αδερφάκι των ΟΧΕ σ’ ένα 

επίπεδο αστικό, σ’ ένα επίπεδο εντός κατοικημένης περιοχής μιας πόλης, η βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη, είναι η δεύτερη δυνατότητα που δίνει το ΕΣΠΑ, που κι εδώ το 

ΔΙΑΖΩΜΑ προσπαθεί να την αξιοποιήσει με κυρίαρχη πρωτοβουλία τη βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη του δήμου Ηρακλείου.  

Τέλος, οι τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με πρωτοβουλίες τοπικών κοινοτήτων, 

τα ΤΑΠΤοΚ, που τώρα αρχίζουν σιγά-σιγά αλλά δυναμικά θα έλεγα, να μπαίνουν στο 

χάρτη των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Εδώ λοιπόν, το ΔΙΑΖΩΜΑ 

πρωτοπορώντας, συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και το Υπουργείο 

Πολιτισμού ώστε να εκμεταλλευτούμε και αυτές τις δυνατότητες».  
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O κος Νταής κατέληξε λέγοντας πως η τροποποίηση του καταστατικού που 

συναποφάσισε το Σώμα, δίνει στο το ΔΙΑΖΩΜΑ επισήμως τη δυνατότητα, να 

συμβάλλει σε προβλήματα που συνδέουν τα μνημεία με την Αειφορία και τι Βιώσιμη 

Ανάπτυξη, σε πλήρη αρμονία με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Πρόσθεσε ακόμη, πως η εξέλιξη αυτή «προσφέρει στο ΔΙΑΖΩΜΑ τη δυνατότητα 

υπηρετεί τους στρατηγικούς του σκοπούς, έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί από το 2008 

και έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, με την ενίσχυση και της είναι ευρωπαϊκής μας 

ταυτότητας». 

Αμέσως μετά η κα Δρέττα κάλεσε στο βήμα την τελευταία ομιλήτρια, την κα 

Γεωργία Μανωλοπούλου. 

 

Oμιλία του Μέλους του Δ.Σ. του Διαζώματος, κας Γεωργίας Μανωλοπούλου: «Τί 

είναι για μένα το ΔΙΑΖΩΜΑ» 

Αμέσως μετά το λόγο πήρε η κα Μανωλοπούλου, η οποία είπε τα εξής: 

«Αγαπητά μας μέλη, φίλες και φίλοι, έπειτα απ’ όλα αυτά τα εμπνευσμένα λόγια και τις 

ομιλίες των μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου, θα είχε ουσία να σας αναφέρω μια 

συζήτηση που είχα πρόσφατα με ένα ενεργό μέλος του Διαζώματος που μου ανέφερε 

χαρακτηριστικά: “Γεωργία, έχει γίνει κάποιο λάθος, δεν είναι το σωστό ακρωνύμιο, 

δεν είναι Δ.Σ. (Διοικητικό Συμβούλιο), είναι Διαζωματικοί Σοφοί”. Νομίζω ότι όλοι 

καταλαβαίνετε τους λόγους!  

»Σ’ αυτό λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο, σ’ αυτή λοιπόν την οικογένεια, έχω τη 

μεγάλη τιμή να συμμετέχω από το δικό μου γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο, αυτό 

των Φιλολογικών, Φιλοσοφικών Σπουδών και τα τελευταία χρόνια με τη διαχείριση της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έτσι λοιπόν, συμμετέχω ανάμεσα, όπως έχουμε και το 

θεμέλιο της δημοκρατίας, ανάμεσα στους πρόθυμους και στους άριστους, όπως είδατε 

και σε όλους εσάς τους ενεργούς πολίτες που σας διακατέχει το δαιμόνιο αυτό του 

Σωκράτη, για τη βελτίωση, για την ευδαιμονία και το ευ ζην που αναφέρει κι ο 

Αριστοτέλης.  

»Αγαπητά μας μέλη, η συνέλευση αυτή είναι ιστορική. Εδώ, στην πρώτη βιομηχανική 

πόλη της αρχαιότητας, στην παραγωγική μηχανή της κλασικής Αθήνας, το ΔΙΑΖΩΜΑ 

γιορτάζει την πρώτη του δεκαετία. Γιορτάζει την πρώτη του δεκαετία και βηματίζει 

αποφασιστικά στην ενηλικίωσή του, πλέον όμως σαν έφηβος κ. Πρόεδρε. Διανύει την 

εφηβική του και είναι έτοιμος. 
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»Είναι έτοιμο το ΔΙΑΖΩΜΑ ν’ αμφισβητήσει, να επαναστατήσει, να διεκδικήσει όλο 

αυτό το μεγάλο όραμα, όλη αυτή τη μεγάλη ιδέα της ανάδειξης της διαχείρισης της 

κληρονομιάς μας σε συνδυασμό με τη δημιουργία της σύγχρονης κληρονομιάς και της 

σύγχρονης δημιουργίας και να μετουσιώσει όλο αυτό σ’ ένα όραμα εφικτό, σε μια 

μετουσία εφικτή που πριν λίγα χρόνια, και είδαμε όλοι την ιστορία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, 

φάνταζε κάτι ανέφικτο. Πλέον είναι μια αφήγηση  καθημερινή που γίνεται πράξη. 

»Η πολιτιστική μας κληρονομιά, το αξιακό της απόθεμα, αποτελεί αυτή τη στιγμή 

υπέρτατο αναπτυξιακό εργαλείο πνευματικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάτασης 

της χώρας μας, του πληγωμένου αυτού τόπου που, γεμάτος αγκυλώσεις και 

λανθάνουσες νοοτροπίες, έφερε τη δική μου τη γενιά στο μεγάλο δίλημμα «φεύγω ή 

μένω».  

»Εκεί λοιπόν, αυτή η νέα γενιά του Διαζώματος, αυτή που αγαπά την ευθύνη, που 

πεισμώνει και που στο ΔΙΑΖΩΜΑ βρήκε το κέλυφος το πνευματικό, το κοινωνικό και 

το δημιουργικό ώστε να υλοποιήσει, να μοιραστεί τις ιδέες, (να μοιραστεί) τα οράματά 

της. Βρήκε τη μήτρα εκείνη να γονιμοποιήσει όλα αυτά που είχε στο μυαλό της, τα δικά 

της ιδανικά, τις δικές της ουτοπίες.  Στο ΔΙΑΖΩΜΑ δε φοβόμαστε τις ουτοπίες, τις 

μοιραζόμαστε όλοι μαζί εδώ. Τις μοιραζόμαστε όλες τις πρόωρες αλήθειες μας, τις 

δημιουργικές μας έξεις, τια παθιασμένες ιδεολογίες μας και συνθέτουμε μαζί, όπως 

είδαμε, τα δικά μας έργα. Δημιουργώντας λοιπόν αυτό τον πυρήνα μαζί με τους νέους 

ανθρώπους, με τη νέα γενιά που εκπροσωπώ, επιδιώκουμε το ευ ζην του Αριστοτέλη, τα 

τρία όπως είδαμε, βασικά συστατικά της δημοκρατίας, την ισοκρατία, ισηγορία, 

ισονομία, μέσα από τα νέα μοντέλα συμμετοχικής διακυβέρνησης για τον τομέα της 

πολιτικής κληρονομιάς, με την προώθηση όπως είδαμε της πτυχής, το κοινό αγαθό, και 

την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών 

σχεδίων και δικτύων. 

»Όμως, έχοντας μια βαθιά πεποίθηση, που νομίζω το μοιραστήκαμε και το είδαμε όλο 

αυτό το διήμερο στις εργασίες της Συνέλευσής μας, με την πεποίθηση και το σεβασμό 

ότι η πνευματικότητα των πολιτιστικών μας, αγαθών αυτής της χώρας δεν απειλείται 

από την επιχειρηματικότητα -γιατί ακούμε διάφορα τελευταία-, αλλά αντίθετα, 

ενισχύεται, αναδεικνύεται και αποκαλύπτεται με τρόπο καταλυτικό η αναπτυξιακή της 

διάσταση.  

»Γι’ αυτό και είδαμε και τις αναφορές σε όλες τις χορηγίες και σε όλα τα εταιρικά μας 

μέλη. Το ΔΙΑΖΩΜΑ αγαπητοί φίλοι, μέλη, αποτελεί ένα πεδίο κοινωνικού, ουσιαστικού 
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διαλόγου, πνευματικής απελευθέρωσης, αλλά και δημιουργικών συλλήψεων που 

ενέχουν στοιχεία και συναισθηματικής νοημοσύνης.  

»Δε θα πω περισσότερα για τα προγράμματα, για το σχεδιασμό μας, τ’ ακούσατε όλοι, 

τα είδατε αναλυτικά, όμως θα ήθελα να μείνω σ’ αυτό το καλοκαίρι γιατί στις 6/7 

παρακολουθήσαμε καθηλωμένοι εκείνο το μεσημέρι τη συνάντηση για την Πολιτιστική 

Κληρονομιά λόγω και της θέσπισης του Ευρωπαϊκού Έτους, τον Πρόεδρό μας να 

εκπροσωπεί και το ΔΙΑΖΩΜΑ ως κύριο εκφραστή όλου αυτού του καινούργιου 

ψηφίσματος, όπως είδαμε, τις 8/9/2015.  Και συγκινητικά είδαμε και τον Πρόεδρο τον 

κ. Antonio Tajani, να λέει ότι η Ευρώπη χρειάζεται την πολιτιστική καρδιά, είπε 

χαρακτηριστικά “ we need a cultural heart ”  -η μεσσηνιακή διάλεκτος συνεχίζεται και 

τη δεύτερη μέρα- και με όρους πολιτιστικής διπλωματίας τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι 

η Ευρώπη και ο κόσμος, για να λειτουργήσει πλέον αρμονικά, ειρηνικά, χρειάζεται αυτό 

που λένε και οι οικονομολόγοι και οι πολιτικοί αναλυτές, soft power, την ήπια δύναμη. 

Αυτή είναι η πολιτισμός μας και αυτή είναι η δύναμη που θα μας αφήσει να 

προχωρήσουμε στην πνευματική ανέλιξη, την οικονομική ανάπτυξη και βέβαια την 

κοινωνική ειρήνη. Βάλλεται αυτή τη στιγμή ολόκληρη η ανθρωπότητα από τις 

κοινωνικές διακρίσεις και από ρατσιστικά, φασιστικά κινήματα καθώς και 

διφορούμενα μηνύματα σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα και πολιτισμικότητα.  

»Ο πολιτισμός λοιπόν έχει έναν διάκριτο ρόλο, αυτό έχουμε μάθει στο ΔΙΑΖΩΜΑ, στο 

σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι και δε μας παρέχει μόνο τα 

πρότυπα αειφόρου διαχείρισης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, αλλά μας προσφέρει ένα 

σημαντικό πεδίο, αυτό ακριβώς, της δημιουργίας ενός νέου, ανθρωποκεντρικού 

προσανατολισμού και μιας πολυπρισματικής ερμηνείας του παρελθόντος και ένταξή της 

στο σήμερα σε όλα τα επίπεδα.  

»Οι σύγχρονες λοιπόν κοινωνίες οφείλουν και οι πολιτικές, να στηριχθούν σ’ αυτό το 

αξιακό απόθεμα, που φέρει και η άυλη και η υλική πολιτιστική κληρονομιά και όπως 

εδώ στην Αθήνα πριν λίγα χρόνια, σ’ ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια της Φιλοσοφίας, 

ένας απ’ τους πιο σπουδαίους εν ζωή φιλοσόφους, ο Jürgen Habermas ανέφερε 

συγκεκριμένα: “ Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε ειρηνικά στην ομαλή συμβίωση, εδώ 

στην Πνύκα, που έγινε προ ετών ”.  

