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Πρακτικό της Θ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

«Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής» 

 

16 - 18 Σεπτεμβρίου 2016 

Θέατρο Άργους, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, 

Ναύπλιο 

 

I. ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

Σήμερα, Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18.45 μ.μ., μετά από την 

ενημέρωση-πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου, η οποία εστάλη στις 24 Αυγούστου 2016, 

συνήλθαμε τα μέλη του Σωματείου στο χώρο του μικρού θεάτρου της Αρχαίας 

Επιδαύρου. 

 

Αρχικά, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» καλωσόρισε τα μέλη στην 9
η
 

Γενική Συνέλευση. 

 

Εν συνεχεία, ακολούθησε η εκφώνηση χαιρετισμών από τους εκπροσώπους των 

τοπικών φορέων: κ. Κωνσταντίνου Γκάτζιου, Δημάρχου Επιδαύρου, κ. Μασσέλου 

Κωνσταντίνου, πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Γκιόλα Ιωάννη και 

Μανιάτη Ιωάννη, βουλευτών Αργολίδας, κ. Ιωάννη Πετρόπουλου, Διευθυντή του 

Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard, κ. Βαγγέλη 

Θεοδωρόπουλου, καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, 

κας Άλκηστης Παπαδημητρίου, Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Αργολίδας. 

 

Ακολούθησε η προσφορά τιμητικού ενθυμήματος στον Ομότιμο Καθηγητή 

Αρχαιολογίας και γενικό γραμματέα του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Βασίλη 

Λαμπρινουδάκη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, τους μαθητές του και 

τους συνεργάτες του, ως ένδειξη αναγνώρισης της πολυετούς προσφοράς του στην 

ανάδειξη των μνημείων της Επιδαύρου. 

 

1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ: 

 

Αμέσως μετά, 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 273 και το σύνολο των μελών που 

είχαν εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπήσουν απόντα μέλη ανήλθε σε 59. Διαπιστώθηκε 

η ύπαρξη απαρτίας, αφού το σύνολο των ψήφων (παρόντες και εξουσιοδοτούμενοι) 

ήσαν 332, πάνω από το 50% δηλαδή των ταμειακώς εντάξει μελών που ήσαν 471. 
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2. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ: 

 

Στη συνέχεια ο κ. Μπένος πρότεινε για την εφορευτική επιτροπή των αρχαιρεσιών 

ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου: 

Α) ως πρόεδρο τον κ. Μάκη Τσάμη, ιατρό & τακτικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», 

Β) ως μέλη τους κ.κ. Θεοφάνη Ρουμανά, νομικό & τακτικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», Μιράντα Ζωγράφου, αρχιτέκτονα - μηχανικό & τακτικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Η πρότασή του έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση δι’ ανατάσεως 

της χειρός. 

 

3. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 

 

Κατόπιν, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου πρότεινε ως πρόεδρο της Θ΄ 

γενικής συνέλευσης την κ. Κονιόρδου Λυδία, ηθοποιό και τακτικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ως γραμματέα τον κ. Ιωάννη Ρούντο, Διευθυντή 

Εταιρικής Ευθύνης INTERAMERICAN (Εταιρικού Μέλους του Σωματείου) και 

εκπρόσωπο αυτής. 

 

Η πρόταση του κ. Μπένου έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση δι’ 

ανατάσεως της χειρός. 

 

Ακολούθησε η σύντομη παρουσίαση του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Ανάδειξης του Ευρύτερου Χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου», 

από τον κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, Ομότιμο Καθηγητή Αρχαιολογίας και Διευθυντή 

Ανασκαφών Επιδαύρου, το οποίο σχεδιάζεται το τελευταίο διάστημα από τους 

αρμόδιους φορείς. Στόχος του ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής 

ανάδειξης του Ασκληπιείου είναι να αποκατασταθεί η αυθεντική υπόσταση του 

μνημειακού συγκροτήματος και να προσφερθεί στους επισκέπτες μια μοναδική 

εμπειρία: να γνωρίσουν και να βιώσουν το τι ήταν και πώς λειτουργούσε το 

Ασκληπιείο κατά την Αρχαιότητα, αλλά και πώς η θρησκευτική λατρεία 

συνδυάστηκε με την ανακάλυψη της ιατρικής επιστήμης. Τέλος, μέσω του 

προγράμματος τα μνημεία του Ασκληπιείου θα συνδεθούν με την αειφόρο ανάπτυξη 

και τις παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής. 

 

Εν συνεχεία η κα Μαρία Γαζούλη, Επίκουρος Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, χαιρέτησε τη συνέλευση και μίλησε για 

τη συνεργασία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος. 
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Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στα μέλη της συνέλευσης συνοπτικά οι ακόλουθες 

μελέτες που εκπονούνται στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος: 

 

Α) «Μελέτη διαμόρφωσης και ανάπλασης διαδρομών περιήγησης στο φυσικό 

περιβάλλον του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και του περιβάλλοντος χώρου του» που 

χρηματοδοτεί το Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», INTERAMERICAN. 

 

Τη μελέτη παρουσίασε ο κ. Βαγγέλης Καζολιάς, πολιτικός μηχανικός-επικεφαλής 

έργων Επιδαύρου και μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Ακολούθησε η 

τοποθέτηση του κ. Ιωάννη Ρούντου, Διευθυντή Εταιρικής Ευθύνης 

INTERAMERICAN. 

 

Β) «Μελέτη κήπου ενδημικών και θεραπευτικών φυτών στην περιοχή ΒΔ του 

ιερού του Ασκληπιού» που χρηματοδοτεί το Εταιρικό Μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», APINVITA. 

 

Τη μελέτη παρουσίασε ο κ. Τσουκαλάς Αναστάσιος, βιολόγος & Επικεφαλής του 

Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού APIVITA. Προηγήθηκε ο χαιρετισμούς του κ. 

Νίκου Κουτσιανά, διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας. 

 

Γ) «Οριστική μελέτη Οδοποιίας για την οδική σύνδεση του Ασκληπιείου με το Ιερό 

του Απόλλωνα Μαλεάτα» που εκπόνησε αφιλοκερδώς η ΔΡΟΜΟΣ Ε.Π.Ε. 

 

Τη μελέτη παρουσίασε ο κ. Κωνσταντίνος Ζέκκος, συγκοινωνιολόγος και μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ακολούθως, έγινε η παρουσίαση της φιλοσοφίας και των πρώτων συμπερασμάτων 

της Μελέτης Ψηφιακής Στρατηγικής για τον Πολιτισμό που χρηματοδοτεί το 

Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», COSMOTE. 

 

Τη μελέτη παρουσίασε ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, διευθύνων σύμβουλος 

της εταιρείας Postscriptum που εκπονεί τη μελέτη. Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο κ. 

Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και 

Παρόχων Ομίλου Ο.Τ.Ε., ο οποίος αναφέρθηκε στη συνεργασία του Ομίλου με το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και τις προοπτικές της. 

 

Στο σημείο αυτό έγινε η έναρξη του κορυφαίου προγράμματος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», του Crowd funding για το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης (“MY 

KASSOPI”). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “ACT FOR 

GREECE” της Εθνικής Τράπεζας, Εταιρικού Μέλους του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Οι κ.κ. Λουκάς Σπανός, Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας και Αντιγόνη Παφίλη, 

δημοσιογράφος και υπεύθυνη της καμπάνιας, παρουσίασαν το παραπάνω πρόγραμμα. 

Ταυτόχρονα η κα Θωμαΐς Ιωάννου, τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

Ηπειρώτισσα κατέθεσε το ποσό των 100 ευρώ στο πρόγραμμα. 
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Η πρώτη ημέρα των εργασιών της Θ΄ Γενικής Συνέλευσης του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

ολοκληρώθηκε με ένα μουσικό επίλογο με τραγούδια Μάνου Χατζηδάκη. Τα 

τραγούδια ερμήνευσε η κ. Παλαιολόγου Κατερίνα και συνόδευσε με κιθάρα ο κ. 

Κουφαδάκης Αντώνης. Την επιμέλεια προγράμματος είχε ο κ. Στάθης Γυφτάκης, 

καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας. 

 

 

II. ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

Αρχικά, έγινε η παρουσίαση του νέου ιστοτόπου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από 

τις κ.κ. Φοίβη Κωνσταντινίδη, υπεύθυνη Προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού της 

Εταιρείας PostScriptum και Μίνα Καρατζά, υπεύθυνη Υποστήριξης Έργων στην 

Εταιρεία. 

 

Οι κ.κ. Κωνσταντινίδη και Καρατζά τόνισαν ότι ο τρόπος που θα παρουσιάζεται η 

πληροφορία στο νέο site θα είναι ολιστικός και ότι τα videos και οι εικόνες θα 

παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 

 

Αμέσως μετά, πρόσθεσαν ότι το πρώτο στάδιο υλοποίησης του νέου ιστοτόπου ήταν 

η ανάλυση αναγκών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», πάντα σε συνεργασία με τους 

ανθρώπους του, καθώς και ότι μερίμνησαν η αποστολή του να είναι έκδηλη σε κάθε 

σελίδα του ιστότοπου.  

 

Ανέφεραν, επίσης, ότι το ψηφιακό αποτύπωμα του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» θα έχει έντονη 

παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε μεγάλες πλατφόρμες (facebook, 

you tube, Linked In, Flickr, Instagram, Wikipedia, Google maps κ.α.). 

 

Στο σημείο αυτό, οι κ.κ. Κωνσταντινίδη και Καρατζά παρουσίασαν την ομάδα 

υλοποίησης του έργου, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Φοίβη Κωνσταντινίδη, 

υπεύθυνη Προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού της Εταιρείας PostScriptum, Μίνα 

Καρατζά, υπεύθυνη Υποστήριξης Έργων στην Εταιρεία, Γιώργο Σαρηγιαννίδη, 

υπεύθυνο για την αρχιτεκτονική της πληροφορίας, Paul Davies, προγραμματιστή και 

αρμόδιο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Site, Lynn Patchett, υπεύθυνο για 

το Διαδικτυακό Σχεδιασμό & Μάρκετινγκ της Εταιρείας PostScriptum, Ευδόκιμο 

Φρέγκογλου, υπεύθυνο πολυμεσικών εφαρμογών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

Μαρία Σοφικίτου, επιστημονική σύμβουλο του έργου και αρχαιολόγο του 

«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγο και υπεύθυνη για τη διαχείριση 

περιεχομένου και το συντονισμό εθελοντών, Mary Linda McNeely's, υπεύθυνη για 

την επιμέλεια της αγγλικής έκδοσης και Παύλο Στάμο, αρμόδιο για την εισαγωγή 

περιεχομένου στη Wikipedia.  

 

Τέλος, ανέφεραν ότι την ομάδα πλαισίωσαν και δύο φοιτήτριες του Τμήματος 

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου 
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Πελοποννήσου, οι κ.κ. Βασιλεία Πετράκη και Ιωάννα Πολυχρονάτου, οι οποίες 

πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο Σωματείο.  

 

Α. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: 

 

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των τοπικών αρχών και φορέων. Πρώτος έλαβε το λόγο 

ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, κ. Δημήτρης Κωστούρος. 

 

Ο Δήμαρχος, αρχικά, καλωσόρισε τα μέλη της συνέλευσης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στο Ναύπλιο και ευχαρίστησε θερμά τον κ. Σταύρο Μπένο για την 

επιλογή της περιοχής του Ναυπλίου ως τόπου διεξαγωγής της Συνελεύσεως. 

 

Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Χαρακτήρισε 

την προσπάθειά του συλλογική, στην οποία ο Δήμος και οι συνεργάτες του θα ήθελαν 

να συμμετέχουν όχι μόνο ως φορείς, αλλά και ως άνθρωποι. Και πρόσθεσε: «Όταν 

υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πραγματικότητα αυτό που όλοι ονειρευόμαστε, 

οφείλουμε να ενωθούμε από διαφορετικές τάξεις, από διαφορετικά επαγγέλματα, από 

διαφορετικές θέσεις και να υπηρετήσουμε όλοι μαζί ένα κοινό σκοπό. Νομίζω ότι όλοι 

οι αιρετοί πρέπει να στηρίξουν και να βοηθήσουν το έργο του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”. Εμείς 

φιλοδοξούμε να υποστηρίξουμε με οποιονδήποτε τρόπο την προσπάθεια αυτή, η οποία 

μόνο καλά μπορεί να προσφέρει. Για την περιοχή μας, στην οποία συμπεριλαμβάνω ως 

μια ενιαία ενότητα το Άργος, τις Μυκήνες, την Επίδαυρο και το Ναύπλιο, η προσπάθεια 

του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ” θα μπορέσει να έχει λαμπρά αποτελέσματα». 

 

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος ευχήθηκε σε όλους καλή δύναμη και τους προέτρεψε να 

συνεχίσουν με την ίδια δημιουργικότητα. 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά το Δήμαρχο Ναυπλιέων, κ. 

Δημήτρη Κωστούρο και δήλωσε πως αποδέχεται την πρόσκληση για συνεργασία με 

το Δήμο. Ανέφερε, μάλιστα, ότι το «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

ανάδειξης του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου» είναι ένα πρόγραμμα 

που καλεί όχι μόνο το Δήμο Ναυπλιέων, αλλά και την Αργολίδα να λάβουν μέρος σε 

αυτό, καθώς μέσω αυτού προβλέπεται η σύνδεση με όλο το παραγωγικό φαινόμενο 

του νομού.  

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος απηύθυνε έκκληση στο Δήμαρχο Ναυπλιέων, κ. 