H κα Μανωλοπούλου χαρακτήρισε στη συνέχεια το ΔΙΑΖΩΜΑ ως ένα «μεγάλο 

κοινωνικό καλλιτέχνημα», και το πατομοίωσε με ένα μεγάλο έργο τέχνης που με 

ψηφίδες τους ίδιους τους ανθρώπους και συνδετικό υλικό ένα κονίαμα, εμποτισμένο 
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με αξίες όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η γνώση, η αλληλεπίδραση και η αγάπη για 

τον πολιτιστικό πλούτο της χώρας. 

Η κα Μανωλοπούλου ολοκλήρωσε την ομιλία της περιγράφοντας  το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» ως εξής : «To ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα κύτταρο πνευματικής και κοινωνικής 

μέθεξης το οποίο με τρόπο ερωτικό, σχεδόν με μύηση όπως μας αρέσει ν’ αναφέρουμε, 

και από τον Πλάτωνα, συντελεί στην ενεργοποίηση του νου, στην ευαισθητοποίηση της 

ψυχής και μεταλλάσσεται, μεταφέρεται και μεταβιβάζεται σε όλο τον ανθρώπινο ιστό, 

σε όλους εσάς, σε όλη την οικογένεια του Διαζώματος». 

Η Πρόεδρος στην συνέχεια ενημέρωσε πως η ενότητα των ομιλιών ολοκλήρωνεται με 

την επόμενη ομιλήτρια, την κα Μαίρη Μπελογιάννη και Πρόεδρο της Ελεγκτικής 

Επιτροπής του Διαζώματος. Πρόσθεσε ακόμη πως η κα Μπελογιάννη θα κάνει μια 

σύντομη αναφορά και στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που υλοποιεί το ΔΙΑΖΩΜΑ.  

 

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2017 

Η κα Μπελογιάννη ευχαρίστησε τον Πρόεδρο, τους συνεργάτες και εθελοντές του 

Διαζώματος για την άψογη διοργάνωση της ΙΑ’Γενικής Συνέλευσης και προχώρησε 

στην παρουσίαση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής : 

 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η 
Επιτροπής Ελέγχου του μη κερδοσκοπικού σωματείου Δ Ι Α Ζ Ω Μ Α 

 
Στην Αθήνα, σήμερα  Δευτέρα 17/09/2018  και ώρα  09.00 π.μ., στα γραφεία του  Σωματείου 

ΔΙΑΖΩΜΑ  στην οδό Μπουμπουλίνας 30 στην Αθήνα, συνήλθε η Ελεγκτική Επιτροπή του μη 
κερδοσκοπικού σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ που αποτελείται από τους : 
 

 Μαίρη Μπελογιάννη  
 Ιωάννη Μαριόλη  
 Βασίλειο Μαυριδόγλου 
 

και ασχολήθηκε με τον έλεγχο και τη διαχείριση των οικονομικών του  ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ από το Διοικητικό 
Συμβούλιο.  
 
Αφού έλαβε γνώση του βιβλίου Ταμείου και των λοιπών παραστατικών στοιχείων σχετικά με την 
οικονομική κατάσταση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, διαπίστωσε τα παρακάτω: 
 
1.Τα έσοδα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για το έτος 2017, χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017,  ήταν συνολικά   
595.756,25  € και έχουν ως εξής: 

                                                                                               
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ                                                                                                                  40.362,00 €                  

 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ-ΦΙΛΩΝ                                                                                                    3.880,00  € 
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ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ                                                                                                         549.497,87  €  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ –ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ                                                                                                     16,38  €     
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ                                                                                                                         2.000,00  € 

 
 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο     Ε Σ Ο Δ Ω Ν                                                                                                          595.756,25 € 

                                                          
2.Τα έξοδα  του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  για τη χρήση 2017,από 01//1/2017-31/12/2017, όπως προκύπτουν από 
τα επίσημα στοιχεία, βιβλία και αποδείξεις, ανέρχονταν συνολικά στα 529.915,83 €  και  έχουν ως εξής: 

                                                                                                                                            (ΕΞΟΔΑ € ) 
 

ΠΑΓΙΑ KAI H/Y                                                                                                                                           3.900,93  € 

ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ                                                                                                                       6.877,48  € 
                                                    

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                                                                             26.121,46 € 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                  95.605,16  € 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ                                                              15.343,64  € 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ                                                                                              593,69€  
 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ                                                                         9.030,00 € 
 
ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚHΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ                                                                                                       91.683,11 €   

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ                                                    235.825,64 € 
ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ) 

                                                                                                                                                                                          € 

 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΗ                                  36.546,77 € 
ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ                                                                                                                         5.650,20 € 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  (Φόροι τόκων-τραπεζικά έξοδα, επιστροφές διαθεσίμων)                              2.737,75 €  
 
       
 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    Ε Ξ Ο Δ Ω Ν                                                                                                       529.915,83€ 

 

 

AΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 
ΕΣΟΔΑ     2017                                                                                                    595.756,25 €   

 

ΕΞΟΔΑ    2017                                                                                                     529.915,83€ 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017                                                               
                                                                                                                                               65.840,42 € 
 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016                                                                                                   53.349,98 €          
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2017                                                                119.190,40€           
 
 
Τα χρηματικά διαθέσιμα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στις 31/12/2017 έχουν ως εξής : 

(Ποσά σε €) 

 Το υπόλοιπο του Ταμείου, σε μετρητά, του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  στις 31-12-2017 ήταν          661,98  €                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                                                                                                     6.616,85 €  

 ALPHA BANK                                                                                                                            10.586,32 € 

 EUROBANK                                                                                                                                35.984,97 € 
 

 ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                               7.468,63 € 

 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                                          57.655,08  €     

 

        .       ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK                                                                                              100,58 € 
 

                 PAY PAL                                                                                                                                          115,99 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ                                                                                                            119.190,40 € 

   
 
B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ /ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ   ΚΑΙ   
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ . 
 
 Πίνακας με αναλυτικά στοιχεία για τα υπόλοιπα των Κουμπαράδων ανά Θέατρο μέχρι  31/12/2017 
 

   
Ύψος 

κατάθεσης € Έξοδα θεάτρων Υπόλοιπο € 

1 Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος 13.000,00                     8.761,60 4.218,40 

2 Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού   43.918,76 43.598,85 319,91 

3 Αρχαίο Θέατρο Δήλου 105.192,28 96.745,39 8.446,89 

4 Αρχαίο Θέατρο Δελφών 105.904,79 104.861,15 1.043,64 

5 Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης 21.883,56                    17.419,48 4.464,08 

6 Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων 780,00   550,00 230,00 

7 Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης 19.200,00                    18.824,10 375,90 

8 Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας 16.850,00                    16.824,61                         25,39 

9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00   200,00 

10 Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας 1.414,90  0,00 1.414,90 

11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 650,00   650,00 

12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας      420,00   420,00 

13 Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας 22.360,00 21.156,96 1.203,04 

14 Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας 15.275,00                    13.915,91 1.359,09 

15 Αρχαίο Θέατρο Νέας    Πλευρώνας 350,00    350,00 

16 Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων 400,00   400,00 

17 Αρχαίο Θέατρο Στράτου 346,00    346,00 

18 Αρχαίο Θέατρο Αμφιλοχικού Άργους 320,00    320,00 

19 Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 102,00    102,00 

20 Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου 100,00    100,00 

21 Ρωμαϊκό Ωδείο Επιδαύρου 2.501,00                       2.470,32 30,68 

22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 7.950,00  
                                                                                            

5.000,00 2.950,00 

23 Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων 3.050,00                       2.460,00 590,00 

24 Αρχαίο Θέατρο στο Κουφονήσι Λεύκης 200,00    200,00 

25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 785,00    785,00 

26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 26.486,60                     6.298,08 20.188,52 

27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00   1.400,00 

28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 300,00    300,00 

29 Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας 194.067,75 194.028,70 39,05 

30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 600,00    600,00 

31 Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης 21.490,80                    21.308,16                       182,64 

32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 200,00    200,00 
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33 Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων 1.370,00    1.370,00 

34 Ελληνιστικό Θέατρο Αργους 3.293,00                       2.640,40 652,60 

35 Αρχαίο Θέατρο Μήλου 3.000,00 2.152,50 847,50 

36 Αρχαίο Θέατρο Φερών  3.110,00   3.110,00 

37 Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας 33.780,00 
                         

33.751,00                             29,00 

38 Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης 24.218,60                    23.608,60                          610,00 

39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.270,10   1.270,10 

40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 1.060,00   1.060,00 

41 Αρχαίο Θέατρο Διονύσου 3.787,41                         300,00                      3.487,41 

42 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 200,00   200,00 

43 Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης 6.210,00                       5.842,53                        367,47 

44 Αρχαίο  Θέατρο Ικαρίας Αττικής 5.364,69 2.406,69                   2.958,00 

45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 4.000,00   4.000,00 

46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350,00    350,00 

47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 250,00                         250,00 

48 Αρχαίο θέατρο Καβιρείου 3.690,00                       3.690,00 

49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 500,00                         500,00 

50 Αρχαίο Θέατρο Σάμου 400,00  400,00 

51   Αρχαίο Θέατρο Ιεράπετρας                                                  100,00                                                                              100,00 

52     Αρχαίο Θέατρο Λάρισας (Μικρό)                                        100,00                                                                             100,00 

53 Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης                                                    5.000,00                     4.981,80                                   18,20 

54 Αρχαίο Θέατρο Αμβρακίας                                                   100,00                                                                              100,00 

55     Αρχαίο Θέατρο Λάρισας   A΄                                      48.597,10                  28.861,87                                      19.735,23                          

56 Αρχαίο θέατρο Δημητριάδος 1.340,00                     1.109,00                        231,00 

57 Αρχαίο θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 49.600,00                    15.148,68                    34.451,32 

58 Τελεστήριο Ελευσίνας 118,00                                            118,00 

59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100,00                                                100,00 

60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 125,00                                             125,00 

61 Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας 1000,00                     1.000,00 

62 Αρχαίο θέατρο Τανάγρας 100                         100,00 

 Τόκοι καταθέσεων,φόροι-τραπεζικά έξοδα 5.191,00                      4.108,27                      1.082,73 

  Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 779,00                         410,00                        369,00 

 Προκαταβολές φόρου                       1.058,26                  - 1.058,26 

 Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 835.802,34                700.622,91                 135.179,43 

      

 

 

 

 

Τα  τραπεζικά διαθέσιμα των θεάτρων την  31/12/2017 έχουν ως εξής:  

(ποσά σε €) 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                        6.927,84  € 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ                                                                                                    85.000,00 €  

  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                                                                                                                              3.422,19€ 
       

EUROBANK                                                                                                                                                         4.248,52 € 

ALPHA BANK                                                                                                                                                   10.032,13€ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                                                       23.570,75€      

 
 

ΑLPHA-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                                                                                                      1.978,00 €  

ΣΥΝΟΛΑ                                                                                                                                      135.179,43 € 
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Η Ελεγκτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. του 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  και πρότεινε την πλήρη απαλλαγή του Δ.Σ. για τη θητεία από 01.01.2017 έως 
31.12.2017.  
 
Επιπροσθέτως, εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον πρόεδρο, τον ταμία και τα 
υπόλοιπα  μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την άψογη οικονομική διαχείριση. 