Κωστούρο, στο Δήμαρχο Άργους – Μυκηνών, κ. Δημήτρη Καμπόσο και στον 

Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας, κ. Τάσο Χειβιδόπουλο για συνεργασία των δύο 

πόλεων. «Είναι μια τεράστια ευκαιρία, συνέχισε ο κ. Μπένος, οι δυο πόλεις, το Άργος 

και το Ναύπλιο, να συνεργαστούν στενά μέσα στο καινούργιο περιβάλλον του νέου 

Ε.Σ.Π.Α., το οποίο είναι ένα ποιοτικό άλμα για τη χώρα μας. Το πρόγραμμα αυτό 

περιλαμβάνει το τρίπτυχο: αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 

υποδομών, σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα και κοινωνική συνοχή. Στο 

σχεδιασμό των νέων αυτών προγραμμάτων το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει τεράστια 
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τεχνογνωσία και πάντα εθελοντικά όλες οι δυνάμεις που κινητοποιεί θα είναι στη 

διάθεση σας». 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 

Ενότητας Αργολίδος, κ. Τάσο Χειβιδόπουλο. 

 

Ο κ. Τάσος Χειβιδόπουλος, αρχικά ευχαρίστησε τα μέλη του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» που 

επέλεξαν για τη διεξαγωγή της Γενικής τους Συνέλευσης την Αργολίδα. Επίσης, 

αναφέρθηκε στην προσωπική του γνωριμία με τον κ. Σταύρο Μπένο, τον οποίο 

θεωρεί μέντορά του. 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Χειβιδόπουλος ανέφερε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ως 

σκοπό να εκμεταλλευτεί το εργαλείο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και ότι στο 

πλαίσιο αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί μια μελέτη που προβλέπει τη σύνδεση του 

Άργους και του Ναυπλίου μέσω της παραλιακής οδού. 

 

Στο σημείο αυτό τόνισε, μάλιστα, ότι η βοήθεια του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» δεν είναι 

απλά χρήσιμη, αλλά και απαραίτητη, καθώς για την Αργολίδα τα μνημεία είναι το 

κέντρο της ζωής. 

 

«Χρειάστηκε το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, συνέχισε ο κ. Χειβιδόπουλος, για να δούμε ότι έχουμε 

επτά θεατρικούς χώρους στην Αργολίδα. Η συνεργασία της Περιφέρειας με το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” έχει ξεκινήσει από πιο πριν, όταν ανοίξαμε τον κουμπαρά του αρχαίου 

θεάτρου του Άργους. Δε θεωρώ ότι η ενίσχυση του κουμπαρά πηγαίνει καλά, όμως θα 

δώσουμε μάχη για να πάει ακόμη καλύτερα. Για το ελληνιστικό θέατρο του Άργους 

υπάρχει μια εξαιρετική παλαιότερη μελέτη, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί, ώστε να 

προβούμε σε μια ολοκληρωμένη ανάπλαση του χώρου και να γίνει το μνημείο χρηστικό. 

Είναι ένα μοναδικό μνημείο, καθώς πρόκειται για το μοναδικό τόσο μεγάλο λαξευμένο 

στο βράχο μνημείο. Η Αργολίδα, βεβαίως, διαθέτει και άλλους σπουδαίους θεατρικούς 

χώρους, όπως ο μικρός θεατρικός χώρος της αγοράς του Άργους ή των Μυκηνών, το 

θέατρο και το ωδείο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου, ή το μικρό θέατρο της πόλεως 

Επιδαύρου. 

 

Εν συνεχεία, ο Αντιπεριφερειάρχης χαρακτήρισε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως ένα φωτεινό 

παράδειγμα, καθώς μέσα στους κόλπους του δημιουργείται ένα Κίνημα Πολιτών που 

επηρεάζει θετικά τη ζωή. 

 

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Χειβιδόπουλος πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και 

ιδιαίτερα η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να 

συνεργάζεται με το «ΔΙΑΖΩΜΑ», με στόχο την ανάδειξη των θεατρικών χώρων και 

την αναβίωση του πνεύματός τους. Τέλος, ευχήθηκε καλή επιτυχία στις επόμενες 

διεργασίες της Γενικής Συνέλευσης. 
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Ο κ. Σταύρος Μπένος, αφού ευχαρίστησε θερμά τον κ. Χειβιδόπουλο για την 

τοποθέτησή του, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Αστικής 

Ανάπτυξης της Λάρισας, κ. Μαβίδη Δημήτριο.  

 

Αρχικά, ο κ. Μαβίδης ευχαρίστησε τον κ. Σταύρο Μπένο για την τιμητική 

πρόσκληση που του απηύθυνε να παρευρεθεί στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 

του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

 

Ο κ. Μαβίδης ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Όλα αυτά τα μνημεία που μας περιτριγυρίζουν, τα μεγαλειώδη έργα, τα 

καλλιτεχνήματα που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας, εμπεριέχουν πέρα από την 

ιστορική, την αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική τους αξία, μια επιπλέον αξία: την 

αξία χρήσης. Μια λειτουργική ουσία δηλαδή. 

 

Φυσικά και απαιτείται η διάσωση, η φροντίδα και η ανάδειξή τους. Όχι όμως βάζοντάς 

τα σε μια προστατευτική γυάλα. Θεωρώ πως όλα τα παραπάνω πρέπει, μετά από 

προσεκτική έρευνα και μελέτη, να αποκτήσουν ξανά την κρίσιμη λειτουργική τους αξία 

και ουσία, όπως ακριβώς νομίζω πως θα ήθελαν και αυτοί που μας τα κληροδότησαν.  

 

Βρισκόμαστε στο όμορφο Ναύπλιο, δίπλα σε σπουδαίους πραγματικά αρχαιολογικούς 

χώρους παγκόσμια γνωστούς. Αν αναρωτηθούμε πως αυτοί οι χώροι και τα μνημεία 

επηρέασαν την ανάπτυξη γύρω τους, θα αντιληφθούμε και την επίδρασή τους σε 

κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

 

Νομίζω ότι ολόκληρες κοινωνίες και οικονομίες (μικροοικονομίες) στρέφονται γύρω 

από αυτό τον άξονα και αναπτύσσονται φυσικά. Αυτό έγινε αυτόματα θεωρώ, χωρίς 

ιδιαίτερο σχεδιασμό εξ αιτίας της σπουδαιότητάς τους. 

 

Φανταστείτε τώρα να προσπαθήσει κανείς να σχεδιάσει μια πολυεπίπεδη δράση 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης, εμπλέκοντας όλους τους τομείς, όπως πολιτιστικούς, 

κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, αθλητικούς, ώστε ο καθένας από αυτούς 

(χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του) να αναδειχθεί περισσότερο και να αυξήσει τα 

περιθώρια διάχυσης της λειτουργίας του. Να καθιερωθεί, δηλαδή, η λειτουργική ουσία 

μέσα από μια μαγική λέξη, τη συνέργεια. Η συνέργεια, ξέρετε, είναι εχθρός της 

αποκλειστικότητας.  

 

Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση για να αναφερθώ στη Λάρισα, στην πόλη μου. Η 

Λάρισα έχει ένα μαρμάρινο, αρχαίο θέατρο του 3
ου

 αιώνα. π.Χ., το οποίο δε συμμετέχει 

στην παραγωγική δομή της πόλης. Δεν είναι χρηστικό αυτή τη στιγμή, διότι απαιτείται 

να γίνουν ακόμη κάποιες εργασίες. Φιλοδοξούμε ότι θα τα καταφέρουμε με τη 

σημαντική συνδρομή του Διαζώματος. Έχει ήδη δρομολογηθεί η διάθεση της χορηγίας 

από το Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου για την εκπόνηση μιας πολύ 
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σημαντικής μελέτης. Ο Δήμος θα υποστηρίξει τη δράση με όλες τις απαραίτητες 

πρόδρομες εργασίες που απαιτούνται. 

 

Είναι ώριμες οι συνθήκες στην πόλη, προκειμένου να αρχίσουμε να βλέπουμε το θέατρό 

μας ενταγμένο στον αστικό μας ιστό και να το συνδέσουμε με άλλους πολιτιστικούς 

χώρους και με παραγωγικές δομές. 

 

Ευελπιστώ ότι σε αυτή την προσπάθεια και με τη συνδρομή του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ” θα 

τα καταφέρουμε». 

 

Επίσης, ο κ. Μαβίδης αναφέρθηκε στην έννοια της «συνέργειας», την οποία κατά τη 

γνώμη του προσπαθεί να μεταδώσει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Στο σημείο αυτό, χαρακτήρισε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως έναν οργανισμό που ζει και 

δημιουργεί και όχι απλά ως ένα Σωματείο.  

 

Αμέσως μετά τόνισε ότι το νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό περιβάλλον απαιτεί 

διευρυμένες συνέργειες στα πλαίσια ολοκληρωμένων επεμβάσεων. Τέλος, δήλωσε 

ότι συμφωνεί απόλυτα με την πρόταση του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» να γίνουν τα μνημεία 

μέρος της καθημερινότητας και της ζωής των πολιτών, δηλαδή να έλθουν «τα 

μνημεία στο κέντρο της ζωής».  

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος, αφού ευχαρίστησε τον κ. Μαβίδη, ανακοίνωσε ότι ο 

Δήμος Λάρισας θα διαθέσει συνδυαστικά 40 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπλαση 

του κεντρικού τομέα της πόλης με επίκεντρο το αρχαίο θέατρο. 

 

Έπειτα, έδωσε το λόγο στον κ. Ιωάννη Λυμπέρη, τέως Δήμαρχο Αμαλιάδας, Ήλιδας 

και νυν Πρόεδρο Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδος, με την οποία το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα έχει μια πολύ δυναμική 

συνεργασία.  

 

Αρχικά, ο κ. Λυμπέρης αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον κ. Σταύρο Μπένο, ο 

οποίος τον ενέπνευσε να συμμετέχει ενεργά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εν συνεχεία, 

πρόσθεσε ότι σε όλη την πορεία του (από ιατρός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έως και 

Δήμαρχος Αμαλιάδας για τέσσερις συνεχόμενες τετραετίες) η ανασυγκρότηση της 

Καλαμάτας μετά τους σεισμούς από τον κ. Σταύρο Μπένο υπήρξε το πρότυπό του. 

 

Ακολούθως, ανέφερε ότι από το 2008 η χώρα είναι σε κρίση και ότι η δυστυχία είναι 

παντού έκδηλη. «Τι πρέπει να γίνει; συνέχισε ο κ. Λυμπέρης. Πρέπει να υλοποιηθούν 

όσα προτείνει το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, δηλαδή οι συνεργασίες και οι συνέργειες. Η έμπνευση 

και τα οράματα υπάρχουν, αλλά απαιτείται και η πράξη. Αυτό ακριβώς κάνει το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”, το οποίο είναι ένας φάρος για το πώς όλοι μαζί πρέπει να 

συνεργαστούμε». 
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Στο σημείο αυτό πρότεινε, ως Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού της 

Κ.Ε.Δ.Ε., η Ελλάδα να κατανοήσει τη διαφορετικότητα που βιώνει λόγω της κρίσης, 

αλλά και την πολυπολιτισμικότητά της, η οποία αυξάνεται λόγω της μεγάλης έλευσης 

προσφύγων. Ανέφερε, μάλιστα, ότι η χώρα πρέπει να συνεργαστεί, να ανοιχτεί 

περισσότερο στην κοινωνία των πολιτών, καθώς και ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

εργάζεται όλα αυτά τα χρόνια για την αποκέντρωση της διοίκησης της χώρας.  

 

Αναφερόμενος στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ο κ. Λυμπέρης σημείωσε ότι το «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

σημαίνει και αποκέντρωση, καθώς τα θέατρα είναι οικουμενικά, αλλά και οι δράσεις 

και η στόχευσή του αφορούν μεγάλα και ολοκληρωμένα θέματα.  

 

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον κ. Μπένο για όλα όσα πρόσφερε και συνεχίζει να 

προσφέρει.  

 

Ο κ. Μπένος, αφού ευχαρίστησε τον κ. Λυμπέρη, μετέφερε και τον χαιρετισμό του 

Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας και προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, κ. 

Κωνσταντίνου Αγοραστού.  

 

Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

 

Αμέσως μετά, ξεκίνησε η παρουσίαση των νέων υποψηφίων για το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Σωματείου.  

 

Πρώτη το λόγο έλαβε η κα Εβίνα Λιοσάτου, πολιτικός μηχανικός, υποψήφια 

διδάκτωρ στη θεσμική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων και 

καταστροφών και υπάλληλος στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 

 

Η κα Λιοσάτου ευχήθηκε επιτυχία σε όλους τους νέους υποψήφιους. Εν συνεχεία, 

διηγήθηκε το ακόλουθο προσωπικό της βίωμα που τη μύησε στον εθελοντισμό και τη 

συνεργασία: 

 

«Ήταν θυμάμαι το 2008 Φλεβάρης και είχε χιονίσει πολύ στην Αττική. Πρωτοφανές 

φαινόμενο, γιατί χιόνισε και στον Πειραιά δίπλα στη θάλασσα. Μένω σε ένα μικρό 

δρόμο, μήκους περίπου 200 μέτρων.. Τότε, στον αμάθητο εκείνο δρόμο το χιόνι έφτασε 

αρκετά εκατοστά. Ησυχία εκείνο το πρωί, χωρίς αυτοκίνητα, μερικά παιδάκια μόνο 

έπαιζαν χιονοπόλεμο με μεγάλο ενθουσιασμό. Δεν το είχα ξαναδεί στη γειτονιά μου. 

 

Αμέσως κατάλαβα τι έπρεπε να κάνω. Κατέβηκα στο πεζοδρόμιο, παίρνοντας μια 

σκούπα και λίγο αλάτι να σκουπίσω το χιόνι, ώστε να μην παγώσει και κινδυνεύσουν τα 

παιδιά. Στο απέναντι πεζοδρόμιο ήταν ένας κύριος που έκανε ακριβώς το ίδιο με μια 

σκούπα. Χαμογελάσαμε ο ένας στον άλλον, είπαμε τις καλημέρες μας και άρχισα κι εγώ 

να σκουπίζω. 



Θ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΑΖΩΜΑ 16-18 Σεπτεμβρίου 2016 

 

Λίγα λεπτά αργότερα, από τη διπλανή πολυκατοικία κατέβηκε ο κ. Παναγιώτης 

φωνάζοντας για το ότι δεν ήρθε ο Δήμος να μαζέψει τα χιόνια, να σκουπίσει και μας 

ρώτησε κι εμάς τι κάνουμε εκεί πέρα. Του εξήγησα πόσο σημαντικό αυτό που κάναμε 

και του έδειξα πόσο απλό ήταν να το κάνει.  

 

Ο κύριος απέναντι συμφώνησε κι αυτός. Ο κ. Παναγιώτης ανέβηκε στο διαμέρισμα και 

μετά από λίγο με τη γυναίκα του την κα Λίνα, κατέβηκαν με δυο σκούπες και ξεκίνησαν 

το ίδιο. Λίγα λεπτά αργότερα δύο ακόμη κατέβηκαν με αλάτι. Έτσι λοιπόν οι λίγοι 

γίναμε πολλοί και το δρόμο τον καθαρίσαμε και περπατήσαμε όλη την υπόλοιπη μέρα. 

 

Ο δρόμος μας, αυτός ο μικρός η Κάνιγγος στον Πειραιά ήταν πια καθαρός και έπαιζαν 

τα παιδιά. Ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι και περήφανοι. 

 

Αυτό ακριβώς γίνεται και με το Διάζωμα. Είμαι από την αρχή του μέλος. Στους λίγους 

προστέθηκαν και προστίθενται συνέχεια κι άλλοι με πολύ όρεξη για προσφορά και 

αγάπη. Η δύναμη των πολλών, η δύναμη των πολιτών. Στο δικό μας Διάζωμα κάνουμε 

τα απλά πράγματα να έχουν νόημα. Στο δικό μας Διάζωμα δεν απαιτείται 

υπερπροσπάθεια που πέφτει σε τοίχο, χρειάζεται μόνο συνέργεια που κάνει τα απλά 

σπουδαία και υλοποιήσιμα». 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η επόμενη υποψήφια, κα Γεωργία Μανωλοπούλου, 

φιλόλογος, η οποία εργάζεται ως μουσειολόγος στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Πάτρας. 

 

Αρχικά, η κα Μανωλοπούλου μοιράστηκε τα συναισθήματα που ένιωσε κατά τη 

διάρκεια της 9
ης 

Γενικής Συνέλευσης και τις σκέψεις της:
 

 

«Άκουσα στο αρχαίο θέατρο του Άργους ότι τα μνημεία είναι ένα ασφαλές πεδίο 

διαλόγου, δημοκρατίας, ελευθερίας, συναισθημάτων. Έτσι ένιωσα κι εγώ όταν μπήκα 

στην οικογένεια του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”.  

 

Εν συνεχεία ένιωσα ότι είναι ένα κέλυφος, μέσα στο οποίο όλες αυτές οι χειμαρρώδεις 

ιδέες της δικής μου, νεώτερης γενιάς μπορούν να πραγματοποιηθούν. Νιώθω ότι αυτό 

το κέλυφος μπορεί να γίνει ένα μεγάλο κύτταρο ανθρώπινης δημιουργίας και ζωής. 

 

Και έμαθα κάτι πολύ σημαντικό: συνδετικό υλικό αυτού του κυττάρου είναι η συνέργεια. 

Η συνεργασία “που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο” όπως λέμε στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”».  

 

Είμαστε κοινωνοί της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς τα πολιτιστικά 

αγαθά, κινητά ή ακίνητα όπως τα μνημεία, είναι συστατικά του πολιτισμού ολόκληρης 

της ανθρωπότητας. 

 

Όπως φαίνεται και από τον τίτλο της φετινής συνέλευσης τα μνημεία, τα θέατρα και όλο 

το αξιακό απόθεμα που φέρουν μαζί τους, μπορούν να είναι και πόροι για την 
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οικονομική ανάπτυξη και την αειφόρο διαχείριση, μέσα από όλες αυτές τις καινοτόμες 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στον πυρήνα του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”. 

Πιστεύω, επίσης, ότι αποτελούν ένα πεδίο της δικής μας ψυχικής ευφορίας, αλλά και 

ευαισθητοποίησης της ψυχής και ενεργοποίησης του νου, το πολυπόθητο “ευ ζην”, για 

το οποίο όλοι προσπαθούμε». 

 

Η κα Μανωλοπούλου πρόσθεσε ότι στην Πάτρα όπου εργάζεται, συντονίζει διάφορες 

εκπαιδευτικές προσπάθειες, σε συνεργασία και με την κα Μπελογιάννη, ξεκινώντας 

από την υιοθεσία των αρχαίων θεάτρων, τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων 

για το ευρύτερο κοινό, ημερίδων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτιστικών 

διαδρομών στο Μουσείο και στους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής. 

 

Αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεργασία της με τη δημιουργική ομάδα της “Clio Muse”, 

εταιρείας για τη δημιουργία ψηφιακών περιπάτων σε μουσεία και αρχαιολογικούς 

χώρους.  

 

Κλείνοντας, σημείωσε ότι είναι πρόθυμη να συνεχίσει την εκπαιδευτική 

δραστηριότητα, αλλά και να εργαστεί για να τοποθετηθεί η πολιτιστική στρατηγική 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» σε παγκόσμια κλίμακα.  

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον τρίτο κατά αλφαβητική σειρά 

υποψήφιο, κ. Νέδα Κωνσταντίνο, δρ. Τοπογράφο – Μηχανικό. 

 

Ο κ. Νέδας, αρχικά, αναφέρθηκε στις σπουδές του και την εξειδίκευσή του στα 

γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και στις τεχνολογίες γεω-πληροφορικής. Εν 

συνεχεία πρόσθεσε ότι είχε τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει το 

συναρπαστικό ταξίδι του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» από τα πρώτα του μόλις βήματα. 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Νέδας ανέφερε για το «ΔΙΑΖΩΜΑ» περίπου τα εξής: 

 

«Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” είναι πολύ σημαντικό για εμένα, όχι μόνο για τους ευγενείς σκοπούς, 

τους οποίους υπηρετεί, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο τους υλοποιεί. 

Ομολογώ ότι στην αρχή της δημιουργίας του ήμουν λίγο διστακτικός, γιατί αφ’ ενός 

έβρισκα το εγχείρημα αρκετά φιλόδοξο, αφ' ετέρου κάποιες πτυχές του ασαφείς. 

 

Όμως, παρακολουθώντας την εξέλιξή του στη διάρκεια του χρόνου και ωριμάζοντας 

και εγώ ο ίδιος προσωπικά και επαγγελματικά, κατάφερα σιγά - σιγά να 

συνειδητοποιήσω το μεγαλείο του. Τώρα μπορώ να πω, με πλήρη βεβαιότητα και πίστη, 

ότι το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενσωματώνει, ενστερνίζεται και προάγει όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά, τις αξίες και τις αρχές που εγώ θεωρώ ουσιώδη για την επιτυχία, την 

ανάδειξη και την εύρυθμη λειτουργία οποιασδήποτε κοινωνικά οργανωμένης ομάδας. 

 

Θα σταθώ επιλεκτικά σε τρία σημεία, τα οποία θεωρώ σημαντικά για την εξέλιξη του 

Σωματείου:  
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a) Εθελοντισμός, που είναι η ψυχή και η βάση του Διαζώματος. Για να πετύχουμε 

οτιδήποτε στη ζωή μας πρέπει να το θέλουμε πολύ. Κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής μου δραστηριότητας στην Αμερική συνειδητοποίησα πόσο αληθινή είναι 

η φράση του Προέδρου “οι δυνατότητες του κράτους είναι πεπερασμένες και ότι η 

απεραντοσύνη βρίσκεται μόνο στον εθελοντισμό και στις ψυχές των πολιτών”. Άρα το 

πραγματικά γόνιμο έδαφος για την υλοποίηση οραματικών δράσεων είναι ο 

εθελοντισμός, έξω από τη γραφειοκρατία και τις αγκυλώσεις του κράτους. 

 

Αυτό ακριβώς επιχειρεί και το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι 

να διατηρήσουμε τον ενθουσιασμό των εθελοντών μας και να αυξήσουμε όσο μπορούμε 

τον αριθμό τους.  

 

β) Ανοικτότητα, συνέργειες, διαφάνεια. Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ως βασικές αρχές 

λειτουργίας του την ανοικτότητα και τη συνεργασία. Και με τον όρο “ανοικτότητα” δεν 

εννοώ μόνο να είναι ανοιχτό προς όλους. Αναφέρομαι, επίσης, στις δομές που 

υιοθέτησε, δηλαδή στο Καταστατικό του, στη διαρκή και έγκαιρη πληροφόρηση όλων 

των μελών του, στη διαρκώς ανανεούμενη ιστοσελίδα του, στη δημοσίευση των 

ισολογισμών του, των ονομάτων των δωρητών, των ευεργετών των αρχαίων μνημείων 

κ.α. 

 

Παράλληλα προώθησε και τη συνεργασία μεταξύ πολλών αξιόλογων ανθρώπων, 

δίνοντάς τους ένα κοινό πεδίο δράσης, από το οποίο προέκυψαν πολλά αξιοθαύμαστα 

προϊόντα και δράσεις.  

 

Η ανοικτότητα και η συνεργασία είναι για εμένα οι δυο βασικοί πυλώνες που διέπουν τη 

λειτουργία του Σωματείου. Πρέπει να τους διατηρήσουμε και, όπου μπορούμε, να τους 

επεκτείνουμε, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες. Όλες οι νέες 

ψηφιακές δράσεις για να υλοποιηθούν πρέπει να έχουν μια κοινή προϋπόθεση: τα 

ανοιχτά δεδομένα. Φανταστείτε όλος ο πλούτος της αρχαιολογικής πληροφορίας που 

παράγεται να είναι αξιοποιήσιμος, διαμοιράσιμος και εύκολα διαχειρίσιμος.  

 

γ) Η σύνδεση των μνημείων με τη ζωή. Η αποκατάσταση των θεάτρων ήταν και θα 

εξακολουθεί να είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα. Όμως, το πραγματικό στοίχημα 

πάντοτε ήταν η κοινωνικοποίηση των μνημείων.  

 

Το όραμα που θα μας καθοδηγήσει τα επόμενα χρόνια θα είναι να βγάλουμε τα μνημεία 

από την αφάνεια και το μαρασμό και να τα μετατρέψουμε σε κέντρα ζωής και 

δημιουργίας. Εάν το κάνουμε αυτό, το σημαντικότερο πράγμα που θα μας γυρίσουν 

πίσω τα μνημεία, είναι τα βιώματα.  

 

Προσωπικά έχω πολύ όμορφες εικόνες από τα μνημεία της γενέτειρας μου, της Ρόδου. 

Κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτά, νιώθω κυριολεκτικά μια πανδαισία 

συναισθημάτων: χαρά, γιατί είμαι σε ένα ζωντανό περιβάλλον, ψυχική ηρεμία, γιατί 
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ξεφεύγω από τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι, σεβασμό απέναντι στην 

επιβλητικότητά τους, δέος απέναντι στην αξεπέραστη ομορφιά τους, κυρίως, όμως, ένα 

έντονο αίσθημα ευθύνης για να τα διαφυλάξουμε και να τα προστατεύσουμε για τη δική 

μας και τις επόμενες γενιές. 

 

Αυτό ακριβώς είναι το πολυτιμότερο αγαθό που τα ζωντανά μνημεία μπορούν να μας 

προσφέρουν. Μπορούν να μας δώσουν καλύτερες εικόνες, να μας εμπλουτίσουν ψυχικά, 

να μας ανυψώσουν πολιτισμικά, να μας υποδείξουν την ιστορική μας διαδρομή, να μας 

κάνουν πληρέστερους και καλύτερους ανθρώπους. Αυτός είναι για εμένα ο πραγματικός 

στόχος του Διαζώματος: ο άνθρωπος. Εμείς, όλοι και όσοι θα έρθουν μετά από εμάς». 

 

Ακολούθως, ο πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος 

Μπένος έδωσε το λόγο σε έναν ακόμη υποψήφιο, τον κ. Παναγιώτη Ντάη, 

προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού. 

 

Ο κ. Νταής, αναφερόμενος στα μέλη της συνέλευσης, είπε περίπου τα εξής: 

 

«Θεωρώ ότι μετά από όλα όσα ζήσαμε το διήμερο της 9
ης

 Γενικής Συνέλευσης, αλλά 

και με όλα όσα αποκομίζουμε συμμετέχοντας καθημερινά στη ζωή του 

«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πιο τιμητική ιδιότητα είναι αυτή του 

απλού μέλους και του εθελοντή στο Σωματείο. 

 

Γίνεται, επίσης, αντιληπτό ότι αν κάποιος αποφασίσει να διεκδικήσει και τη συμμετοχή 

του σε ένα αξίωμα, όπως αυτό του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η τιμή 

μεγαλώνει, αλλά ταυτόχρονα μετατρέπεται και σε ευθύνη. Ευθύνη απέναντι στα μέλη 

του Σωματείου και ευθύνη απέναντι στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων του. 

 

Με τη γνώση και την εμπειρία που έχω, εργαζόμενος για 23 περίπου χρόνια σε 

διάφορους Οργανισμούς και θέσεις στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, αλλά κυρίως με 

την ανιδιοτελή διάθεση για συμμετοχή σε συλλογική και συνεργατική δουλειά, ζητώ και 

τη δική σας υποστήριξη, ώστε να μπορέσω να προσφέρω για τα επόμενα χρόνια στη 

συνέχιση της σημαντικότατης αυτής προσπάθειας που έχει καταβληθεί μέχρι τώρα. Για 

τη σπουδαία αυτή προσπάθεια αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια στο απερχόμενο 

Διοικητικό Συμβούλιο, στους εθελοντές και τα μέλη του Σωματείου». 