       
 
 
 
 
       Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
• Μαίρη Μπελογιάννη  
 
 
• Ιωάννης Μαριόλης  
 
 
• Βασίλης Μαυριδόγλου 

 

Στη συνέχεια η κα Μπελογιάννη θέλησε να κάνει μια σύντομη αναδρομή στην 

ιστορία των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

εστιάζοντας στο σκοπό και την εξέλιξή τους: 

«Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα γεννήθηκαν στο ΔΙΑΖΩΜΑ το 2010. Η αγκαλιά που 

άνοιξε το 2008 το ΔΙΑΖΩΜΑ για την προστασία των Αρχαίων Θεάτρων, την 

αποκατάσταση και την ανάδειξή τους, δε γινόταν να μην περιλαμβάνει την εκπαιδευτική 

κοινότητα. 

»Ο σκοπός τους ήταν να ενθαρρύνουν τους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης 

να μάθουν τους αρχαίους θεατρικούς χώρους της περιοχής τους ή των περιοχών, στις 

οποίες πραγματοποιούν τις εκδρομές τους · να μάθουν για τη γέννηση και εξέλιξη του 

θεάτρου, να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της μέριμνας για την ανάδειξη και την 

προστασία των αρχαίων μνημείων, να ενθαρρύνουν αλλά και να προσφέρουν την 

αρωγή τους στα σχολεία ώστε αυτά να εκπονήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μελέτης 

του Αρχαίου Θεάτρου, να οργανώσουν δράσεις βίωσης του θεάτρου με διδασκαλία 

παραστάσεων, να οργανώσουν συνεργατικά προγράμματα με άλλες μαθητικές 

κοινότητες του εσωτερικού και του εξωτερικού».  

Στη συνέχεια η κα Μπελογιάννη αναφέρθηκε στην δράση «Υιοθεσία Αρχαίων 

Θεάτρων από μαθητές», με την οποία το ΔΙΑΖΩΜΑ προσδοκούσε να καλλιεργήσει 

μια σχέση αγάπης ανάμεσα στους μαθητές και τους αρχαίους χώρους θεάσης και 
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ακρόασης,  προετοιμάζοντας με τον τρόπο αυτό την καλλιέργεια των μαθητών σε 

ενσυνείδητους κληρονόμους της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είπε. 

Η κα Μπελογιάννη πρόσθεσε πως το 2014 η δράση διευρύνθηκε και εξελίχθηκε στη 

νέα εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μαθητές ξεναγούν μαθητές στ’ αρχαία θέατρα», η 

οποία τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Η δράση αυτή 

προσανατολίζεται, σύμφωνα με την ομιλήτρια,  στα ακόλουθα:   

 Την ενθάρρυνση των σχολείων να επιδιώξουν τη γνωριμία των μαθητών 

ξεναγών με τους αρχαιολόγους των Εφορειών Αρχαιοτήτων.  

 Την πρόταση σχεδιασμού από τους μαθητές και τους αρχαιολόγους 

εκδήλωσης με θεματική από το χώρο της επιστήμης, του πολιτισμού, της 

τέχνης και της τεχνολογίας.  

 Τη συνεργασία των μαθητών με επιστημονικούς φορείς για να προσδώσουν 

στα παραγόμενα αποτελέσματα, εγκυρότητα κι επιστημονική ακρίβεια, αλλά 

και να καινοτομήσουν.  

 Τη μεταφορά στην τοπική κοινωνία του πολύτιμου βιώματός τους από την 

υλοποίηση της δράσης τους και να την ευαισθητοποίηση και εμπλοκή της 

στην προστασία και την ανάδειξη των μνημείων.  

Η κα Μπελογιάννη χαρακτήρισε συγκινητική την ανταπόκριση των εκατό σχολείων 

της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην παραπάνω 

Πρόσκληση συμμετοχής. Συνέχισε την ομιλία της ως εξής: 

«Θα σας αναφέρω εν τάχει κάποιες από αυτές τις δράσεις συμμετοχής: Έντυπα, 

ελληνικά και ξενόγλωσσα, αφίσες, οδηγοί ξενάγησης, δύο μάλιστα απ’ αυτούς με την 

έγκριση των Αρχαιολόγων, εκδόθηκαν από το ΔΙΑΖΩΜΑ και προσφέρονται στους 

μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται τ’ Αρχαία Θέατρα. Άρθρα στον Τύπο, έντυπο 

ηλεκτρονικό, βίντεο, μικρού μήκους ταινίες, κάποιες μάλιστα έγιναν στο πλαίσιο 

διαγωνισμού της δημόσιας τηλεόρασης σε συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ, ψηφιακές 

αφηγήσεις, σύντομα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα, ψηφιακά εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια. Θα πρέπει ακόμη να αναφέρω πως 

έχουμε την ιστορία του Αρχαίου Θεάτρου της Μήλου σε γραφή Μπράιγ από μαθητές 

ενός Δημοτικού Σχολείου της Μήλου, που το πρόσφεραν ως δώρο στους 

φιλοξενούμενούς τους μαθητές από το Ειδικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας. Επίσης, 

δημιουργία καινοτόμων πολιτιστικών προϊόντων από εικονικές επιχειρήσεις που 

αναπτύσσονται στα σχολεία από μαθητές στο πλαίσιο του θεσμού του Σχολικού 
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Συνεταιρισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τη εφαρμογής Apollo που αποτελεί προϊόν 

της εικονικής πολιτιστικής επιχείρησης “ΕΠΕΙΚΟΝ”που στήθηκε από μαθητές του 2ου 

Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού». 

 Η κα Μπελογιάννη, στη συνέχεια ενημέρωσε τους συνέδρους, πως στο πλαίσιο των 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, έχουν αυτά τα χρόνια διοργανωθεί μαθητικά 

φεστιβάλ όπως της Γόρτυνας, ξεναγήσεις από μαθητές σε μαθητές Ειδικών Σχολείων, 

ή από Έλληνες μαθητές σε μαθητές σχολείων του εξωτερικού. Συγκεκριμένα είπε, 

πως την περασμένη άνοιξη 1.500 μαθητές από την Ιταλία, ξεναγήθηκαν στον 

Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης από μαθητές του Γυμνασίου της 

Αρτέμιδος και του 4ου Λυκείου Καλαμάτας.  

Ακόμη, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως το e-twinning και το 

Erasmus Plus έχουν αναπτυχθεί συμπράξεις σχολείων, αλλά και σχολείων με 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, κολέγια και Πανεπιστήμια, δίκτυα σχολείων 

με κεντρική θεματική τ’ αρχαία θέατρα καθώς και συνέργειες με την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Ηπείρου και την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε.. 

Τέλος, το ΔΙΑΖΩΜΑ έχει αναπτύξει συνεργασία με το Σωματείο Festival De la 

Philosofia in Mania Grecia και με το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της 

Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κα 

Μπελογιάννη, ανέφερε ακόμη τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας,  

του Διαζώματος και του 2ου Σχολείου 2ης Ευκαιρίας του Καταστήματος Κράτησης 

Αγ. Στεφάνου όπου υλοποιείται για τους έγκλειστους μαθητές η δράση «Υιοθεσία 

Αρχαίων Θεάτρων από μαθητές ».  

Η ομιλήτρια αναφέρθηκε σε όλες τις δυνάμεις που ενθαρρύνουν και κινούν τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως είναι τα σχολεία, οι θεσμικοί και μη φορείς, αλλά 

και παραγωγικές δυνάμεις που σε συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ, ενθαρρύνουν και 

προωθούν την επίτευξη του καλύτερου πολιτιστικού προϊόντος, όπως είναι η Alpha 

Bank, η Ολυμπία Οδός που συμπράττει με, Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, το 

PIERCE,  η ΕΡΤ, η ΒΙΚΟΣ Α.Ε., ο Όμιλος  Εταιρειών ΦΟΥΡΛΗ και οι εκδόσεις 

Πατάκη.  

Η κα Μπελογιάννη στη συνέχεια παρουσίασε εν συντομία τη νέα Εκπαιδευτική 

Πλατφόρμα του Διαζώματος, τη Generation D, που δημιούργησε ο κος Σωκράτης 

Μεχτερίδης, ειδικός στην ανάπτυξη Εφαρμογών Νέων Τεχνολογιών και εθελοντής 
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στο ΔΙΑΖΩΜΑ.  Η πλατφόρμα, σύμφωνα με την ομιλήτρια, εξυπηρετεί τους 

παρακάτω στόχους: 

 Την προβολή των δυνάμεων που κινούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις 

δράσεις. 

 Την ανταλλαγή ιδεών και η αλληλεπίδρασή τους. 

 Τη δημιουργία εργαλείων που θα βελτιώνουν τη συνομιλία τους με το 

παραγόμενο πολιτιστικό προϊόν. 

 Τη φιλοξενία και η προβολή των μαθητικών δημιουργιών από τις 

εκπαιδευτικές δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται στα σχολεία, με 

όχημα τους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης. 

 Την οργάνωση συνεργατικών προγραμμάτων με μαθητικές κοινότητες του 

εξωτερικού, με πανεπιστημιακά Ιδρύματα και φορείς του Ελληνισμού σε όλο 

τον κόσμο.  

Eν συνεχεία η κα Μπελογιάννη αναφέρθηκε στο όραμα που καλείται να υπηρετήσει η 

εκπαιδευτική αυτή πλατφόρμα:  

«Θα επιδιώξουμε η εκπαιδευτική πλατφόρμα να γίνει ο χώρος έμπνευσης και έκφρασης 

όχι μόνο της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και της εκπαιδευτικής 

κοινότητας κάθε χώρας, είτε διαθέτει αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης είτε όχι, 

με μόνη προϋπόθεση την αγάπη γι’ αυτούς τους χώρους και για ό,τι αυτοί πρεσβεύουν 

και για τη διάθεση να τους κρατήσει ζωντανούς πάντα σε συνομιλία με τις τρεις 

οικογένειες που αποτελούν τα συστατικά στοιχεία του Διαζώματος: την οικογένεια των 

αρχαιολόγων, την οικογένεια των καλλιτεχνιών και των διανοουμένων και την 

οικογένεια των τοπικών κοινωνιών. Και σε αλληλεπίδραση με τις παραγωγικές 

δυνάμεις του τόπου που τις συγκινεί η πολιτιστική κληρονομιά και θεωρούν καθήκον 

τους να συνεισφέρουν για τη διαφύλαξή της στο διηνεκές».  

Η κα Μπελογιάννη ολοκλήρωσε την ομιλία της προβάλοντας μια αφίσα που 

σχεδίασαν δυο μαθήτριες του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου για το Αρχαίο 

Θέατρο του Θορικού και  με την ακόλουθη φράση: «Ίσως, με μια επίσκεψή σου, το 

υπέροχο τοπίο να σε βοηθήσει να φανταστείς μια παράσταση μόνο για σένα και να 

γίνεις κι εσύ ένας από τους 6.000 θεατές της αρχαιότητας. Προστάτεψέ το». Aμέσως 

μετά η ομιλήτρια ευχαρίστησε τους συνέδρους για την προσοχή τους. 
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Η Πρόεδρος της ΙΑ’Γενικής Συνέλευσης, στο σημείο αυτό ανακοίνωσε την 

ολοκλήρωση του κύκλου ομιλιών και ενημέρωσε για την έναρξη του κύκλου 

τοποθετήσεων των μελών. Η κα Δρέττα έδωσε το λόγο στον κο Γιάννη Ζηρίνη,  

 

Τοποθετήσεις μελών Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

Τοποθέτηση κου Γιάννη Ζηρίνη 

Ο κος Ζηρίνης, Ηλεκτρολόγος- Μηχανικός – Εμπειρογνώμονας σε θέματα 

Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών πόρων και τακτικό μέλος του Σωματείου, θέλησε να 

μιλήσει για το όφελος του να είναι κανείς εθελοντής στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

είπε περίπου τα εξής: 

«Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, τί εισπράττω  - ως εθελοντής σε πλήρη απασχόληση, 

από το 2015 -  στο ΔΙΑΖΩΜΑ. Αλλά πριν απ’ αυτό, θέλω να σας διηγηθώ μια μικρή 

ιστορία.  