 

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Νταής πρότεινε την περαιτέρω επέκταση των δράσεων του 

«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» με ανοιχτό μυαλό σε νέες ιδέες και με απόλυτο σεβασμό σε ό,τι 

σημαντικό και μεγάλο έχει γίνει μέχρι τώρα. 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον πέμπτο κατά αλφαβητική σειρά 

υποψήφιο, κ. Πρόδρομο Τσιαβό, νομικό, με εξειδίκευση σε θέματα ανοιχτών 

τεχνολογιών, πολιτιστικής διαχείρισης, διαχείρισης της διανοητικής ιδιοκτησίας, 

έρευνας και καινοτομίας. 
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Ο κ. Τσιαβός, αρχικά, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού 

Συμβουλίου, κ. Σταύρο Μπένο, αλλά και όλους τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι 

δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους υποψηφίους να συμμετέχουν πιο ενεργά στο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Επίσης, ευχαρίστησε πολύ την κα Σταματία Χατζηνικολάου και τον κ. Χρήστο Λάζο, 

οι οποίοι με την απόφασή τους να μη θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, έδωσαν τη δυνατότητα και σε άλλους ανθρώπους να έχουν πιο ενεργή 

συμμετοχή σε κάτι που αγαπούν. 

 

Εν συνεχεία ο κ Τσιαβός πρόσθεσε ότι, λόγω του μικτού υποβάθρου του ως νομικού 

και πληροφορικού, ένα από τα πρώτα πράγματα που του κίνησαν το ενδιαφέρον στο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» ήταν μια συνάντηση.  

 

«Πρόκειται, συνέχισε ο κ. Τσιαβός, για μια συνάντηση ανάμεσα σε ανθρώπους από 

διαφορετικούς χώρους, αλλά και για μια συνάντηση ανάμεσα στα διαφορετικά στοιχεία 

ενός μνημείου. Ένα μνημείο δεν είναι μόνο οι πέτρες, είναι όλη αυτή η γνώση και ο 

πολιτισμός που μεταφέρει, είναι όλες οι διαδρομές, τις οποίες μας επιτρέπει να 

κάνουμε. 

 

Γι' αυτό, συχνά, όταν μιλάμε για την κατακόρυφη και την οριζόντια διάσταση του 

μνημείου ή του συνόλου των μνημείων, αναφερόμαστε ακριβώς στις συναντήσεις και 

τις διαδρομές μνημείων που όλοι ερχόμαστε να κάνουμε. 

 

Κάθε φορά που βλέπω ένα μνημείο, βλέπω τη γνώση που κουβαλάει. Και η γνώση που 

κουβαλάει ένα μνημείο είναι σαν τις ρίζες που έχουν τα δέντρα. Οι ρίζες είναι αυτές 

που συγκρατούν το χώμα στη θέση του, όταν βρέχει. Όταν υπάρχουν οι ρίζες, το δέντρο 

θα δώσει καρπούς. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μνημεία: όταν υπάρχουν οι ρίζες, θα 

μπορούμε να κάνουμε τις συναντήσεις και τις διαδρομές μας γύρω από τα μνημεία. 

 

Με την εκλογή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” θέλω να 

βοηθήσω, προκειμένου να κάνουμε αυτές τις ρίζες λίγο πιο βαθιές, να κάνουμε αυτό το 

οικοσύστημα που λέγεται “μνημεία” λίγο πιο ζωντανό, να χτίσουμε πάνω σε αυτά που 

έχουν κάνει όλοι οι προηγούμενοι και να τα πάμε κι ένα βήμα πιο πέρα». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η επόμενη υποψήφια, κα Άρτεμις 

Τσολάκη (υπάλληλος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης) κατοικεί 

στην Κομοτηνή και ότι δυστυχώς για λόγους υγείας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. 

Ακολούθησε η προβολή ενός video, το οποίο έστειλε η κα Τσολάκη, με το οποίο 

ανέφερε περίπου τα κάτωθι: 

 

«Καλημέρα σας από την πολυπολιτισμική Κομοτηνή. Δυστυχώς δεν μπορέσω να 

βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, ώστε να σας εκφράσω δια ζώσης τη μεγάλη χαρά, αλλά 
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και την ευγνωμοσύνη που νιώθω, αποτελώντας μέλος της μεγάλης και ξεχωριστής 

οικογένειας του Διαζώματος. 

 

Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” είναι τα μέλη του, οι φίλοι του, οι άνθρωποί του. Άνθρωποι ιδιαίτεροι 

και ξεχωριστοί, ο καθένας στον τομέα του. Ανθρώπους που είχα τη χαρά να γνωρίσω 

σε παλαιότερες Γενικές Συνελεύσεις και έλπιζα να τους ξαναδώ σήμερα.  

 

Άνθρωποι, κοινός τόπος των οποίων είναι η αγάπη τους για τα αρχαία θέατρα, αλλά 

και η επιθυμία τους να αναδείξουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας 

μας.  

 

Έτσι κι εγώ, σαν έτοιμη από καιρό, και ύστερα από την πολύχρονη ενασχόλησή μου με 

τον εθελοντισμό στην πόλη μου, βρήκα στο πρόσωπο του κ. Μπένου και των υπολοίπων 

μελών του Σωματείου συνοδοιπόρους. Συνοδοιπόρους, ώστε να μοιραστώ μαζί τους το 

πάθος και την ανησυχία μου για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. 

 

Καταγόμενη από την ακρώρεια περιοχή της Θράκης, βρήκα συνοδοιπόρους στην 

ανάδειξη και στη διαφύλαξη του αρχαίου θεάτρου της Μαρώνειας, του μοναδικού 

αρχαίου θεάτρου που βρίσκεται στην περιοχή μας.  

 

Η Θράκη αποτελεί κατά τη γνώμη μου πεδίο για την υλοποίηση των στόχων του 

“ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”, δηλαδή της ανάδειξης του πολιτισμού της χώρας μέσα από την ίδια 

την ιστορία και τα αρχαία μνημεία. 

 

Αυτή ακριβώς τη δυναμική της Θράκης και κατ’ επέκταση του συνόλου των μνημείων 

της ελληνικής επαρχίας θα ήθελα με τη βοήθειά σας να αναδείξω μέσα από τη 

συμμετοχή μου στα συλλογικά όργανα του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”, παντρεύοντας με τον 

τρόπο αυτό τη γνώση και την αγάπη μου για τον τόπο τον οποίο γεννήθηκα, με το 

όραμα και την εμπειρία των υπολοίπων μελών του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”. 

 

Η δύναμη εξάλλου του Διαζώματος έγκειται ακριβώς σε αυτό: στο συλλογικό του 

πνεύμα και στη συλλογική προσπάθεια όλων. Αυτό αποτελεί για εμένα το στοίχημα για 

την επόμενη μέρα του Σωματείου, η διάχυση δηλαδή της φιλοσοφίας, των αρχών 

λειτουργίας, αλλά κυρίως του οράματος και των ανθρώπων του Σωματείου στην τοπική 

κοινωνία, έτσι ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον να είμαστε οι καλύτεροι πρεσβευτές της 

χώρας μας. Να μπορέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αναδείξουμε και να 

προβάλουμε την ασύγκριτη και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά μας. Κάτι, το οποίο 

μπορεί ο καθένας από εμάς να το επιτύχει μεμονωμένα, αλλά μπορεί να το επιτύχει 

ακόμη καλύτερα με τη συμμετοχή του σε φορείς όπως το «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στο κ. Ιωάννη Μαριόλη, μηχανολόγο 

στον Ο.Τ.Ε. και υποψήφιο νέο μέλος για την Ελεγκτική Επιτροπή.  
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Ο κ. Μαριόλης ανέφερε αρχικά ότι κατοικεί στον Άλιμο, όπου είναι εκλεγμένος 

δημοτικός σύμβουλος και υπεύθυνος για θέματα παιδείας. 

 

Εν συνεχεία ευχαρίστησε τόσο τον κ. Σταύρο Μπένο προσωπικά, όσο και το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» που στηρίζουν την προσπάθεια ανάδειξης ενός σπουδαίου θεάτρου του 

Αλίμου, του αρχαίου θεάτρου των Τραχώνων.  

 

Έπειτα, αναφέρθηκε στην εκπαιδευτική δράση που πραγματοποιήθηκε στο αρχαίο 

θέατρο Ευωνύμου – Τραχώνων τον Ιούνιο με μαθητές από ένα τοπικό σχολείο.  

 

«Φιλοδοξία μου είναι, πρόσθεσε ο κ. Μαριόλης, και είστε όλοι προσκεκλημένοι κάποια 

στιγμή μετά από χρόνια να γίνει μια Συνέλευση του Σωματείου στο αρχαίο θέατρο 

Ευωνύμου». 

 

Κλείνοντας, ο κ. Μαριόλης, χρησιμοποιώντας τη συμβουλή της Μανιάτισσας μάνας 

του: «Παιδί μου, στη ζωή σου να πορεύεσαι με την αλήθεια, να ζεις έντιμα και να μη 

χαμοφτεριάζεις», προέτρεψε όλους να μην πετούν χαμηλά και να έχουν υψηλούς 

στόχους. 

 

Στο σημείο αυτό, αφού ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις των νέων υποψηφίων, ο κ. 

Μπένος ενημέρωσε τα μέλη της συνέλευσης ότι θα ακολουθήσουν δύο παρουσιάσεις 

που λόγω πιέσεως χρόνου μεταφέρθηκαν για το πρωί της Κυριακής από τη συνεδρία 

του Σαββάτου στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου. 

 

Αμέσως, κάλεσε στο βήμα τον κ. Αναστάσιο Καζολιά, διπλωματούχο μηχανικό 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, ο οποίος παρουσίασε το «Ψηφιακό 

Ημερολόγιο Ανασκαφής». 

 

Ο κ. Καζολιάς, αρχικά, ευχαρίστησε τους καθηγητές Αρχαιολογίας, κ.κ. Βασίλη 

Λαμπρινουδάκη και Πέτρο Θέμελη, οι οποίοι τον καθοδήγησαν στα θέματα του 

αρχαιολογικού ημερολογίου, αλλά και έθεσαν τις σαφείς γενικές προδιαγραφές για τη 

σύνταξη του ψηφιακού ημερολογίου ανασκαφής. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Καζολιάς πρόσθεσε ότι στόχος αυτής της εφαρμογής είναι η 

ψηφιοποίηση των μέσων καταγραφής και τεκμηρίωσης που χρησιμοποιούνται κατά 

τη διάρκεια της αρχαιολογικής ανασκαφής και ότι μέχρι σήμερα το ημερολόγιο 

τηρείται είτε χειρόγραφα, είτε ηλεκτρονικά σε πολύ απλή μορφή (word, access), 

χωρίς να τηρείται μια ενιαία μορφή και να υπάρχει η δυνατότητα κεντρικής 

διαχείρισης από τους αρμόδιους αρχαιολογικούς φορείς. 

 

«Με την παρούσα διαδικτυακή εφαρμογή, τόνισε, δημιουργείται ένα ενιαίο περιβάλλον 

τήρησης αρχαιολογικού ημερολογίου, το οποίο θα επιτρέπει στον αρχαιολόγο την 

εύκολη συμπλήρωσή του, μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού υπολογιστή, συνδεδεμένου 

στο διαδίκτυο, χωρίς καμία άλλη απαίτηση λογισμικού ή hardware. 
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Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης, δηλαδή ο αρχαιολόγος που έχει οριστεί υπεύθυνος μιας 

συγκεκριμένης ανασκαφής, με την εισαγωγή των στοιχείων του θα ανοίγει αμέσως την 

εφαρμογή συμπλήρωσης του ημερολογίου, όπου θα είναι διαμορφωμένα από το 

διαχειριστή τα γενικά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν: συντεταγμένες καννάβου 

ανασκαφής, μετρήσεις υψομέτρων - βαθών σκάμματος, θέση σκάμματος στο ισχύον 

γενικό σύστημα συντεταγμένων στην Ελλάδα, γνωστό ως Ε.Γ.Σ.Α. '87, αποτελέσματα 

ανασκαφικής ημέρας, ομάδες ευρημάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρονολόγησής 

τους, της θέσης εντοπισμού τους και φωτογραφικού υλικού, συμπεράσματα, γενικές 

φωτογραφίες σκάμματος κ.α. 

 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων που έχει 

δημιουργηθεί για τη λειτουργία της διαδικτυακής αυτής εφαρμογής και θα είναι εύκολα 

προσβάσιμα τόσο από τον ίδιο τον αρχαιολόγο, όσο και από την αρμόδια Υπηρεσία.  

 

Για την κάλυψη, όμως, και τις ανάγκες της αρχειοθέτησης των ημερολογίων με τον 

κλασικό τρόπο, ο αρχαιολόγος μπορεί μέσω της εφαρμογής να δημιουργεί εκτυπώσιμα 

pdf μαζί με όλα τα καταχωρημένα στοιχεία του ημερολογίου». 

 

Για την καλύτερη κατανόηση του όλου εγχειρήματος ο κ. Καζολιάς πρόβαλε υπό τη 

μορφή video τη διαδικασία συμπλήρωσης του ψηφιακού ημερολογίου. Κλείνοντας, 

ανέφερε ότι η δοκιμαστική λειτουργία του ψηφιακού αρχαιολογικού ημερολογίου 

στην πράξη, αλλά και η ανάγκη ένταξης σε αυτό και περιπτώσεων ειδικών 

ανασκαφών, θα επιτρέψει στο άμεσο μέλλον τον εμπλουτισμό της εφαρμογής. 

 

Ο κ. Μπένος συνεχάρη τον κ. Αναστάσιο Καζολιά για την εξαιρετική δουλειά του και 

πρόσθεσε ότι το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη 

σπουδαία δουλειά του, προσπαθώντας να διαδώσει αυτή την τεχνογνωσία στο σώμα 

της αρχαιολογικής κοινότητας. 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έδωσε βήμα στον κ. Γιώργο Πολυκρέτη, εκπρόσωπο της 

Εταιρείας TREE COMPANY CORPORATION AEBE, η οποία έχει συμβάλει στην 

ψηφιακή – φωτογραμμετρική αποτύπωση του Μικρού Θεάτρου της Επιδαύρου.  