»Το 1987 υπηρετούσα στον ΕΟΜΜΕΧ (Εθνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων 

Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας), όπου αρκετά απροειδοποίητα, καταφθάνουν μηνύματα 

ότι έρχονται τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) και πρέπει κάτι να 

δηλώσουμε και σχεδιάσουμε. Και υπάρχει ένας πανικός μεταξύ των διευθυντικών 

στελεχών του Οργανισμού. Ήταν μια μεγάλη απογοήτευση, γιατί δεν υπήρχε καμία 

προετοιμασία, κανένας αυτούσιος σχεδιασμός του ίδιου του Οργανισμού για το τί θέλει 

να κάνει».  

Ο κος Ζηρίνης στη συνέχεια είπε πως στην επαγγελματική του σταδιοδρομία 

ασχολήθηκε με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, παρακολουθώντας ταυτοχρόνως την 

προσπάθεια της χώρας να σχεδιάσει την ανάπτυξή της: 

«Στην τελευταία μου επαγγελματική απασχόληση με το Δημόσιο, διαπίστωσα ότι αν και 

υπήρχαν στα Υπουργεία Μονάδες Σχεδιασμού, δεν υπήρχε σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός 

από το 1987 και μετά, γινόταν αποκλειστικά μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

Και γινόταν ελλιπώς, καταναγκαστικά, δηλαδή περίπου όπως χειριζόμασταν τα 

μνημόνια, έτσι λιγάκι χειριστήκαμε και τα διάφορα ΕΣΠΑ.  

»Ώσπου, το 2013, συναντάω το Σταύρο (Μπένο), όπως σας διηγήθηκε πριν, 

επαγγελματικά. Και είναι αυτό που το είπαν πολλοί προηγούμενοι ομιλητές, αυτός ο 

ξαφνικός έρωτας που νιώθεις, ότι όλα αυτά που σε όλη σου την επαγγελματική ζωή 

περιμένεις, ξαφνικά μπορούν να υλοποιηθούν. Και από το 2015 πλέον, όταν 
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αποστρατεύτηκα, οριστικά από την επαγγελματική δραστηριότητα, δουλεύω πλέον με 

πρώτο πρόγραμμα - με την Ελένη Ρόκκου -  το Πρόγραμμα της Ηπείρου».  

Ο κος Ζηρίνης πρόσθεσε πόσο σπουδαίο γεγονός είναι η σταδιακή κατάκτηση μιας 

τεχνογνωσίας στο ΔΙΑΖΩΜΑ, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας εθελοντών και 

επαγγελματιών:  

 «Αυτή τη στιγμή για όλα τα προγράμματα έχουμε τουλάχιστον 4 εταιρείες συμβούλων 

αναπτυξιακών, 2 εταιρείες για το marketing, πολλές μεγάλες άλλες τεχνικές, μελετητικές 

εταιρείες. Όλο αυτό τροφοδοτεί το κάθε πρόγραμμα. Δουλεύουμε για ένα πρόγραμμα, η 

τεχνογνωσία που παράγεται, σχεδόν αυτούσια μεταφέρεται και στο επόμενο χωρίς να 

ξαναανακαλύψουμε τον τροχό, τον έχουμε ανακαλύψει στα προηγούμενα».  

Ο κος Ζηρίνης κατέληξε πως η εμπειρία του να είναι κανείς εθελοντής του 

Διαζώματος είναι εξαιρετικά ικανοποιητική, καθώς ο τρόπος που λειτουργεί το 

ΔΙΑΖΩΜΑ επιτρέπει στα σχέδια να γίνονται πράξη. 

Η Πρόεδρος τςη Συνέλευσης ευχαρίστησε τον κο Ζηρίνη και κάλεσε στο βήμα τον κο 

Μάνο Καστρινάκη. 

Τοποθέτηση κου Μάνου Καστρινάκη 

Ο κος Καστρινάκης, τέως στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του. 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», αναφερόμενος στη στρατηγικής διεθνοποίησης του 

Σωματείου,  είπε περίπου τα εξής: 

«Είναι ενδιαφέρον ν’ ακολουθώ το Γιάννη (Ζηρίνη), τον οποίο γνώρισα σαν 

αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της 

Θεσσαλίας και τον εκτίμησα. Από τότε και αρκετό καιρό μετά συναντηθήκαμε στο 

ΔΙΑΖΩΜΑ . 

»Απ’ αυτό το εδώλιο, σε μια παρόμοια περίσταση, το 2016, μου δόθηκε η ευκαιρία απ’ 

το Σταύρο να σας κάνω μια ανακοίνωση, η οποία ήταν αποτέλεσμα αρκετών 

συζητήσεων με το ΔΙΑΖΩΜΑ.  Της συζήτησης αυτής ακολούθησε το ταξίδι της 

Ουάσινγκτον στο οποίο συμμετείχα. Η πρόταση  μου το 2016 τότε αφορούσε 

εξωτερίκευση του Διαζώματος, τη διεθνοποίηση όπως είχαμε πει, ώστε το έργο του να 

βγει και να προβληθεί εκτός Ελλάδος». 

Ο κος Καστρινάκης στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμβολή του στην προβολή του 

έργου του Διαζώματος στις Βρυξέλλες, αποτέλεσμα της οποίας υπήξε και η 

δημιουργία μιας ομάδας εθελοντών στις Βρυξέλλες, που ανέλαβε τη συμβολική 
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Υιοθεσία της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου. Ο κος Καστρινάκης μίλησε στη 

συνέχεια για τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα εθελοντών Βρυξελλών και οι 

οποίοι ανέφερε πως είναι οι εξής; α) συμβολή στην επιτυχία της Πολιτιστικής 

Διαδρομής της Ηπείρου, β) διαφήμιση και προβολή του Διαζώματος μεταξύ των 

Θεσμών στις Βρυξέλλες και γ)  διοργάνωση ενός διεθνούς συνέδριου στην Αθήνα με 

για τις Ο.Χ.Ε. στον πολιστιμό..  

Ο κος Καστρινάκης στη συνέχεια ολοκλήρωσε την ομιλία του κάνοντας έκκληση 

στους συνέδρους να : 

«Όταν σκέφτηκα να κάνω αυτή την έκκληση, που είναι προσωπική έκκληση, 

φοβήθηκα ότι μπορεί να χαρακτηρισθώ λίγο γραφικός, λίγο ρομαντικός, λίγο 

εξωπραγματικός.  

Αλλά αυτά που άκουσα εδώ, το θέμα της διαδρομής της σημερινής, της Γενικής 

Συνέλευσης δηλαδή της Αττικής, αυτά που άκουσα από τον Πέτρο Θέμελη, από 

ανθρώπους που μίλησαν με πολλή θέρμη και μου έδωσαν λίγο, θεωρώ ότι ο χρόνος 

και ο τρόπος με τον οποίο προχωράμε, δείχνει αφ’ ενός την πρόοδο και τη μεγέθυνση 

και τα επιτεύγματα, αλλά ίσως γιατί έχω φτάσει σε μια ηλικία, δεν ξέρω αν θα δω 

αυτό το οποίο θα ήθελα να δω, ενόσω είμαι ακόμα στη ζωή.  

Δηλαδή χρειαζόμαστε περισσότερα Διαζώματα, χρειαζόμαστε περισσότερους 

Σταύρους Μπένους. Πού θα τους βρούμε και πώς, δεν είμαι σίγουρος αλλά χρειάζεται 

να μπούμε στην προσπάθεια να το κάνουμε. Με αυτό τον τρόπο έρχομαι να πω 

ακριβώς τα λόγια τα οποία ο Σταύρος συνέχεια μας λέει, που περιγράφουν με δυο 

λόγια το ΔΙΑΖΩΜΑ: Συνέργειες». 

Ο κος Καστρινάκης στη συνέχεια ανέφερε πως το διακριτό χαρακτηριστικό του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο οποίο οφείλεται και η δυναμική του, είναι η οργάνωση 

και η προσδιορισμένη στοχοθεσία:   

«H φωνή του Διαζώματος είναι απαραίτητη για ν’ αλλάξει ο τρόπος του σκέπτεσθαι και 

του Δημοσίου και όλων αυτών τα οποία κρατάνε αυτή τη στιγμή πίσω το Τατόι πίσω, τη 

σύνδεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την 

Ακαδημία του Πλάτωνος με όλα τα εξωκκλήσια τα βυζαντινά και Σωματείο των Φίλων 

του Εθνικού Κήπου, του οποίου τυγχάνει να είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

τους φίλους του Εθνικού Κήπου, το οποίο μπορεί να μην είναι αρχαίο θέατρο, αλλά 
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είναι το σημαντικότερο μνημείο του είδους του που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και το 

οποίο παραπαίει κάτω από ελλιπέστατη διαχείριση το Δημάρχου Αθηναίων».  

Εν συνεχεία ο κος Καστρινάκης αναφέρθηκε στα προβλήματα διαχείρισης που 

διαπιστώνονται στον Εθνικό Κήπο και  πρότεινε τη συνεργασία/συμβολή του 

Διαζώματος.  

Η κα Δρέττα ευχαρίστηε τον κο Καστρινάκη και κάλεσε στο βήμα την κα Τζαχρίστα. 

Τοποθέτηση κας Έλενης Τζαχρίστα 

Η κα Ελένη Τζαχρίστα, ιατρός, με την τοποθέτησή της έθεσε προς συζήτηση το θέμα 

της υπογραφής συμβάσεων παραχώρησης των οικοπέδων, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας 

και Άρτας –Πρέβεζας για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε πετρελαϊκές 

εταιρείες. Η κα Τζαχρίστα, αφού ανέβηκε στο βήμα είπε τα εξής: 

«Καλησπέρα σας. Αγαπητοί Διαζωματικοί, αγαπητέ κ. Μπένο, είχαμε γνωριστεί με 

κάποιους από σας τον Ιούνιο του 2017, όταν επισκεφθήκαμε το θέατρο της Αρχαίας 

Κασσώπης.  

»Η καταγωγή μου είναι από την Ήπειρο, την οποία αγαπώ πολύ και για όταν το 2017 

το ΔΙΑΖΩΜΑ και η ηλεκτρονική πλατφόρμα Act4Greece υλοποίησαν πρόγραμμα 

Crowdfunding για το Αρχαίο Θέατρο της Κασσώπης, συμμετείχα σ’ αυτό. Με χαροποιεί 

ιδιαίτερα το γεγονός ότι παραδόθηκε η οριστική μελέτη αποκατάστασης ανάδειξης του 

θεάτρου κι ότι μέσω του Προγράμματος “ Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της 

Ηπείρου”, το θέατρο της Κασσώπης εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 

“Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη”, του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ήπειρος». Αυτό το πρόγραμμα πιστεύω πως θα δώσει μεγάλη ώθηση 

στην οικονομία της Ηπείρου και θα συμβάλλει στην ανάδειξή της και παγκόσμια, σα 

μνημείο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην Ήπειρο όμως, άρχισε κι ένα άλλο 

project, όπως λέμε στο χωριό μου, πολύ πιο μεγάλο και θέλω να μοιραστώ τις 

ανησυχίες μου γι’ αυτό μαζί σας.  