 

Ο κ. Πολυκρέτης ευχαρίστησε, κατ' αρχήν, τον κ. Σταύρο Μπένο, καθώς και τον 

καθηγητή, κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, για την ευκαιρία που έδωσαν στην Εταιρεία 

TREE COMPANY να συμβάλει στο μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης των 

μνημείων. 

 

Εν συνεχεία ο κ. Πολυκρέτης ανέφερε ότι, επειδή η εταιρεία TREE COMPANY 

εξειδικεύεται στον τομέα της λεπτομερούς αποτύπωσης, διαθέτοντας τα πλέον 

σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας, αποφάσισε να προσφέρει στην Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Αργολίδας την τρισδιάστατη αποτύπωση του αρχαιολογικού χώρου του 

Μικρού Θεάτρου της Επιδαύρου. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι με την ευκαιρία της 
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έναρξης της πανεπιστημιακής ανασκαφής υπό τη διεύθυνση του κ. Λαμπρινουδάκη, η 

Εταιρεία προσφέρει όλα τα παράγωγα της εργασίας αυτής, όπως τη γενική και τις 

επιμέρους φωτογραφίες της ευρύτερης περιοχής του μικρού θεάτρου, το γενικό 

ορθοφωτοχάρτη Ε.Γ.Σ.Α., όλα τα μετρητικά στοιχεία της αποτύπωσης του χώρου, 

που έχουν παραχθεί.  

 

«Για την τρισδιάστατη αυτή λεπτομερή και με μεγάλη ακρίβεια αποτύπωση, 

συμπλήρωσε, χρησιμοποιήθηκε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Falcon 8 της Topcon, 

μια πληθώρα γεωδετικών δεικτών GPS υψηλής ακρίβειας. Εν συνεχεία στο γραφείο, 

μετά τη συλλογή των παραπάνω στοιχείων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

φωτογραμμετρίας δημιουργήθηκαν εικόνες υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας, ένα 

τρισδιάστατο σύννεφο σημείων, καθώς και ψηφιακό μοντέλο εδάφους».  

 

Ακολούθως, ο κ. Πολυκρέτης πρόβαλε ένα μικρό video. Κλείνοντας, πρόσθεσε ότι 

εκτός από την τρισδιάστατη αποτύπωση του χώρου μπορούν να παραχθούν κι άλλα 

βοηθητικά στοιχεία για τη μελέτη των μνημείων με τη χρήση προϊόντων νέας 

τεχνολογίας, όπως laser scanner, ρομποτικούς σταθμούς, δορυφορικούς δέκτες 

προσδιορισμού θέσης μεγάλης ακρίβειας κ.α. 

   

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος των 

παρουσιάσεων των υποψηφίων μελών και των δύο εκκρεμών ομιλιών και έδωσε τα 

ηνία της Γενικής Συνέλευσης ξανά στην πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, κα Λυδία 

Κονιόρδου και στο γραμματέα, κ. Ιωάννη Ρούντο. 

 

Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: 

 

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κα Λυδία Κονιόρδου, ενημέρωσε τα μέλη της 

συνέλευσης ότι ξεκινά η διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού του Σωματείου 

και έδωσε το λόγο στον κ. Ιωάννη Ρούντο, γραμματέα της Συνέλευσης. 

 

Ο κ. Ρούντος εισαγωγικά ανέφερε ότι προτείνεται από το απερχόμενο διοικητικό 

συμβούλιο η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

σύμφωνα με το άρθρο 17. Αμέσως μετά, διάβασε το σχετικό απόσπασμα του 

Καταστατικού που αφορά την τροποποίηση: 

 

«Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της τακτικής ή έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. Για τη λήψη της απόφασης αυτής απαιτείται η 

παρουσία του ½ των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών του Σωματείου και η 

πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 99 του 

Α.Κ.». 

 

Ακολούθως, έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Σωματείου, κ. Σταύρο Μπένο, 

προκειμένου να αιτιολογήσει τη σκοπιμότητα αυτής της αλλαγής. 
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Ο κ. Μπένος ανέφερε περίπου τα εξής: 

«Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του μέλους του, κ. 

Χρήστου Λάζου, αποφάσισε να προτείνει την τροποποίηση του Καταστατικού, 

προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο από επταμελές να γίνει εννεαμελές. 

 

Το σκεπτικό μας ήταν να δώσουμε χώρο σε νέες υποψηφιότητες, σε νέους ανθρώπους 

για να πλαισιώσουν την παλιά “φρουρά”, ώστε να αρχίσει σιγά - σιγά μια δυναμική 

ανανέωση του Σωματείου και του κορυφαίου οργάνου του, του Διοικητικού του 

Συμβούλιου. 

 

Ύστερα από επεξεργασία που έκαναν οι νομικοί μας σύμβουλοι, κ.κ Κωνσταντίνος και 

Διδώ Σταθουλοπούλου υπάρχει μια πρόταση και θα καλέσω την κα Διδώ 

Σταθουλοπούλου, να την επεξηγήσει». 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος έκανε μια προσωπική εξομολόγηση και αναφέρθηκε 

στον κ. Κώστα Σταθουλόπουλο, λέγοντας περίπου τα εξής: 

 

«Ο διαχρονικός μου μέντορας από τα πρώτα μου βήματα στη δημόσια ζωή είναι ο θείος 

μου, ο αδελφός της μητέρας μου, κ. Κώστας Σταθουλόπουλος. Είναι ένας διαπρεπής 

νομικός και υπήρξε διαχρονικά ο νομικός μου σύμβουλος σε όλες τις φάσεις της ζωής 

μου. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και ο άνθρωπος που με συμβούλευε για όλα, ήταν 

ο πνευματικός μου πατέρας. 

 

Είναι εκείνος, στον οποίο πρώτον εκμυστηρεύτηκα τις αγωνίες μου, ενώ ήμουν 

Υπουργός Πολιτισμού ακόμη, για το πώς τα μνημεία πρέπει να προστατευθούν. Ήταν 

δίπλα μου, όταν διαπίστωσα ότι τα μνημεία δεν μπορούν να προστατευθούν μόνον από 

τις κρατικές δομές, παρά τη φοβερή δουλειά, το μόχθο και την αθωότητα των 

αρχαιολόγων. Διότι τα μνημεία ήταν περίκλειστα, δεν μπορούσαν πραγματικά να 

κοινωνικοποιηθούν, να γίνουν μέλος της καθημερινότητας των ανθρώπων και να 

γίνουν πρωταγωνιστές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Έκτοτε ξεκίνησε μια 

συζήτηση μαζί του για την είσοδό μου σε μια νέα εποχή που κατέληξε στη δημιουργία 

του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”». 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος πρότεινε στο Σώμα να γίνει ο κ. Κώστας 

Σταθουλόπουλος, επίτιμο μέλος του Σωματείου, καθώς ήταν ο πρώτος που σχεδίασε 

το αρχικό Καταστατικό του Σωματείου. Έπειτα έδωσε το λόγο στον κ. 

Σταθουλόπουλο. 

 

Ο κ. Σταθουλόπουλος ανέφερε τα εξής: 

«Εύχομαι η αδελφή μου να σε βλέπει από ψηλά! Με τον Σταύρο μάθαμε να 

κουβεντιάζουμε ήσυχα και απλά. Η κουβέντα μας κρατάει περίπου μισό αιώνα, στη 

διάρκεια του οποίου αξιώθηκα να δω τον Σταύρο να τελειώνει το Πολυτεχνείο, να 

γίνεται Δήμαρχος Καλαμάτας κατά τη διάρκεια της πολύς σκληρής δοκιμασίας της 

πόλης μετά από το σεισμό, να γίνεται βουλευτής Μεσσηνίας, βουλευτής Αθηνών, 
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Υφυπουργός σε τρία διαφορετικά Υπουργεία και τέλος Υπουργός Πολιτισμού. Αυτό το 

λειτούργημα αποτέλεσε τη σφραγίδα στην εσωτερική του ώθηση για τον πολιτισμό. 

 

Κατά τη δική μου άποψη είναι ευτύχημα για τον τόπο, θα μου επιτρέψετε την υπερβολή, 

που ο Σταύρος αποστρατεύτηκε της πολιτικής και στρατεύτηκε στον πολιτισμό. Απότοκο 

αυτής της στροφής του Σταύρου είναι το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, το οποίο όλοι 

καμαρώνουμε». 

 

Στη συνέχεια ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στη δικηγόρο του, κα Διδώ 

Σταθουλοπούλου (νομικό σύμβουλο του Σωματείου), προκειμένου να εξηγήσει στο 

σώμα της συνέλευσης την αλλαγή του Καταστατικού. 

 

Η κα Σταθουλοπούλου είπε τα ακόλουθα: 

 

«Ολοκληρώθηκε χθες το πρώτο μέρος της Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια του οποίου αφ' 

ενός διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών της, αφ' ετέρου εξελέγη το Προεδρείο και η 

Εφορευτική Επιτροπή που θα διεξαγάγει τις αρχαιρεσίες.  

 

Προχωράμε, σήμερα, στο δεύτερο μέρος της 9
ης

 Γενικής Συνέλευσης του 

“ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι μεταξύ των θεμάτων 

ημερήσιας διάταξης που ήδη σας έχουν κοινοποιηθεί, περιλαμβάνεται και η 

τροποποίηση του Καταστατικού ως προς το άρθρο 15.  

 

Η τροποποίηση αφορά την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά, 

σε εννιά. Η τροποποίηση προτάθηκε, προκειμένου να μπουν νέα μέλη στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Διαζώματος και με τον τρόπο αυτό να ανταποκριθεί το Σωματείο 

καλύτερα στις νέες ανάγκες του λόγω του αυξημένου πλέον αριθμού των μελών του και 

της αντίστοιχης δραστηριότητάς του. 

 

Είναι χρήσιμο να αναφέρω ότι για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται διπλή 

απαρτία, δηλαδή το ½ των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία των ¾ 

των παρόντων. Επεξηγηματικά αναφέρω ότι η παρούσα Συνέλευση θα εκλέξει επτά νέα 

μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα συγκροτηθεί σε Σώμα, όπως ορίζει το υπάρχον 

Καταστατικό. 

 

Μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του Καταστατικού προτείνω να προστεθούν στο 

Διοικητικό Συμβούλιο τα δυο επιπλέον μέλη, που θα είναι αντίστοιχα το 8
ο
 και 9

ο
 σε 

ψήφους υποψήφια μέλη». 

 

Στο σημείο αυτό η πρόεδρος της συνέλευσης, κα Λυδία Κονιόρδου διευκρίνισε ότι 

κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν 

δικαίωμα επτά σταυρών κατά ανώτατο όριο για το Διοικητικό Συμβούλιο και τριών 

σταυρών κατά ανώτατο όριο για την Ελεγκτική Επιτροπή. 
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Έπειτα, το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Λάζος, ο οποίος ήταν ο εισηγητής αυτής της 

διάταξης. Ο κ. Λάζος ανέφερε εισαγωγικά ότι έχει μια διαφορετική τροποποιητική 

πρόταση ως προς τα δυο μέλη.  

 

«Θεωρώ, πρόσθεσε, ότι πρέπει η μεταβατική διάταξη που θα ισχύσει άπαξ να 

διατυπωθεί ως εξής: τα δυο μέλη να ψηφιστούν στην επόμενη έκτακτη ή τακτική Γενική 

Συνέλευση, μετά την έγκριση του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο. Θεωρώ ότι 

χρειάζεται το αυξημένο κύρος της θετικής ψήφου σε αυτά τα δύο μέλη και όχι η 

«υπολειμματική» –όπως λέμε στη φιλοσοφία- λογική των αναπληρωματικών.  

  

Χρειάζεται, δηλαδή, τα δυο επιπλέον μέλη να εκλεγούν στην επόμενη Γενική μας 

Συνέλευση και μετά την έγκριση του Καταστατικού, πράγμα που θα ισχύσει άπαξ. Στην 

τρέχουσα συνέλευση προτείνω, δηλαδή, να ψηφίσουμε μόνο επτά μέλη, στη δε επόμενη 

έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση να εκλέξουμε τα δυο επιπλέον μέλη. Αυτή είναι η 

πρότασή μου και αυτή θα ήθελα να κάνετε αποδεκτή». 

 

Αμέσως έλαβε το λόγο ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος επισήμανε ότι η πρόταση του 

κ. Λάζου είναι πιο ορθή από αυτή που αρχικά διατυπώθηκε.  

 

Συνοψίζοντας, ο κ. Μπένος πρότεινε προς ψήφιση τα εξής: 

α) Να εκλεγεί με τις τρέχουσες εκλογικές διαδικασίες επταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

β) Να τροποποιηθεί το καταστατικό, να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο και να 

δημοσιευτεί. 

γ) Μετά τη δημοσίευση του καταστατικού από το Πρωτοδικείο να γίνει στην επόμενη 

Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, η εκλογή των δύο επιπλέον μελών, η οποία 

μπορεί να εμπλουτιστεί και με νέες υποψηφιότητες. 

 

Στη συνέχεια η κα Κονιόρδου έδωσε το λόγο στην κα Σταθουλοπούλου, η οποία 

ανέγνωσε το άρθρο 15 του Καταστατικού που θα τροποποιηθεί ως προς τον αριθμό 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Ο κ. Μπένος πρότεινε να ακολουθήσει διαβούλευση μεταξύ των κ.κ. Δ. 

Σταθολοπούλου και Χ. Λάζου για να διατυπώσουν επακριβώς την πρόταση που θα 

κληθούν να ψηφίσουν τα μέλη.  

 

Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Σταθουλόπουλος, ο οποίος ανέφερε 

ότι με την προσθήκη των δυο νέων μελών, ενδεχομένως να αλλάξει η πλειοψηφία του 

Διοικητικού Συμβουλίου και το νέο Συμβούλιο να μην εγκρίνει το παλιό επταμελές 

Προεδρείο. Συνεπώς, πρότεινε οι εκλογές να επαναληφθούν κατά τη διάρκεια της 

επόμενης Γενικής Συνέλευσης για όλα τα μέλη του εννεαμελούς Συμβουλίου.  
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Ο κ. Μπένος πρότεινε να γίνει η διαβούλευση και να παρουσιαστεί αργότερα η 

τελική πρόταση προς ψήφιση. Συνεπώς, μετέφερε χρονικά την ψηφοφορία για την 

τροποποίηση του Καταστατικού. 

 

Δ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: 

 

Ο κ. Ιωάννης Ρούντος ανέγνωσε το σχετικό απόσπασμα (άρθρο 14) από το 

Καταστατικό του Σωματείου, όπου αναφέρεται ότι: 

«… Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και 

ο οικονομικός απολογισμός, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η Γενική 

Συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό της Διοίκησης, τον προγραμματισμό των δράσεων 

και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους». 

 

Αμέσως μετά, η κα Κονιόρδου ανέγνωσε τα θέματα που θα κληθούν να εγκρίνουν τα 

μέλη της συνέλευσης: 

 

1. Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 

2016. 

2. Έγκριση οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού έως την 31η Αυγούστου 

του 2016. 

3. Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2017. 

4. Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2017. 

5. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015. 

 

Εν συνεχεία ενημέρωσε τα μέλη ότι τα παραπάνω θέματα θα παρουσιάσουν κατά 

σειράν τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Σταύρος Μπένος, 

πρόεδρος, Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Γενικός 

Γραμματέας, Γιώργος Κουρουπός, ταμίας, καθώς και τα μέλη, κ.κ. Κωνσταντίνος 

Μπολέτης και Χρήστος Λάζος. 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ανέφερε εισαγωγικά ότι δεν πρόκειται απλά για τον 

απολογισμό ενός έτους, αλλά για τον απολογισμό όλης της ιστορικής διαδρομής του 

Σωματείου. 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος ανέφερε ότι ο απολογισμός θα παρουσιαστεί μέσω ενός 

video, διάρκειας 8΄, με τίτλο: «8 χρόνια ΔΙΑΖΩΜΑ» το οποίο επιμελήθηκε ο κ. 

Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος ψηφιακών εφαρμογών του Σωματείου. 

 

Ακολούθησε η προβολή του σχετικού video.  

 

Ο κ. Μπένος πρόσθεσε ότι το υλικό για τον εμπλουτισμό του video συγκέντρωσε 

μόνος του ο κ. Φρέγκογλου και αμέσως μετά του έδωσε το λόγο. 
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Ο κ. Φρέγκογλου ανέφερε ότι όλο αυτό το διάστημα που εργάζεται στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

προσπάθησε να κατανοήσει τι ακριβώς κάνει το Σωματείο και να το νιώσει. 

Πρόσθεσε, επίσης, ότι με το video προσπάθησε να αποτυπώσει όσο πιο απλά γινόταν, 

αλλά ταυτόχρονα και με ωραίο τρόπο, τη δράση του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος παρουσίασε στα μέλη της συνέλευσης τρία κρίσιμα 

πρόσωπα που έχουν συνεισφέρει όχι μόνο στο «ΔΙΑΖΩΜΑ», αλλά και στη χώρα, 

καθώς χάρη σε αυτούς συντελέστηκε το ποιοτικό βήμα της συνάντησης των 

μνημείων με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για τα τακτικά μέλη 

του Σωματείου, κ.κ. Μπέττυ Χατζηνικολάου, εμπειρογνώμονα σε θέματα Τουρισμού, 

Γιάννη Ζηρίνη εμπειρογνώμονα σε θέματα Ανάπτυξης και Ελένη Ρόκκου, 

Διευθύνουσα Σύμβουλο στην «ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.». 

 

Ο κ. Μπένος πρόσθεσε ότι η κα Χατζηνικολάου σχεδίασε την Πολιτιστική Διαδρομή 

των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου και ότι ο κ. Ζηρίνης εξειδικεύεται στα 

ευρωπαϊκά προγράμματα. Τέλος, αναφερόμενος στην κα Ρόκκου είπε τα εξής: 

 

«Μέσα από το Γιάννη Ζηρίνη, μια θερμή μέρα του Ιουλίου του ΄13 γνώρισα τη 

σπουδαία κυρία Ελένη Ρόκκου, Προϊσταμένη τότε της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής 

Αρχής Ηπείρου. Ήρθε μια δωρική μορφή στο γραφείο μου, μια μορφή που μου θύμισε 

τη Μάργκαρετ Θάτσερ.  

 

Ενώ της μιλούσα, άρχισε να φωτίζεται το πρόσωπό της. Αφού συζητούσαμε δυο ώρες, 

εκείνη με υπερκέρασε. Την ερχόμενη μέρα μου στέλνει από τα Γιάννενα ένα υπόμνημα. 

Είναι το ωραιότερο υπόμνημα που έχω πάρει στη ζωή μου. 

  

Και όταν μιλήσαμε μου είπε η Ελένη: «κύριε Μπένο σας ευχαριστώ, γιατί εγώ τελειώνω 

την καριέρα μου, και εσείς μου δώσατε ένα σχέδιο οραματικό να κλείσω την καριέρα 

μου». Σχεδίασε μόνη της το πρόγραμμα της Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της 

Ηπείρου, χωρίς να πάρει την τεχνογνωσία διαφόρων γραφείων και έκανε το master 

plan της. 

 

Έπειτα το Νοέμβρη του ’13 οι Ευρωπαίοι έκαναν ειδική σύνοδο στο CARAVEL. Κατά 

τη διάρκεια αυτής η κα Ρόκκου παρουσίασε τη δουλειά της, για να δουν όλοι οι 

εμπειρογνώμονες πως πρέπει να γίνεται στη χώρα μας ο σχεδιασμός των νέων αυτών 

ολιστικών προγραμμάτων.  

 

Και καθώς πλησίαζαν τα Χριστούγεννα με ενημέρωσε ότι είχε γίνει κι ένα θεσμικό 

παράδοξο: το πρόγραμμα “Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου” 

πήρε τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν καν αρχίσει η νέα προγραμματική 

χρηματοδοτική περίοδος 2014-2020. Μου είπε: κύριε Μπένο τώρα το ποτάμι δεν 

γυρίζει πίσω. Ναι, το ποτάμι πια δεν γυρίζει πίσω, χάρις σε εσάς τους τρεις». 

 

Αμέσως μετά έδωσε το λόγο στην κα Μπέττυ Χατζηνικολάου. 
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Η κα Χατζηνικολάου ανέφερε εισαγωγικά ότι είναι και παραμένει εθελοντής στο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και ότι την ενδιαφέρει να μπορεί τα 40 περίπου χρόνια 

εμπειρίας που έχει στον τουρισμό να τα θέσει στη διάθεση του Σωματείου. 

«Προσπαθώ, συνέχισε η κα Χατζηνικολάου, να δουλέψω με βάση αυτά, τηρώντας 

ταυτόχρονα την ιδεολογία και τις θέσεις μου, αλλά και την αντίληψη που έχω για τα 

μνημεία, που είναι μια σχετικά συντηρητική αντίληψη.  

 

Η πρώτη πρόταση που έκανα το 2009 αφορούσε το σχεδιασμό μιας πολιτιστικής 

διαδρομής, η οποία ευτυχώς άρχισε να υλοποιείται στην Ήπειρο από το 2012. Είμαι στη 

διάθεση του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ” πάντα ως εθελοντής και μόνο για να συνεχίσουμε με τις 

υπόλοιπες πολιτιστικές διαδρομές.  

 

Ο μόνος κίνδυνος είναι να μη γίνουν ολιστικές, ο μόνος κίνδυνος δηλαδή είναι να μην 

γίνουν ολοκληρωμένα προϊόντα πολιτιστικού τουρισμού, αλλά να μείνουν μόνο σε 

αρχαιολογικούς χώρους και υποδομές. Στο πεδίο αυτό μπορώ να βοηθήσω, 

προκειμένου να διατηρήσουμε τις διαδρομές ανοιχτές στον Έλληνα, αλλά και τον ξένο 

τουρίστα». 

 

Ακολούθως, έλαβε το λόγο ο κ. Ιωάννης Ζηρίνης, ο οποίος ανέφερε περίπου τα εξής: 

«Αυτό που εγώ βίωσα τρία χρόνια που δραστηριοποιούμαι εθελοντικά στο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι μια μετεξέλιξη από την ενασχόληση με τα μνημεία και τα θέατρα σε 

μια επέκταση των δραστηριοτήτων μας σε θέματα ολιστικής ανάπτυξης. Μια ανάπτυξη 

που έχει απόλυτη ανάγκη η Περιφέρεια. Για να επιτευχθεί αυτή η ανάπτυξη συναντούμε 

αρκετές δυσκολίες, αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι θετικό, καθώς οι περισσότερες 

Περιφέρειες ασπάζονται τα νέα προγράμματα και τα υιοθετούν. 

 

Εκεί υπάρχει τεράστιο περιθώριο πολυποίκιλων δραστηριοτήτων από ανθρώπους 

διαφόρων ειδικοτήτων. Μέσα σε αυτή την ομάδα που συγκροτούμε σιγά – σιγά βάζω κι 

εγώ το λιθαράκι μου όσο μπορώ». 

 

Τέλος, το λόγο έλαβε η κα Ελένη Ρόκκου, η οποία ανέφερε τα εξής: «Το μόνο που 

κατάφερε ο κ. Μπένος είναι να μου μεταδώσει αυτή τη φλόγα και σε μια ευτυχή 

συγκυρία να αρχίσουμε να υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα. Εγώ δεν έκανα τίποτε 

παραπάνω, απλώς έκανα το καθήκον μου, εφάρμοσα αυτά που έλεγαν οι επιταγές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, εγώ θα συνεχίσω να 

προσπαθώ να ανοίξει αυτή η κοίτη περισσότερο για να γίνει πιο γρήγορη η ροή».  

Στο σημείο αυτό, αφού ολοκληρώθηκε ο απολογισμός του απερχόμενου προέδρου, κ. 

Σταύρου Μπένου, η κα Κονιόρδου έδωσε το λόγο στον κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, 

γενικό γραμματέα του Δ.Σ. ο οποίος συνέχισε τον απολογισμό της δράσης του 

Σωματείου. 
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Ο κ. Λαμπρινουδάκης ανέφερε περίπου τα εξής: «Τον απολογισμό τον είδατε. Εγώ θα 

αναφερθώ σε δυο πράγματα: το ένα είναι ένας πολύ γενικός απολογισμός και το 

δεύτερο μια ματιά στο μέλλον. 

 

Ξεκινήσαμε με την αγάπη για τα μνημεία και ιδιαίτερα εμείς οι αρχαιολόγοι με την 

πίστη στην ολοκληρωμένη προστασία των μνημείων. Και τι είναι η ολοκληρωμένη 

προστασία των μνημείων; Είναι η συνειδητοποίηση της αξίας τους από τον πολύ κόσμο, 

είναι η διάδοση του περιεχομένου τους με απλό και εύκολα αντιληπτό τρόπο στην 

κοινωνία, ούτως ώστε εκείνη να εκτιμήσει τα μνημεία και να μπορεί από εκεί και πέρα 

να τα προστατεύει με συνείδηση και με επιμονή. 

 

Έτσι ξεκινήσαμε, με τη διάδοση των αξιών των μνημείων και την ένταξή τους στην 

καθημερινή ζωή.  

 

Και βέβαια ξεκινήσαμε με τα θέατρα, γιατί τα θέατρα, όπως έχουμε πει πολλές φορές 

και έχει ακουστεί κι εδώ σήμερα, είναι τα μνημεία εκείνα, τα οποία μπορούν να έχουν 

τη χρήση, την οποία είχαν και στην αρχαιότητα, και συνήθως είναι πολύ καλά 

διατηρημένα, ή εν πάση περιπτώσει εύκολα αναδείξιμα. 

 

Στη διαδρομή, όμως, έγινε το φυσικό βήμα, καθώς τα θέατρα δεν είναι μόνα τους στην 

περιοχή τους, αλλά ανήκουν σε ένα σύνολο: σε ένα σύνολο αρχαίων πόλεων, σε ένα 

σύνολο πολιτών. Δεν είναι μεμονωμένα, αλλά αποτελούν μέρος αυτού του συνόλου. Δεν 

μπορούν να γίνουν κατανοητά και να εκτιμηθούν σωστά, εάν κανείς δεν δει το σύνολο, 

μέσα στο οποίο ανήκουν. 

 

Και έτσι φτάσαμε σιγά - σιγά στα αρχαιολογικά πάρκα και ακόμη περισσότερο στις πιο 

ανεπτυγμένες μορφές των πολιτιστικών διαδρομών. Με αυτά τα εργαλεία μπορεί να 

επιτευχθεί η πλήρης ένταξη των μνημείων την καθημερινή ζωή και την οικονομία του 

τόπου, στον οποίο αυτά ανήκουν. 

 

Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, πάντοτε υποστηρικτικά στο έργο 

της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με τους λειτουργούς της οποίας η συνεργασία για την 

προώθηση των έργων ανάπτυξης των συνόλων αυτών, με συνεκτικό ιστό βέβαια τα 

αρχαία θέατρα, διευρύνεται και συνεπώς αποδίδει, όπως διαπιστώσατε αυτές τις μέρες. 

 

Αλλά και η συμμετοχή των μελών της κοινωνίας διευρύνεται. Το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, όπως 

είδατε, γιγαντώνεται, τα μέλη του ολοένα και αυξάνονται. Αυτό είναι το σημαντικό 

μήνυμα, ώστε εμείς οι παλαιότεροι να αισιοδοξούμε για το μέλλον και τη συνέχεια του 

έργου του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”, αυτής της καταπληκτικής προσπάθειας που ξεκίνησε και 

συνεχίζει ο Σταύρος Μπένος. Αισιοδοξούμε ότι η νέα γενιά θα προωθήσει ακόμη 

περισσότερο τους στόχους της προσπάθειάς μας». 