»Ίσως κάποιοι από σας να έχετε ακούσει για τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για 

την παραχώρηση των οικοπέδων, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Άρτας –Πρέβεζας για 

έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε πετρελαϊκές εταιρείες. Πανομοιότυπες 

συμβάσεις έχουν υπογραφεί για τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και του Δυτικού 

Κατάκολου. Τέλος υπεγράφησαν ήδη φέτος και εκκρεμούν ακόμα κάποιες υπογραφές 

για συμβάσεις για θαλάσσιες εξορύξεις σε ολόκληρο σχεδόν το Ιόνιο και μέχρι το 

Λιβυκό Πέλαγος. Οι συμβάσεις που αφορούν την περιοχή της Ηπείρου δεν εξαιρούν 
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ξεκάθαρα τις περιοχές NATURA. Πρόκειται για τις πρώτες χερσαίες εξορύξεις που θα 

συμβούν στον ελλαδικό χώρο.  

»Οι σεισμικές έρευνες, που είναι το πρώτο στάδιο της έρευνας, ξεκίνησαν τον 

Ιανουάριο αυτής της χρονιάς στην περιοχή της Ζίτσας. Συνολικά προβλέπονται περίπου 

11.500 ερευνητικές γεωτρήσεις μόνο για το οικόπεδο Ιωάννα – Θεσπρωτία, 

ελεγχόμενες δηλαδή σεισμικές δονήσεις με άγνωστες συνέπειες. Αν βρεθούν επαρκή 

κοιτάσματα, τότε οι εταιρείες μπορούν να προβούν σε εξόρυξη, σύμφωνα με τις 

συμβάσεις. Κι εδώ βρίσκεται το πρώτο παράδοξο: Πολλοί πιστεύουν ότι η 

υπερθέρμανση του πλανήτη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, σε ανθρωπογενή αίτια. Από τη 

μία ψηφίστηκαν συμβάσεις για εξορύξεις υδρογονανθράκων, από την άλλη το Ελληνικό 

έχει επικυρώσει με μεγάλη πλειοψηφία τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015 για το 

κλίμα. Ίσως την τελευταία συλλογική προσπάθεια της ανθρωπότητας ν’ αποτρέψει τις 

ανεξέλεγκτες κλιματικές αλλαγές.  

»Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της συμφωνίας είναι η συγκράτηση της πλανητικής 

θερμοκρασίας, αρκετά χαμηλότερα από τους +2 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι 

οποιοσδήποτε ενεργειακός σχεδιασμός, οφείλει να θέτει την οικονομία της χώρας σε 

μονοπάτι οριστικής απεξάρτησης απ’ όλα τα ορυκτά καύσιμα, το αργότερο ως το 205, 

αν όχι νωρίτερα. Αυτό είναι το πρώτο. Στην Ήπειρο, το κυρίαρχο πέτρωμα είναι ο 

σχιστόλιθος. Για να βγουν υδρογονάνθρακες από το σχιστόλιθο, σύμφωνα με τα 

λεγόμενα επιστημόνων, απαραίτητες είναι μέθοδοι μη συμβατικής εξόρυξης, οι 

λεγόμενες fracking inside pyrolisis κτλ. Αυτές οι μέθοδοι, είναι αποδεδειγμένα 

εξαιρετικά τοξικές και μολυσματικές για το περιβάλλον, τον υδροφόρο ορίζοντα, το 

έδαφος, το υπέδαφος, τον αέρα.  

»Είναι επίσης υγειονομική βόμβα για τους κατοίκους της περιοχής. Τα προϊόντα της 

βιομηχανίας αυτής περνούν στην τροφική αλυσίδα και στις επόμενες γενιές. Στις 

συμβάσεις για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, δεν απαγορεύεται το fracking. 

Τέλος στην Ήπειρο, προβλέπεται να καταλήξουν τρεις αγωγοί φυσικού αερίου στα 

πλαίσια της ανάδειξης της χώρας σ’ ενεργειακό διαμετακομιστικό κόμβο.  

»Και σας θέτω το δεύτερο παράδοξο και αυτά τα ερωτήματα προς σκέψη: Η αειφόρος 

ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να συνυπάρξει με τις εξορύξεις 

υδρογονανθράκων; Η Ήπειρος είναι ένα μέρος εξαιρετικού φυσικού κάλλους, με 

τεράστια βιοποικιλότητα. Τ’ αγροτικά και τα κτηνοτροφικά της προϊόντα έχουν το 

brand name της Ηπείρου, που είναι εγγύηση αγνότητας και ποιότητας.  
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»Αποτελεί επίσης ανερχόμενο τουριστικό προορισμό για Έλληνες και ξένους από 

ολόκληρο τον κόσμο. Τα μνημεία της, οι αρχαιολογικοί χώροι, είναι αγαπημένος 

προορισμός όλο και περισσότερων επισκεπτών και μπορούν να δώσουν ακόμα 

μεγαλύτερη ώθηση στην τοπική οικονομία. Στην Ήπειρο υπάρχουν πέντε αρχαιολογικοί 

χώροι. Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης, Νικόπολης, Κασσώπης, Αμβρακίας και 

αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων. 8 αρχαίοι χώροι θέασης, 344 χιλιόμετρα διαδρομής και 

2.200 χρόνια ιστορίας.  

»Το ΔΙΑΖΩΜΑ έχει στόχο την ανάδειξη και προστασία των μνημείων αυτών με 

χρηματοδότηση από ενεργούς πολίτες. Φανταστείτε πως ύστερα από λίγα χρόνια, οι 

εντυπωμένες στο μυαλό εικόνες της Ηπείρου, θα διανθίζονται με πύργους γεωτρήσεων, 

ότι τα αιωρούμενα μικροσωματίδια θα καταλήξουν εκτός από το βόρειο και το νότιο 

πόλο, θα εισέρχονται στα πνευμόνια των κατοίκων της Ηπείρου αλλά και των 

επισκεπτών της και θα ραντίζουν τα βότανα και τ’ αρωματικά της φυτά. Στη 

συγκεκριμένη συγκυρία που διακυβεύεται η φυσιογνωμία της Ηπείρου, αλλά και 

μεγάλου μέρους της υπόλοιπης Ελλάδας, φρονώ ότι το ΔΙΑΖΩΜΑ δε μπορεί να μείνει 

χωρίς φωνή, χωρίς άποψη.  

»Σας καλώ, όχι να συμφωνήσετε μαζί μου, αλλά ν’ αναρωτηθείτε: Πώς συνάδει η 

διατήρηση της βιοποικιλότητας με τα πετρέλαια. Ο ποιοτικός τουρισμός που στηρίζεται 

στον πολιτισμό δεν έχει προϋπόθεση το σεβασμό του περιβάλλοντος; Η μόλυνση των 

νερών, η βιομηχανοποίηση, η συνεχής όχληση από επίγεια και εναέρια μέσα θα κάνει 

την Ήπειρο ν’ αποτελεί μήτρα προσέγγισης επισκεπτών; 

»Τα μνημεία, ο φυσικός πλούτος, η ομορφιά, συμβαδίζουν με τη βιομηχανία 

πετρελαίου; Πώς θα επηρεάσει τους στόχους του Διαζώματος η πιθανή έναρξη 

εξορυκτικών γεωτρήσεων; Η γιορτή πολιτισμού για την Ήπειρο στις 3 Νοεμβρίου, 

ημέρα εναρκτήριας εκδήλωσης των πολιτιστικών διαδρομών των Αρχαίων Θεάτρων 

της Ηπείρου, ας είναι η αρχή μιας τέτοιας συζήτησης. Σας ευχαριστώ».  

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε την κα Τζαχρίστα για τις πολύ 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Αμέσως μετά έδωσε το λόγο στον κο Καραζούπη 

Χρήστο.  
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Τοποθέτηση κου Χρήστου Καραζούπη  

Ο κος Χρήστος Καραζούπης, Πρόεδρος της Περιβαλλοντικής Ομάδας «Αλμυρός εν 

δράσει» και τακτικό μέλος του Διαζώματος, είπε περίπου τα εξής: 

«Στο ΔΙΑΖΩΜΑ είμαι πρόσφατα μέλος, όμως τον κ. Μπένο το ξέρω χρόνια, από το 

2002 που ως τότε Υπουργός, μας έκανε τα εγκαίνια στο ΚΕΠ του Δήμου Αλμυρού που 

είμαι Προϊστάμενος. Με ρώτησε τότε: “Προϊστάμενε ξέρεις τί είναι το ΚΕΠ; ” «Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πολιτών», απάντησα. Και συνέχισε: “Όχι, είναι ένα σούπερ μάρκετ”. 

“Στο σούπερ μάρκετ μπαίνει κάποιος και πρέπει να ψωνίσει κάτι οπωσδήποτε. Δηλαδή 

κάποιος πελάτης πολίτης, πρέπει να μπει μέσα και να του δώσεις μια πληροφορία, κάτι, 

να μη φύγει έτσι άπραγος”. 

Ως ένα ακόμη μεγααλύτερο σούπερ μάρκετ, χαρακτήρισε στη συνέχεια το 

ΔΙΑΖΩΜΑ, ο κος Καραζούπης και αφηγήθηκε μετά το ιστορικό της συνεργασία της 

Περιβαλλοντικής Ομάδας στην οποία προεδρεύει με το ΔΙΑΖΩΜΑ: 

«Μας κάλεσε στον Αλμυρό, στον τόπο μας, να μας πει κάτι για το Αρχαίο Θέατρο 

Φθιωτίδων Θηβών. Εμείς δεν το ξέραμε. Οι περισσότεροι κάτοικοι δεν ήξεραν ότι 

υπήρχε το Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών. Συλλάβαμε την ιδέα,  και με το 

πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας ξεκίνησαν οι 

εργασίες για την ανάδειξη.  

»Μας κυνηγάει ακόμα που μπλέξαμε μ’ αυτό και φέραμε εις πέρας τι: Μια Οργάνωση 

ανέδειξε ένα αρχαίο θεάτρο που ήταν σκεπασμένο από τα χώματα. Μια Οργάνωση που 

έσκαβε με όλους απέναντι. Κι έρχεται το ΔΙΑΖΩΜΑ και αναλαμβάνει την εκπόνηση 

μελέτης, την οποία παρουσιάσαμε πέρυσι στο Μέγαρο Μουσικής.  Από μια Οργάνωση, 

και συνεχίστηκε, η ιδέα μας και είναι έτοιμο το θέατρο · μια μικρή Επίδαυρος στο 

κέντρο της Ελλάδος».  

Ο  κος Καραζούπης πρότεινε να οργανωθούν αντίστοιχες ομάδες για κάθε αρχαίο 

θεάτρο της χώρας που να τις χαρακτηρίζει ωστόσο και ο ακτιβισμός.   
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Απολογισμός Δράσης Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» - Ψηφοφορίες 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κα Ιωάννα Δρέττα, ζήτησε από το 

Σώμα την έγκριση των παρακάτω θεμάτων που ετέθησαν στην ΙΑ’ Γενική Συνέλευση 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και συγκεκριμένα:  

1. Έγκριση του Απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 

2018. 

2. Έγκριση Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου έως την 

31η Αυγούστου 2018. 

3. Έγκριση του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2019. 

4. Έγκριση του Προϋπολογισμού για το έτος 2019. 

5. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2017. 

 

Ακολούθησε ψηφοφορία, δι’ ανατάσεως της χειρός, από όπου  προέκυψε η 

ομόφωνη έγκριση των: 

1. Απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018. 

2. Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού  του Σωματείου έως την 31η 

Αυγούστου 2018. 

3. Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2019. 

4. Προϋπολογισμού για το έτος 2019. 

5. Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2017. 

 

Τέλος, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε την έγκριση των αιτήσεων 

των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως 

τακτικά και αρωγά μέλη: 

- Δαμάσκου Χριστίνα, συνταξιούχος, ως τακτικό μέλος 

- Μαριακάκη Αγνή, Ψυχολόγος – Κοινωνική Ερευνήτρια, ως τακτικό μέλος 

-  Γεωργούλη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός - Πολεοδόμος - 

Χωροτάκτης, ως τακτικό μέλος 

- Παπαγεωργίου Λάζαρος, συνταξιούχος Μηχανικός Ε.Μ.Π., ως τακτικό 

μέλος 
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- Φιλίππου Πέτρος, Αρχαιολόγος, πρ. Δήμαρχος Καλυβίων – Σαρωνικού, 

Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής, ως τακτικό μέλος 

- Γεωργάς Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος 

- Διακομανώλη Κλημεντίνη, Εκπρόσωπος Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

ως τακτικό μέλος 

- Αδαμόπουλος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος, 

- Νταϊλιάνα Θεοδώρα (Ντόρα), συνταξιούχος Δημοσιογράφος, ως τακτικό 

μέλος 

- Βοζίκη Καλυψώ, συνταξιούχος Δικηγόρος, ως τακτικό μέλος 

 

Ακολούθησε ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός, οπότε προέκυψε η ομόφωνη 

έγκριση των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ως τακτικά και αρωγά μέλη: 

- Δαμάσκου Χριστίνα, συνταξιούχος, ως τακτικό μέλος 

- Μαριακάκη Αγνή, Ψυχολόγος – Κοινωνική Ερευνήτρια, ως τακτικό μέλος 

-  Γεωργούλη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός -Πολεοδόμος - 

Χωροτάκτης, ως τακτικό μέλος 

- Παπαγεωργίου Λάζαρος, συνταξιούχος Μηχανικός Ε.Μ.Π., ως τακτικό 

μέλος 

- Φιλίππου Πέτρος, Αρχαιολόγος, πρ. Δήμαρχος Καλυβίων – Σαρωνικού, 

Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής, ως τακτικό μέλος 

- Γεωργάς Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος 

- Διακομανώλη Κλημεντίνη, Εκπρόσωπος Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

ως τακτικό μέλος 

- Αδαμόπουλος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος, 

- Νταϊλιάνα Θεοδώρα (Ντόρα), συνταξιούχος Δημοσιογράφος, ως τακτικό 

μέλος 

- Βοζίκη Καλυψώ, συνταξιούχος Δικηγόρος, ως τακτικό μέλος 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κ. Ευθύμιος Τσάμης και τα μέλη της Εφορευτικής 

Επιτροπής, κ. Θεοφάνης Ρουμανάς και Μιράντα Ζωγράφου, οι οποίοι εξελέγησαν 

από τη ΙΑ΄ Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», αφού αποσφράγισαν την 

κάλπη, προέβησαν στην καταμέτρηση των ψήφων των δυο νέων  υποψηφίων μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

Εψήφησαν                : 293 μέλη 

Έγκυρα ψηφοδέλτια : 293 

 

Μετά την καταμέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων, έλαβε έκαστος υποψήφιος τους 

παρακάτω ψήφους:: 

 Λιοσάτου Εβίνα, ψήφους 87 

 Τσιαβός Πρόδρομος, ψήφους 205 

 Τσολάκη Άρτεμις, ψήφους 199 

 Χελάς Παναγιώτης, ψήφους 48 

 

Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, εκλέγονται τακτικά μέλη: 

1. Τσιαβός Πρόδρομος,  με 205 ψήφους 

2. Τσολάκη Άρτεμις με 199 ψήφους 

 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Λιοσάτου Εβίνα, με 87 ψήφους 

2. Χελάς Παναγιώτης, με 48 ψήφους. 

 

 Συνεπώς τακτικά μέλη είναι οι Πρόδρομος Τσιαβός και Άρτεμις Τσολάκη και 

αναπληρωματικά μέλη η Λιοσάτου Εβίνα και Χελάς  Παναγιώτης (ΣΥΝ. 5). Στο 

σημείο αυτό η Πρόεδρος της ΙΑ’ Γενικής Συνέλευσης, κα Ιωάννα Δρέττα, 

ανακοίνωσε στα παρόντα μέλη τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.   
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Λήξη εργασιών της ΙΑ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

Σε ολοκλήρωση των ανωτέρω η κα Δρέττα κήρυξε τη λήξη των εργασιών της ΙΑ’ 

Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Μετά το πέρας των εργασιών 

ακολούθησε συναυλία στο αμφιθέατρο του Πάρκου, με την Πόπη Μαλαπάνη στο 

πιάνο, το Νίκο Μάνδυλα στο βιολί, τη Βάνια Παπαδημητρίου στο τσέλο και τη 

Λεονώρα Γαϊτάνου στο τραγούδι.    

 

 

 

   Η Πρόεδρος                                                          Η  Γραμματέας 

 

 

Ιωάννα Δρέττα                                                      Λυδία Γιαννακοπούλου                            

 

 



                                                                                                Αθήνα 16./.9/2018 

 

 

                                      

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 

 

ΟΝΟΜΑ: EBINA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΕΠΙΘΕΤΟ: ……………ΛΙΟΣΑΤΟΥ…………………………………………………….. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ……ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ…………………………………………….. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ή ΚΙΝΗΤΟΥ:  
 

…………6945939661/2104225879……………………………………………………….......

  

Ε-mail : ……evinaliosatou@gmail.com………………………………… 

 

 

Δια της παρούσης δηλώνω ότι επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα  για τις 

δύο επιπλέον θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 
Σεπτεμβρίου 2018 σε αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνολογικού 

Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ), σύμφωνα τη μεταβατική διάταξη 

περί αυξήσεως του αριθμού των τακτικών μελών του Δ.Σ. του άρθρου 

15 του Καταστατικού του Σωματείου. 

 

                                                                            

 

Υπογραφή 

 

 

 

   ………………………………………………………. 



Η Εβίνα Λιοσάτου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1979. Παρότι μεγάλωσε 

στην μικρή και απομακρυσμένη πόλη των Γρεβενών, είχε την τύχη οι γονείς της 

από πολύ μικρή να της γνωρίσουν το ωραίο, την τέχνη και τον πολιτισμό. 

Αφού ολοκλήρωσε της σπουδές της στην Αθήνα ως πολιτικός μηχανικός, 

ασχολήθηκε συστηματικά με το επιστητό του “Ευρωπαϊκού Πολιτισμού”. 

Συνέχισε τις σπουδές της, ολοκληρώνοντας δυο κύκλους μεταπτυχιακών 

σπουδών στη “Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου” και στη 

“Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών”. Σήμερα, εκπονεί τη 

διδακτορική της διατριβή στην θεσμική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

κινδύνων και καταστροφών.  

Έχει εργαστεί ως υπότροφος σε ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης.  

Έχει συμμετάσχει ως κύρια ομιλήτρια σε πολλές επιστημονικές συναντήσεις και 

συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά. 

Συμμετέχει τακτικά σε διεθνή συνέδρια με θεματικές στην κλιματική αλλαγή, στη 

διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τη χρήση της 

τέχνης ως διδακτικό εργαλείο στις φυσικές επιστήμες.  

Από το 1997 εργάζεται στην Γενική Γραμματεία Υποδομών/Διεύθυνση 

Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και έχει συμμετάσχει ως 

εξειδικευμένη επιστήμονας σε αποστολές διαχείρισης φυσικών καταστροφών 

σε όλη Ελλάδα. 

Αρθρογραφεί σε ηλεκτρονικά και έντυπα περιοδικά αναπτύσσοντας 

προβληματισμούς σχετικά με την αντιμετώπιση των καταστροφών μέσα από 

μια πιο ανθρώπινη και βιώσιμη προοπτική.  

Είναι κοινωνικά ενεργή και πολιτικά δραστήρια. Συμμετέχει σε ομάδες πολιτών 

για την προστασία των ζώων. Στο ΔΙΑΖΩΜΑ, συμμετέχει από ιδρύσεως του.  

Είναι μητέρα της μικρής Παυλίνας, την οποία και θεωρεί ως το μεγαλύτερο 

δώρο της ζωής. 

 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Τσολάκη Άρτεμις 
 

Ημερομηνία γεννήσεως:    22-04-1978 

Τόπος γεννήσεως:               Κομοτηνή 

Υπηκοότητα:                      Ελληνική 

Οικογενειακή κατάσταση:Έγγαμη 

Διεύθυνση:                          Θάσου 40 

Τηλέφωνο:                           6972264965 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : tsolaki.artemis@gmail.com 

Σπουδές  

2009-2011 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Δημόσια Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας 

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας:  

« Η Συμβολή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στη διαμόρφωση των 

αντιλήψεων των Μεσαίων Διοικητικών Στελεχών για την Ποιότητα 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Βαθμό 9,47 «Άριστα» 

2004-2006 

 

Πτυχίο του Τμήματος Περιφερειακής Διοίκησης  

της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας : 

«Υλοποίηση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών από τους ΟΤΑ Α΄. Το 

Παράδειγμα του Δήμου Κομοτηνής» 

1997-2001 Πτυχίο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με βαθμό 7,02 «Λίαν Καλώς» 

 

 

 

Κατάρτιση 

 

 

Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: 

“Μηχανογραφημένη Λογιστική» της UNISOFT, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

8/12/2003-2/3/2004 

                                 

Εργασιακή Εμπειρία  



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

06/01/2017  

 

 

 

 

1/01/2012 

 

 

 

 

 

 

13/07/2007 

 

 

 

 

2/1/2007  

 

 

 

1/12/2006-11/1/2007  

Υπάλληλος του Τμήματος Διοίκησης της Περιφέρειας 

Μακεδονίας-Θράκης, υπεύθυνη για την αξιολόγηση 

των δομών του φορέα  

 

 

Υπάλληλος του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & 

Νομικών Προσώπων με παράλληλα καθήκοντα στο 

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και 

στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα 

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ως 

Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας & 

Αποδοτικότητας – Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Δικαιούχων του ΕΣΠΑ ως προς τη Διαχειριστική 

Επάρκεια   

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ως 

Μόνιμη Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος 

Αποδοτικότητας και Ποιότητας 

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ως 

Μόνιμη Υπάλληλος της Διεύθυνσης Αστικής 

Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

 

01/11/2005-28/02/2006 

 

 

 

 

20/08/2003-30/11/2004 

Πρακτική Άσκηση στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης. Απασχόληση με την 

προετοιμασία της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-

2013 

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ως 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

 

 

08/01/2002-30/05/2003 

 

Μόνιμη Υπάλληλος της Διεύθυνσης Αστικής 

Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

 

Βοηθός Υπεύθυνου Διεύθυνσης Παραγωγής σε 

βιομηχανική Α.Ε. παραγωγής ψηφιακών μέσων. 