 

Αμέσως μετά, η πρόεδρος της συνέλευσης, κα Λυδία Κονιόρδου, κάλεσε στο βήμα 

τον ταμία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κ. Γιώργο Κουρουπό για να παρουσιάσει τον 
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οικονομικό και διαχειριστικό απολογισμό του Σωματείου έως την 31η Αυγούστου 

του 2016 και να παρουσιάσει την πρόταση του οικονομικού και προϋπολογισμού για 

το έτος 2017.  

 

Ο κ. Κουρουπός ξεκίνησε παρουσιάζοντας τον οικονομικό - διαχειριστικό 

απολογισμό (Συν. 1) του τελευταίου οκταμήνου (από 1/1/2016 έως 31/8/2016) και 

ανέφερε ότι τα έσοδα ανέρχονται στις 193.251 €, ενώ τα έξοδα στις 174.596 €. 

 

Επισήμανε, μάλιστα, ότι τα έσοδα που προέρχονται από τις τακτικές συνδρομές των 

μελών ανέρχονται περίπου στις 30.000 €, ενώ οι υπόλοιπες 162.000 € προέρχονται 

από εταιρικά μέλη και χορηγούς. Τόνισε ότι αυτό δείχνει τη δυναμική που υπάρχει 

στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» από τη μεριά των επιχειρήσεων, των φορέων και των Οργανισμών, 

οι οποίοι πραγματικά ενισχύουν με κάθε τρόπο τη δράση του Σωματείου. 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Κουρουπός παρουσίασε την πρόταση ετήσιου οικονομικού 

προϋπολογισμού του Διαζώματος για το έτος 2017 (Συν. 2). Υπογράμμισε ότι το 

σύνολο των εξόδων για το έτος 2017 προϋπολογίζεται στις 300.000 €, καθώς και ότι 

ανάλογα θα πρέπει να είναι και τα έσοδα, για να υπάρχει ισοσκελισμός. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Κουρουπός έδειξε την κίνηση των «κουμπαράδων» (ηλεκτρονικούς 

τραπεζικούς λογαριασμούς) των αρχαίων θεάτρων (Συν. 3).  

 

Ολοκληρώνοντας ο κ. Κουρουπός προχώρησε σε μια ολιγόλεπτη συμβολή στον 

γενικότερο προβληματισμό για το «ΔΙΑΖΩΜΑ», αναφέροντας περίπου τα εξής:  

 

«Θέλω να θυμίσω ότι με τον Σταύρο Μπένο συμπορευόμαστε από το 1985 και ακόμη κι 

όταν οι επαγγελματικοί μας δρόμοι αποκλίνουν, η κοινή μας πορεία συνεχίζεται σε άλλα 

επίπεδα κοινού ενδιαφέροντος και αμοιβαίας συμπαράστασης. 

 

Από όλα τα οραματικά σχέδια του Σταύρου, όπως το περιβαλλοντικό σχέδιο της 

Καλαμάτας, το πρότυπο σχέδιο ολιστικής πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης, την άμεση 

εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω των Κ.Ε.Π. και πολλά άλλα, το πιο συναρπαστικό είναι 

κατά τη γνώμη μου είναι το σχέδιο του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”.  

 

Η ιδέα προέκυψε μέσα από πολύχρονες συσκέψεις που ο Σταύρος Μπένος προκαλούσε 

συχνά – πυκνά με ανθρώπους που εμπιστευόταν, για να ολοκληρωθεί τελικά το 2008 με 

την πανηγυρική ίδρυση του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”.  

 

Έκτοτε η ιδέα εμπλουτίζεται συνεχώς και προσαρμόζεται κάθε φορά με απίστευτη 

ταχύτητα στις νέες ανάγκες. Αυτό νομίζω είναι το βασικό προτέρημα του 

“ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”: ότι τρέχει δηλαδή τόσο γρήγορα, όσο τρέχει και ο χρόνος, καθώς 

και ότι στις νέες προκλήσεις της τεχνολογίας προσαρμόζεται συνεχώς με απίστευτη 

ταχύτητα. 
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Δεν είναι τυχαία η σταδιακή αναγνώριση του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”, με μια δόση 

υπερβολής οπωσδήποτε, ως του μόνου σχεδίου της χώρας που λειτουργεί άψογα και 

αποτελεσματικά.  

 

Η σημερινή, μετά οκτώ χρόνια λειτουργίας και πέρα πάσης προσδοκίας, ανάπτυξη του 

Σωματείου και η εντυπωσιακή δημοτικότητα του ιδρυτή του οφείλεται κυρίως, πιστεύω, 

στο γεγονός ότι ο σκοπός του Σωματείου, παρακάμπτοντας τις όποιες κοινωνικές, 

οικονομικές, ιδεολογικές αντιθέσεις διεισδύει στον πυρήνα της ελληνικής 

αυτοσυνειδησίας. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό του πλεονέκτημα και σε αυτό 

ανταποκρίνεται ο κόσμος. 

 

Αυτό το κεκτημένο, αυτή την κοινή μας πίστη στην εθνική μας ελπίδα οφείλουμε να 

προστατέψουμε και να ενισχύσουμε χωρίς ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες, αλλά και χωρίς 

αυταρέσκεια, με όπλα μας πάντοτε το γόνιμο διάλογο, το ανοιχτό μυαλό και την 

απόλυτη διαφάνεια». 

 

Στη συνέχεια η πρόεδρος της συνέλευσης κάλεσε στο βήμα το μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνο Μπολέτη.  

 

Ο κ. Μπολέτης εισαγωγικά ανέφερε ότι βρισκόταν στο Καλμάρ της Σουηδίας, 

προκειμένου να αντιπροσωπεύσει το Σωματείο σε ένα διεθνές συνέδριο με θέμα «Η 

δημόσια αρχαιολογία και κοινωνία – Νέες προσεγγίσεις νέοι εταίροι νέες προκλήσεις».  

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπολέτης πρόσθεσε ότι ως γενικότερη ευρωπαϊκή τάση 

καταγράφεται η ενίσχυση του ρόλου των μνημείων ως συμφιλιωτικού μέσου ανάμεσα 

σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, το άνοιγμά τους στην πολυπολιτισμική κοινωνία 

του σήμερα και σε ανθρώπους που ίσως αποκλείονταν από αυτά στο παρελθόν, 

καθώς και η ενδυνάμωση κάθε είδους συνέργειας, που θα μπορούσε να τα 

ενσωματώσει αποτελεσματικότερα στην καθημερινή ζωή. 

 

Εν συνεχεία εκμυστηρεύτηκε στα μέλη ότι η Συνέλευση διεξάγεται σε ένα μέρος με 

ιδιαίτερη σημασία για εκείνον, καθώς η επιστημονική του σύνδεση με το Ασκληπιείο 

της Επιδαύρου και με τον Καθηγητή κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, έχει χρονική 

αφετηρία το 1988. 

 

Ακολούθως, ο κ. Μπολέτης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι με την ομιλία του 

θα εστιάσει στο θεωρητικό τμήμα των αναστηλωτικών δραστηριοτήτων του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» που εμπίπτει και στην ειδικότητά του.  

 

«Δεν είναι υπερβολή, συνέχισε ο κ. Μπολέτης, να ειπωθεί ότι μετά την ίδρυση του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και κυρίως κατά την τελευταία τετραετία σημειώνονται 

σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων αποκατάστασης των 

αρχαίων θεάτρων στη χώρα μας. 
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Η ανάδειξη των προβλημάτων τους και η προβολή των προσπαθειών αναστήλωσής 

τους συνέτεινε και στην ανάπτυξη ενός ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τα κρίσιμα 

θεωρητικά και τεχνικά θέματα που αφορούν στη μεταχείρισή τους. 

 

Θα ήθελα να επισημάνω ότι συνεχίζεται παραδοσιακά για τα αρχαία θέατρα η 

διασταλτική ανάγνωση των θεωρητικών αρχών αναστήλωσης των αρχαίων μνημείων. 

Αυτή συχνά εκφράζεται τόσο στη φάση διατύπωσης της πρότασης επέμβασης, όσο και 

στη φάση της εφαρμογής της με την αύξηση της προσθετικής εργασίας, δηλαδή την 

ανασύνθεση περιοχών με εισαγωγή σημαντικού αριθμού νέων λίθων και την επίτευξη 

μιας μορφής μνημείου που αποκλίνει αρκετά από την αρχική εικόνα πριν την 

αναστήλωση. 

 

Η αρχική εικόνα του μνημείου είναι, όμως, ένα σχετικός όρος για τα αρχαία θέατρα, 

αφού τα περισσότερα έχουν έρθει ή έρχονται στο φως μετά από εκτεταμένες ανασκαφές. 

Πολλές μάλιστα από τις βλάβες τους έχουν προκύψει από τις υψηλές επιχώσεις που τα 

σκέπαζαν επί αιώνες. 

 

Πολλά αρχαία θέατρα, ωστόσο, έχοντας παραμείνει για δεκαετίες άνευ ουσιαστικού 

ενδιαφέροντος και εργασιών συντήρησης, είχαν δημιουργήσει μια συγκεκριμένη εικόνα 

στη συνείδηση του κοινού, η οποία δια της αναστήλωσης πρέπει να αναθεωρηθεί. 

 

Ζητήματα τεχνικά, όπως η εφαρμογή λύσεων για την εξασφάλιση συνθηκών 

αυτοσυντήρησης, αιτιολογούν ως ένα βαθμό τη μεγαλύτερη αποκατάσταση δομικών 

μερών και τις αναπλάσεις επιμέρους περιοχών, όπως διαπιστώνεται στις εγκεκριμένες 

πλέον μελέτες πολλών αρχαίων θεάτρων που προωθήθηκαν δια του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”. 

 

Άλλωστε το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάδειξη των θεάτρων και την εξασφάλιση 

προϋποθέσεων αναβίωσής τους στηρίζεται γενναιόδωρα από μια γενικότερη ευρωπαϊκή 

τάση στη διαχείρισή τους υπέρ της επανάχρησης. 

 

Αξιοσημείωτη είναι και η διαπιστούμενη μετακίνηση από παλαιότερες αυστηρές 

τοποθετήσεις των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού 

και κυρίως του αρχαιολογικού τους πυρήνα. 

 

Η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της ακεραιότητας του μνημείου και της 

προσδοκίας του κοινού, ερμηνεύεται σχεδόν πάντα και ως ανάγκη αύξησης των 

προσλαμβανουσών και του συμβολισμού του αρχαίου θεατρικού χώρου μέσω της 

εκτεταμένης αποκατάστασης και κατά περίπτωση αύξησης της δεκτικότητάς τους σε 

θεατές. Έτσι, στην αντιπαράθεση ανάμεσα στη διατήρηση του αυθεντικού και την 

καλύτερη κατανόηση του μνημείου, δείχνει να επικρατεί η δεύτερη.  

 

Η διαχείριση στατικών και στερεωτικών προβλημάτων των κοίλων με υπερβολικό 

τρόπο, οδηγεί παραδείγματος χάριν στις προτάσεις εκτεταμένων ανακατασκευών 

αναλημματικών τοίχων. Υπερβολή μπορεί να κρύβεται και σε αποκαταστάσεις σημείων 
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ανωτέρω περιοχών του εσωτερικού των κοίλων στις περιπτώσεις που τα σωζόμενα 

φτωχά κατάλοιπα υποστηρίζουν με πολύ δυσκολία μια εκτεταμένη αποκατάσταση. 

 

Οι μεγάλες αυτές ανακτήσεις με νέο υλικό δημιουργούν πάντα ερωτήματα σε μυημένους 

παρατηρητές για τη σκοπιμότητά τους. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το ευρύ κοινό δείχνει 

να αποδέχεται δομικά και μορφολογικά παράδοξα και να επιθυμεί τις δομικές 

αποκαταστάσεις. 

 

Οι χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων θεάτρων από τα κοινοτικά προγράμματα στήριξης, 

τις προγραμματικές συμβάσεις ή άλλους φορείς απέφεραν σημαντικό κέρδος στο 

γνωστικό αντικείμενο, αφού για πολλά επιχωσμένα ή ημιανεσκαμμένα μνημεία δόθηκε 

η ευκαιρία διενέργειας αρχιτεκτονικών καθαρισμών ή ανασκαφών. Χαρακτηριστικές 

για τη σημασία τους ως προς την έρευνα, αλλά και κάθε μία με τις ιδιαιτερότητές της 

είναι οι περιπτώσεις των αρχαίων θεάτρων της Καρθαίας Κέας, των Γιτάνων, της 

Νικοπόλεως και τα λοιπά.  

 

Η αποτίμηση των πρόσφατων αναστηλωτικών πεπραγμένων στα αρχαία θέατρα είναι 

θετική. Οι εργασίες αναστήλωσης φέρουν τη σφραγίδα των αλλαγών που σημειώθηκαν 

στον τρόπο αντιμετώπισης των μνημείων και της ανάπτυξης της τεχνογνωσίας στον 

τομέα της τεκμηρίωσης, ενώ οι επεμβάσεις συχνά είναι πρωτότυπες και 

πρωτοποριακές. 

 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι για παράδειγμα τα προγράμματα αποκατάστασης 

του θεάτρου της Απτέρας και της Μήλου, που επιπροσθέτως διακρίνονται από μια 

πρόθεση περιορισμού στην αναγκαία αναστηλωτική σύνθεση. 

 

Τα αναστηλωτικά προγράμματα αρχαίων θεάτρων που κινήθηκαν μέσω του τελευταίου 

Ε.Σ.Π.Α., ιδωμένα σήμερα ως ένα σύνολο επιλογών και μεθόδων προσέγγισης, 

συνθέτουν μια ολοκληρωμένη επιστημονική παρακαταθήκη. 

 

Σε ό,τι αφορά ορισμένες πρόσφατα εγκριθείσες μελέτες υπάρχουν πάντα επιφυλάξεις 

για το απρόσκοπτο και εφικτό της εφαρμογής τους σε μνημεία που δεν έχει προηγηθεί η 

πλήρης ανασκαφή.  