 

 

 

 

 

Γνώσεις Η/Υ 

 

 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Τεχνολογίες 

πληροφοριακών συστημάτων, Εισαγωγή στα πακέτα 

λογισμικού ( WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCESS, 

INTERNET), Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), 

Στατιστική Λήψη Αποφάσεων (SPSS), Παρουσιάσεις με 

Η/Υ και Πολυμέσα (POWER POINT), Διαχείριση Έργου με 

χρήση Η/Υ (Ms Project), Ανάπτυξη Ιστοσελίδων 

(FrontPage) 

 

Παρακολούθηση  
Επιμορφωτικών  
Προγραμμάτων 

  

03/04/12-06/04/12 “Η Εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο 

Δημόσιο Τομέα” 

 

20/02/12-24/02/12 “Νομιμότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση και 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση” 

 

Ξένες γλώσσες  

 ΑΓΓΛΙΚΑ:      Άριστα /Proficiency Cambridge 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Καλά/ Zertificate, Goethe Institut  

ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Μέτρια  



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

11/06/07-15/06/07 «Αξιολόγηση και αποδοτικότητα των διοικητικών 

διαδικασιών» 

 

5/03/07-9/03/07 Σύγχρονες Μέθοδοι Διοίκησης: Από τη διοίκηση των 

διαδικασιών στη διοίκηση των αποτελεσμάτων» 

 

19/10/09-23/10/09 Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας ISO 

9001: 2008 –Πιστοποίηση IRCA 

 

16/09/08 – 17/09/08 «Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων», ΕΥΔ ΕΠ «ΨΣ»  

14/04/08 – 16/04/08 «Αξιολογητές επιβεβαίωσης της διαχειριστικής 

επάρκειας δικαιούχων οργανισμών υλοποίησης έργων 

ΕΣΠΑ 2007-2013», ΕΛΟΤ 

 

15/10/2007-19/10/2007 «Performance Management-Management by Objectives”, 

EKDD & HAUS 

 

   

Ημερίδες   

   

7-7-2008 «Διοικητική Μεταρρύθμιση και Διοίκηση Αποτελεσμάτων»  

9-6-2008 «Αναδιάρθρωση Δημοσίου Τομέα: Βέλτιστες Πρακτικές 

στην Ευρώπη των 27» 

 

11-02-2008 «Προϋπολογισμός Προγραμμάτων και Αξιολόγηση των 

Κρατικών Δράσεων» 

 

21-12-2007 «Καλές Πρακτικές Ποιότητας και Αποδοτικότητας στη 

Δημόσια Διοίκηση» 

 

   

Συνέδρια   

2007 «Επιμόρφωση και Εκπαίδευση στη Σύγχρονη Δημόσια 
Διοίκηση» 

 

28-29/03/2008 Διεθνές Συνέδριο Εφαρμογών του Κοινού Πλαισίου 
Αξιολόγησης στην Αυτοδιοίκηση, Βούλα  
 

 

2008 5ο Συνέδριο Ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, Παρίσι,  
 

 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

10-11/06/2010 «Η Εφαρμογή του ΚΠΑ στις Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης : Ανταλλαγή καλών πρακτικών-δημιουργία 

δικτύου ποιότητας Περιφερειών της Ε.Ε.» 

 

Διαγωνισμοί Συμμετοχή στο διαγωνισμό για το 2ο Εθνικό Βραβείο 

Ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών ως Project Leader και  

Μέλος της Ομάδας Αυτό-αξιολόγησης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την εφαρμογή του 

Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 

 

 Συμμετοχή στο διαγωνισμό για το 1ο Εθνικό Βραβείο 

Ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών ως Project Leader και  

Μέλος της Ομάδας Αυτό-αξιολόγησης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την εφαρμογή του 

Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 

 

   

Συμμετοχή σε Εργαστήριο «Η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην 

Ελληνική Δημόσια Διοίκηση», Διαβαλκανικό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης, Θεσ/νικη, 2009 

 

Εισήγηση σε Συνέδριο «Τρόποι Οργάνωσης Δικτύων Ποιότητας», Η Εφαρμογή 

του ΚΠΑ στις Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 

Ανταλλαγή καλών πρακτικών-δημιουργία δικτύου 

ποιότητας Περιφερειών της Ε.Ε, 2010, Θεσ/νίκη 2011 

 

Εισήγηση σε Ημερίδα “Η Εφαρμογή του ΚΠΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης”, Ηράκλειο, 2012 

 

Διδακτική Εμπειρία 
     (230 ώρες) 

Μέθοδοι και εργαλεία μέτρησης & βελτιστοποίησης της 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητα,  
παραγωγικότητα και ποιότητα των Δημοσιών  
Οργανισμών 
 
Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) 
 
 

 

Δραστηριότητες 

      

20/10/2013 

 

 

 

 ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 

Βοηθός Εκπαιδευτή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα πρώτων 

βοηθών στη Δαδιά, Σουφλίου 

 

 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

20/03/2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/11/2012-15/7/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/8/2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2006 

 

2007-2010 

 

2011-2016 

 

 

Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση γνώσεων πρώτων βοηθειών ως 

πρώτος βοηθός. Γνώσεις πρώτων βοηθειών, κ.α.ρ.π.α., 

χρήση εξωτερικού απινιδωτή, μέθοδος Heimlich, 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκτίμηση και φροντίδα. 

Emergency First Responder (24 ώρες). 

 

Παρακολούθηση μαθημάτων πρώτων βοηθειών PHTLS 

(Pre-Hospital Trauma Life Support) στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Περιφερειακού Τμήματος 

Κομοτηνής  για την δημιουργία ομάδας Κινητοποίησης 

(30 ώρες).  

 

Συμμετοχή και ολοκλήρωση στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Περιφερειακού Τμήματος 

Κομοτηνής εκπαιδευτικής σειράς 2011, το οποίο 

περιελάμβανε: 

Α. 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση: μαθήματα Γενικής 

Πειραματικής Ψυχολογίας, Στοιχεία Κλινικής 

Ψυχολογίας, Γενικής Ψυχιατρικής, Κοινωνικής Εργασίας 

και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. 

Β. 20 ώρες μαθήματα Πρώτων Βοηθειών. 

Και πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης διάρκειας 90 

ωρών. 

 
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑLMA LIBRE 
 

Ιδρυτικό μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου 

 

Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 

 

Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 

 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

2010-2012 

 

2015 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Μέλος της Φωτογραφική Ομάδα Κομοτηνής 
 
Τακτικό μέλος του Σωματείου Διάζωμα 
 
Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Παιδείας και 
Αθλητισμού του Δήμου Κομοτηνής 
 
Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Κομοτηνής 
 

• Ιδρυτής της εθελοντικής Δράσης  «Ο Αη Βασίλης 

άργησε μια μέρα» με στόχο τη συγκέντρωση 

τροφίμων 

• Ιδρυτικό μέλος της εθελοντικής Δράσης «Το 

παλιό σου καινούριο μου» –με στόχο τη 

λειτουργία χώρου για τη συγκέντρωση ειδών 

ένδυσης και λοιπών χρηστικών αντικειμένων για 

άπορες οικογένειες σε συντεργασία με τοπικούς 

φορείς  

• Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της Δράσης 

«Santa Run» Κομοτηνής 
 

 

 





                                                                                                Αθήνα 31/08/2018 
 
 
                                      

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 
 
ΟΝΟΜΑ: Πρόδρομος  
ΕΠΙΘΕΤΟ: Τσιαβός 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Δικηγόρος 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ή ΚΙΝΗΤΟΥ:  
 
6937046946  
Ε-mail : prodromos.tsiavos@gmail.com  
 
 
Δια της παρούσης δηλώνω ότι επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα  για τις 
δύο επιπλέον θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 
«ΔΙΑΖΩΜΑ» στις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 
Σεπτεμβρίου 2018 σε αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνολογικού 
Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ), σύμφωνα τη μεταβατική διάταξη 
περί αυξήσεως του αριθμού των τακτικών μελών του Δ.Σ. του άρθρου 15 
του Καταστατικού του Σωματείου. 
 
                                                                            
 

Υπογραφή 
 
 
 
   ………………………………………………………. 

mailto:prodromos.tsiavos@gmail.com


 

 

 







Εσοδα  ΧΡ 2008-17 ΧΡΗΣΗ 2018 31/08/2018 Έξοδα ΧΡ 2008-17 ΧΡΗΣΗ 2018 31/08/2018

Τακτικές Εισφορές Μελών 359.216,64 € 29.000,00 € 388.216,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 359.216,64 € 29.000,00 € 388.216,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

0,00 €

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 55.552,93 € 695,00 € 56.247,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων 55.552,93 € 695,00 € 56.247,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Πάγια 14.186,22 1.854,17 16.040,39

0,00 € Η/Υ και Εξοπλισμός 13.558,22 1.854,17 15.412,39

0,00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 628,00 0,00 628,00

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 77.611,42 4.341,96 81.953,38

0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

0,00 € Ενοίκια 68.972,20 4.000,00 72.972,20

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 1.312.067,16 € 139.154,00 € 1.451.221,16 € Κοινόχρηστα 7.138,22 341,96 7.480,18

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 233.322,95 € 233.322,95 € Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ) 1.501,00 1.501,00

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 0,00 € 102.150,00 €

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 55.940,21 € 0,00 € 55.940,21 € 'Εξοδα λειτουργίας 203.520,62 14.980,47 218.501,09

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 81.500,00 € 10.000,00 € 91.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 50.800,00 € 0,00 € 50.800,00 € Δ.Ε.Η 15.630,00 1.029,00 16.659,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 52.400,00 € 0,00 € 52.400,00 € Ο.Τ.Ε 24.958,02 1.536,50 26.494,52

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 50.000,00 € 10.000,00 € 60.000,00 € COSMOTE 4.446,13 380,97 4.827,10

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO 50.000,00 € 5.000,00 € 55.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 491,00 48,00 539,00

FOURLIS A.E 40.000,00 € 5.000,00 € 45.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις 3.820,08 450,20 4.270,28

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 29.880,00 € 6.200,00 € 36.080,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 12.662,23 1.148,53 13.810,76

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 22.342,04 1.688,44 24.030,48

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 18.550,00 € 6.200,00 € 24.750,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 15.428,72 3.267,62 18.696,34

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 29.700,00 € 13.640,00 € 43.340,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 20.919,74 1.102,80 22.022,54

ΚΟΣΜΟΤΕ 52.200,00 € 18.600,00 € 70.800,00 € Διάφορα Εξοδα λειτουργίας 12.581,66 196,80 12.778,46

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 25.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 4.046,07 229,40 4.275,47

ZARA 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 52.480,22 3.902,21 56.382,43

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 29.000,00 € 5.000,00 € 34.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους 11.284,95 0,00 11.284,95

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 34.000,00 € 5.000,00 € 39.000,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 2.429,76 0,00 2.429,76

ΝΕΑ ΟΔΟΣ 21.400,00 € 3.000,00 € 24.400,00 € 0,00 0,00

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 0,00 0,00

INTERAMERICAN 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 611.517,57 76.039,92 687.557,49

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 29.840,00 € 0,00 € 29.840,00 € Κόστος μισθοδοσίας 473.094,57 46.885,18 519.979,75

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 138.423,00 29.154,74 167.577,74

ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 0,00

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 20.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €  Φ.Π.Α. 10.810,32 5.120,55 15.930,87

Σ.Ε.Β. 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € Φ.Π.Α. 10.810,32 5.120,55 15.930,87

ΣΑΝΗ Α.Ε. 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00

APIVITA 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 80.680,00 7.700,00 88.380,00

ΣΕΤΕ 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 80.680,00 7.700,00 88.380,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 6.000,00 € 2.000,00 € 8.000,00 €

ΕΛΑΙΣ 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 293.246,86 137.256,68 430.503,54

ΗΠΕΙΡΟΣ 6.728,00 € 3.038,00 € 9.766,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 114.606,35 22.473,78 137.080,13

ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ 6.728,00 € 3.038,00 € 9.766,00 € Animus A.E.,Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας 16.000,00 16.000,00

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 6.728,00 € 3.038,00 € 9.766,00 € Αρχαίο θέατρο Λάρισας - Ίδρυμα Π. & Α. Κανελλοπούλου 82.708,00 16.292,00 99.000,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Αρχαίο θέατρο Κασσώπης - Crowd Funding 63.078,11 13.522,52 76.600,63

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 12.400,00 € 0,00 € 12.400,00 € Αρχαιολογική Ιστορία Ασκληπιείου Επιδάυρου 2.658,19 2.658,19

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 6.200,00 € 0,00 € 6.200,00 € Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου,Νέα Οδός 37.141,00 37.141,00

EUROBANK  ERGASIAS 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας 3.354,40 6.645,60 10.000,00

Mc CAIN HELLAS 17.600,00 € 0,00 € 17.600,00 € Νέα Οδός,Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας 7.500,00 5.000,00 12.500,00

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας 6.000,00 6.000,00 12.000,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,μελέτη Σταδίου Νικόπολης 4.031,05 4.031,05

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,ψηφιακή ιστορία παλάτι Νέστορος 10.000,00 10.000,00

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € Ίδρυμα Ι.Λάτσης,Ιστοσελίδα Πολ.Διαδρ.Στερεάς Ελλάδας 4.500,00 4.500,00

ΓΣΕΒΕΕ 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € Ίδρυμα Π.@Α.Κανελλοπούλου,Πολ.Διαδ.Ηπείρου-Αρχ. Νικόπολη 8.992,54 8.992,54

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00

ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. 12.400,00 € 12.400,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 60.007,68 11.743,36 71.751,04

0,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 60.007,68 11.743,36 71.751,04

0,00 € 0,00 0,00

0,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 28.562,28 157,41 28.719,69

Μεταβιβαστικές εισροές 370.683,87 € 155.778,40 € 526.462,27 € Διαδραστικές εφαρμογές 2.525,65 2.525,65

Μεταβιβαστικές εισροές 350.700,00 € 350.700,00 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 16.886,04 0,00 16.886,04

Ίδρυμα Ι. Λάτσης,για την ιστοσελίδα Πολ . Διαδρ.Στ.Ελλάδας 4.500,00 € 4.500,00 € Προβολή Διαζώματος 9.150,59 157,41 9.308,00

Animus A.E.,ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00 0,00

Αεροπορία Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00 0,00

Launch Event Πολιτιστικης Διαδρομής Ηπείρου,Νέα Οδός 62.000,00 € 62.000,00 € 0,00 0,00

Νέα Οδός Α.Ε.Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας 12.400,00 € 12.400,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 337.842,62 9.155,40 346.998,02

Η Αρχαιολογική Ιστορία του Ασκληπιείου της Επιδαύρου 4.228,40 € 4.228,40 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2017 337.842,62 337.842,62

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας 12.000,00 € 12.000,00 € ΙA΄Γεν.Συνέλευση στο Λαύριο 8.591,20 8.591,20

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,μελέτη Σταδίου Νικόπολης 3.983,87 € 3.983,87 € Ί Γεν.Συνέλευση Κομοτηνή 564,20

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,ψηφιακό παραμύθι παλάτι Νέστορος 10.000,00 € 10.000,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 192.595,52 38.593,61 231.189,13

Ίδρυμα π.@Α. Κανελλόπουλου,Πολ.Δ.Ηπείρου,Αρχ.Νικόπολη 34.650,00 € 34.650,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 114.804,67 114.804,67

0,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 16.861,40 7.684,09 24.545,49

2.Εκδόσεις Διαζώματος 60.929,45 7.103,79 68.033,24

Διάφορα έσοδα 6.265,38 € 1,87 € 6.267,25 € 3.Προσομοίωση Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου 11.210,90 11.210,90

Τόκοι καταθέσεων 1,87 € 1,87 € 4.Μεταφράσεις κειμένων 455,94 455,94

0,00 € 5.Ντοκιμαντέρ προς τιμήν του καθηγητή Μανόλη Κορρέ 124,00 124,00

Επιστροφές διαθεσίμων 24.893,78 € 208,98 € 25.102,76 € 6.Μελέτη Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης 1.100,00 1.100,00

208,98 € 208,98 € 7.Παραγωγή κειμένων Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης 624,00 624,00

0,00 € 8.Πολιτιστική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας (εκδήλωση Χαλκίδας) 5.314,89 5.314,89

Σύνολο Εσόδων 2.128.679,76 € 324.838,25 € 2.453.518,01 € 9.CLUSTER Δήμου Ηρακλείου 2.480,00 2.480,00

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 777,07 € 10.Τόπος Συμβουλευτική,μελέτη Πολ.Διαδρομής Στ.Ελλάδας 2.496,00 2.496,00

Ταμείο στο Διάζωμα 777,07 € 11. 0,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 110.421,61 € 12. 0,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 0,00

ΑLPHA BANK               17.711,02 € 17.711,02 € Λοιπές Εκδηλώσεις 93.712,04 25.432,01 119.144,05

Eurobank Ergasias         17.549,18 € 17.549,18 € Εκδηλώσεις 92.512,04 92.512,04

Εθνική Τράπεζα              3.706,42 € 3.706,42 € Πέμτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 1.200,00 23.220,95 24.420,95

Τράπεζα Αττικής           9.679,37 € 9.679,37 € Τέταρτη συνάντηση Άνω Διαζώματος 0,00 2.211,06 2.211,06

Τράπεζα Πειραιώς          61.368,34 € 61.368,34 € Διάφορα Έξοδα 5.057,19 454,43 5.511,62

ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK 100,58 € 100,58 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 2.217,19 454,43 2.671,62

PAY PAL 306,70 € 306,70 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 2.840,00 0,00 2.840,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  111.198,68 € Σύνολο Εξόδων 2.009.489,36 332.829,97 2.342.319,33

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 119.190,40 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/8/2018



ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΑΠΌ 1/1/2018 - 31/8/2018

Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο  Δ Α

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 81.070,13 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 21.757,85 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.700,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧ.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.681,92 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.000,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΑΣ 3.466,22 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1.000,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ 2.054,84 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ 520,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 351,85 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ  ΑΧΑΡΝΩΝ 300,00 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 265,00 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΟΡΙΚΟΥ 115,00 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΔΩΝΗΣ 100,00 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ 100,00 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΙΝΔΟΥ 100,00 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ 100,00 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΤΑΝΩΝ 70,00 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 60,00 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ 50,00 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 50,00 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ  ΑΙΓΕΙΡΑΣ 30,00 €

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 363,31 € ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 35,00 €

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 91.993,44 € ΣΥΝΟΛΟ 32.347,68 €



ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019 
 

 
Ε Ξ Ο Δ Α 
 

 
 

 

                                                                      

Έξοδα Η/Υ και εξοπλισμός                                                                     3.000,00  € 
 

      

Έξοδα μίσθωσης ακινήτων:  9.000,00€ 
 

Ενοίκια 
 

6.000,00€  

Κοινόχρηστα 
 

3.000,00€  

Έξοδα λειτουργίας:  
 

30.000,00€ 

Δ.Ε.Η.                                                                                           2.000,00€  
 

 

Ο.Τ.Ε.                                                                                           3.000,00€ 
   

 

COSMOTE                                                                                       500,00€  
 

 

ΕΥΔΑΠ                                                                                                 200,00€ 
 

 

Γραφική ύλη, αναλώσιμα                                                                 4.000,00€  
 

 

 
‘Έντυπα-Βίβλια 
                                                                                          

       
900,00€ 

 

 
Έξοδα ταξιδιών ομάδας εργασίας 
                                                                                          

 
10.000,00€ 

 

 
Διάφορα έξοδα (έξοδα φιλοξενίας, καθαριότητας, φλουρί Πρωτοχρονιάς, 
συνδρομές, εγγυητικές επιστολές κ.λ.π.) 
 

 
   6.000,00€ 

 

 
Ταχυδρομικά – Μεταφορικά 

 

 
3.000,00€ 00 

 

 

 
Τραπεζικά έξοδα                                                                             
 

   
      400,00€ 

 

 
Μισθοδοσία και Αμοιβές Τρίτων: 

  
100.0000  € 

 

Υπάλληλος πολυμεσικών εφαρμογών 19.000,00€  

Αρχαιολόγος                                                                            
20.000,00€ 

 

Αρχαιολόγος 
                                                              

   15.000,00€  

Γραμματειακή υποστήριξη                                                                   
             

           14.000,00€ 
 

 

Γενικών καθηκόντων   
 

 13.000,00€ 
 
 

 



Γενικών καθηκόντων                                                          
 

 9.000,00€  

Λογιστής        
 

  5.000,00€ 
 

 

Υπάλληλος καθαριότητος                                                               
 

  5.000,00€  

Έξοδα ΙΑ΄ Γενικής Συνέλευσης  
 

50.000,00€ 

Έξοδα Δ΄ Συνάντησης Εταιρικών Μελών 
 

 30.000,00€ 

Έξοδα Δ΄ Συνάντησης Άνω Διαζώματος 
 

 5.000,00€ 

Παραγωγικές Διαδικασίες – Ντοκιμαντέρ - Εκδόσεις  
 

20.000,00€ 

Μεταβιβαστικές πληρωμές* 
 

        
140.000,00€ 

(* Οικονομικές εισροές από χορηγίες και δωρεές οι οποίες μεταβιβάζονται 
μέσω της οικονομικής διαχείρισης του Διαζώματος σε συγκεκριμένα έργα 
και μελέτες π.χ.Ίδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου για την Αρχαία Νικόπολη,  
Νέα Οδός,για το launch event της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου 
κ.τ.λ.). 

  

Ενίσχυση κουμπαράδων Διαζώματος  
 

10.000,00€ 

Απρόβλεπτα έξοδα 
 

 3.000,00€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ    ΕΞΟΔΩΝ                                                                              
 

 400.000,00€ 

 

 
Ε Σ Ο Δ Α 
 

 
 

 

 

Συνδρομές μελών 
 

 

 

 

45.000,00€ 
 

 
Συνδρομές μελών 2019 
 

 
35.000,00€ 

 

 
Νέα Μέλη   50                                                                         
 

 
5.000,00€ 

 
 

 
Καθυστερούμενες οφειλές μελών 2018                                       
 

 
5.000,00€ 

 

 
Χορηγοί – Δωρεές – Εταιρικά μέλη 

  
215.000,00€ 

Μεταβιβαστικές εισροές  
 

140.000,00€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ    ΕΣΟΔΩΝ                                                                              

  
400.000,00€ 

 

 

 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31/12/2019 (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2018 και 
μεταφερόμενου ποσού προηγουμένων χρήσεων περίπου 80.000 ευρώ). 

          Γεώργιος Κουρουπός 

mailto:Π.@Α.Κανελλόπουλου