 

Η χρήση των μελετών ως παράλληλος μοχλός πίεσης για την ένταξη των μνημείων σε 

χρηματοδοτικά προγράμματα, οδηγεί και στην παρείσφρηση ενός μέρους προτάσεων, με 

μη πλήρη αίσθηση του χώρου και των δεδομένων του, ή περισσότερο κοντά στις 

προσδοκίες των τοπικών παραγόντων και κοινοτήτων. 

Αυτό θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα διαχειρίσιμο θέμα. Η ευθύνη απέναντι στους 

χορηγούς των μελετών μας είναι μεγάλη, αφού τα επενδυόμενα σε μελετητικά προϊόντα 

χρήματά τους, πρέπει με κάθε τρόπο να αποκτήσουν αντίκρισμα με δεδομένες τις 

δυσκολίες των διοικητικών δομών των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Πολιτισμού. 
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Κάθε μελέτη αναστήλωσης μετά την εφαρμογή της θα προτιμηθεί για το βαθμό 

ωριμότητάς της, για την ερμηνεία του μνημείου που πραγματεύτηκε. Τέλος, θα 

αποτυπώνει το αναστηλωτικό πνεύμα της εποχής κατά την οποία παρήχθη. 

 

Κρίσιμα θέματα εγείρονται στη σφαίρα της ηθικής και της θεωρίας, λόγω της 

αποστέρησης των επόμενων γενεών από το χειρισμό των ζητημάτων των θεάτρων υπό 

καλύτερες επιστημονικές και οικονομοτεχνικές προϋποθέσεις και της επίσπευσης των 

αποφάσεων γι΄ αυτά.  

 

Ερωτήματα προκύπτουν κι από τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του 

“ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”, με αφορμή τα αρχαία θέατρα. Στα ερωτήματα αυτά νομίζω το 

Σωματείο μας πρέπει να δίνει συνεχώς απαντήσεις, ελέγχοντας ακόμη και το δυναμισμό 

του για την προάσπιση της ηθικής των προθέσεών του.  

 

Επιστρέφοντας στις πρώτες σκέψεις που είχαμε κάνει για το “ΔΙΑΖΩΜΑ” όταν 

ξεκινούσε την πορεία του επισημαίνω ότι όλων οι προθέσεις ήταν οι εργασίες στα 

μνημεία να βρίσκονται σε στέρεη επιστημονική βάση και παράλληλα να αναπτυχθεί 

στην Ελλάδα μία ισχυρή παράδοση ως προς τα αρχαία θέατρα. Νομίζω ότι αυτό έχει 

επιτευχθεί». 

 

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μπολέτης, ως μέλος του απερχόμενου Διοικητικού 

Συμβουλίου, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του σε αυτό, για τη συνεργασία τους, 

αλλά και για όσα είχε την ευκαιρία να διδαχτεί από τον καθένα ξεχωριστά.  

 

Στο σημείο αυτό, η κα Κονιόρδου έδωσε το λόγο στον κ. Χρήστο Λάζο, μέλος του 

απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Ο κ. Χρήστος Λάζος ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Όταν το Σεπτέμβριο του 2008 στο εκκλησιαστήριο-ωδείο της Καλαμάτας έγινε η 

πρώτη Γενική Συνέλευση του νεογέννητου Διαζώματος τέθηκε ένας σαφής στόχος, ο 

οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα: Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής.  

 

Όμως, τότε ο στόχος εξειδικεύονταν ως εξής: ανάδειξη και ένταξη των μνημείων στη 

σύγχρονη ζωή της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής κοινότητας. Οργώσαμε όλη την 

Ελλάδα, σε ένα μεγάλο μέρος εγώ, σε ένα μεγάλο μέρος τα υπόλοιπα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλα τα μέρη ο πρόεδρός μας και φίλος μου, κ. Σταύρος 

Μπένος. 

 

Καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε όλες τις τοπικές κοινότητες, τους πολίτες, την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, πανεπιστημιακούς φορείς, αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες και 

βεβαίως τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό το κίνημα θα το ονόμαζα ως το πρώτο κύμα 

αλλαγής που έφερε το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Κατάφερε αυτόν τον σπόρο να τον φυτέψει και να 

τον δει να μετατρέπεται σε ζωντανό θαλερό φυτό.  



32 

 

 

Από αυτή την ιστορία προέκυψαν η αυτογνωσία των τοπικών και περιφερειακών 

κοινωνιών, οι συνεργασίες και οι συνέργειες, καθώς και οι δίαυλοι διαλόγου ανάμεσα 

σε φορείς που δεν είχαν συνηθίσει να μιλούν. Για παράδειγμα η κοινότητα της 

Αρχαιολογίας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η αμοιβαία δυσπιστία έχει μετατραπεί σε 

έναν διάλογο γόνιμο και αποτελεσματικό. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο κέρδος.  

 

Το αποτέλεσμα της Α΄ φάσης εντυπωσιακό: περισσότερα από 60 θέατρα βρίσκονται σε 

κάποιο στάδιο ανάδειξης (ανασκαφή, εκπόνηση μελετών αποκατάστασης, 

αναστήλωση). Για όλα υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, ένα πρόγραμμα. Αυτό είναι το 

πρώτο τεράστιο κέρδος που έχουμε ήδη ως κληρονομιά μας.  

 

Και μαζί με αυτό ένα ακόμα πιο σπουδαίο, η εμπιστοσύνη με την οποίαν μας 

αντιμετωπίζουν όλοι οι φορείς αυτής της χώρας: οι πολίτες που ενισχύουν τους 

“κουμπαράδες των θεάτρων”, τα εταιρικά μέλη, οι επιχειρηματίες-χορηγοί, το δημόσιο, 

το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και βεβαίως η Τοπική και η 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το τεράστιο κεφάλαιο, το πρώτο βήμα ή το 

πρώτο κύμα αλλαγών, όπως προτιμώ να λέω.  

 

Τα τελευταία χρόνια περάσαμε σε μια δεύτερη φάση, σε ένα δεύτερο κύμα. Τα 

παραδείγματα πολλά: η ολική παρέμβαση στο Ασκληπιείο Επιδαύρου, το Αρχαιολογικό 

Πάρκο του Ορχομενού, οι Πολιτιστικές Διαδρομές (Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Ολυμπία 

Οδός, Εγνατία Οδός κ.λπ.). Αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις και πιο σύνθετα 

προβλήματα.  

 

Στο πλαίσιο του δεύτερου κύματος αλλαγών, θα θέλαμε οι δίαυλοι επικοινωνίας και 

συνεργειών ανάμεσα σε όλους αυτούς τους φορείς να μετατραπούν σε “πάγια 

διοικητική πρακτική και αντίστοιχη νοοτροπία”. Το εγχείρημα αυτό είναι πολύ 

δύσκολο.  

 

Στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει να συζητούμε, δεν έχουμε μάθει να συνθέτουμε νόμιμα 

συμφέροντα περισσότερων του ενός φορέα ή ομάδας πολιτών ή συλλογικότητας. 

Έχουμε ήδη κάνει σοβαρότατα βήματα. Όμως, το δεύτερο κύμα αλλαγών, το οποίο 

είναι πιο δύσκολο από το πρώτο, πρέπει στο μέλλον να το αντιμετωπίσουμε.  

 

Και υπάρχει κι ένα τρίτο κύμα αλλαγών, τα ψηφιακά και η ψηφιακή στρατηγική.  

 

Το να συνδυαστούν τα τρία αυτά επίπεδα και να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση όλων 

των φορέων για την αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος είναι μια πραγματικά 

δύσκολη δουλειά, την οποία το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχει ήδη αρχίσει. 

 

Έχω την ελπίδα, ότι όπως και στην πρώτη φάση, έτσι και στη δεύτερη η επιτυχία του 

Σωματείου θα είναι μεγάλη. Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” υπό αυτή την έννοια βρίσκεται σε μια 

καμπή και θα πρέπει οι διαχειριστικές του ικανότητες να πολλαπλασιαστούν.  
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Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι σημαντικό που αφορά εμένα: έκανα διάφορα πράγματα 

στη ζωή μου. Μερικά από αυτά έγιναν δρόμοι, που ύστερα από λίγο δεν συνεχίστηκαν. 

Εκείνο που μου δίδαξε η συνεργασία μου με το Σταύρο Μπένο σε δύο κρίσιμες φάσεις, 

το 1983-1988 στην Πολιτιστική Ανάπτυξη της Καλαμάτας και το 2008-2016 στο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», είναι ότι οι δρόμοι που ανοίχτηκαν και παρέμειναν, μεγάλωσαν και ότι 

το όραμα γίνεται πράξη. Γι’ αυτό και μόνο θα ήθελα και δημόσια να του απευθύνω ένα 

μεγάλο ευχαριστώ. 

 

Σε αυτή τη λογική θα ήθελα να σας πω ότι η συμβολή των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, των μελών του Σωματείου, των εθελοντών και των συνεργατών του, 

μπόρεσε να μετατραπεί σε πράξη μέσω των ικανοτήτων του Σταύρου Μπένου, χάρη 

στον ακατάβλητο δυναμισμό του, τη διαπραγματευτική του ευφυΐα, τη γνώσης του 

δημοσίου, αλλά και του συνδυασμού του ρεαλισμού με το όραμα. Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχει 

ανοίξει μια πλατιά λεωφόρο που πρέπει να συνεχιστεί.  

 

Στο σημείο αυτό, θα εισηγηθώ την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα της συνέχειας και της γέφυρας. 

 

Επίσης, θεωρώ ότι τα εξειδικευμένα πλέον καθήκοντα, οι σύνθετοι στόχοι, οι δυσκολίες 

να εξασφαλιστούν οι συνέργειες, το κύμα αλλαγών των νέων προγραμμάτων 

δημιουργούν ανακατατάξεις – αλλαγές στην Πολιτεία. Ένα τέτοιο κύμα αλλαγής και 

ανανέωσης χρειάζεται και το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Χρειάζεται, βέβαια, μια σοβαρή 

διαχείριση, παρόμοια με αυτήν που δείξαμε και στην προηγούμενη φάση. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, δε θα θέσω υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Προφανώς είμαι στη διάθεση του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ” και παραμένω 

πρόθυμος να συνεχίσω τις εκδόσεις, τα βίντεο, τα φιλμ, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι 

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα θελήσει να μου αναθέσει αυτή τη δραστηριότητα». 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι σε αυτή τη φάση ο Πρόεδρος, με τα 

χαρακτηριστικά που έχει και με τις ιδιότητες που του αναγνώρισα, πρέπει και μπορεί να 

διασφαλίσει στο ακέραιο τη συνέχεια της προσπάθειάς μας. Γνωρίζοντάς τον θεωρώ 

ότι αυτό θα στεφθεί με επιτυχία». 

 

Αμέσως μετά, το προεδρείο ευχαρίστησε θερμά τον κ. Λάζο και πρόσθεσε ότι ο κ. 

Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του Σωματείου, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, γιατί 

συμμετέχει σε ένα διεθνές συνέδριο. Ανέφεραν, όμως, ότι η απουσία του θα καλυφθεί 

από ένα βίντεο-ντοκιμαντέρ που ετοίμασε ειδικά γι’ αυτή τη Συνέλευση ο κ. Φώτης 

Κουτρουμπής. Ακολούθησε η προβολή του βίντεο. 

 

Στο σημείο αυτό η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε στα μέλη τη διάταξη 

που αφορά την τροποποίηση του Καταστατικού: 
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«Τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» σύμφωνα με το 

άρθρο 17. Η τροποποίηση θα αφορά το άρθρο 15 του καταστατικού του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Προτείνεται η αύξηση των τακτικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου από 7 σε 9 μέλη». 

 

Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος ανέγνωσε στα μέλη την 

εισήγηση για την τροποποίηση του καταστατικού και την αύξηση των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή προέκυψε μετά από τη γόνιμη συζήτηση:  

 

«Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού του Σωματείου 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” για την αύξηση των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 7 

σε 9 μέλη. Μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού, 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. Αμέσως μετά, η παραπάνω εισήγηση τέθηκε προς ψηφοφορία» 

 

Τα μέλη της συνέλευσης δι’ ανατάσεως του χεριού ψήφισαν ομόφωνα την 

τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού του Σωματείου για την αύξηση των 

τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 7 σε 9 μέλη, καθώς και την εκλογή 

δύο νέων μελών σε επόμενη έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση.  

 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε η κα Μαίρη Μπελογιάννη, πρόεδρος της Επιτροπής 

του Σωματείου και υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προκειμένου να 

παρουσιάσει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

 

Η κα Μπελογιάννη, αφού χαιρέτησε την αγαπητή οικογένεια του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Μετά από αυτή την εξαιρετική δημιουργία του κ. Κουτρουμπή, γι΄ αυτόν τον υπέροχο 

άνθρωπο, τον Πέτρο Θέμελη, νομίζω ότι μου είναι λιγάκι δύσκολο να μιλήσω αμέσως 

για τα οικονομικά, αν και αυτά είναι πάρα-πάρα πολύ σπουδαία.  

 

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, κι επειδή θα το έκανα αυτό, να σας μιλήσω λίγο για το όραμά 

μας, που αφορά τα εκπαιδευτικά. Μην ξεχνάμε αυτό το κομμάτι, που είναι πάρα πολύ 

σημαντικό, γιατί ετοιμάζουμε τους συνειδητούς κληρονόμους μέσα από αυτό που 

κάνουμε στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”.  

 

Δε θα σας κουράσω πολύ, ξεκινώ με ένα μικρό ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, από τη 

συλλογή του Μαρτυρίες Α΄ που εκδόθηκε το 1963, με τίτλο “Αρχαίο Θέατρο”, θα 

καταλάβετε γιατί.  

 

“Όταν κατά το μεσημέρι βρέθηκε στο κέντρο του αρχαίου θεάτρου νέος 

Έλληνας αυτός, ανύποπτος, ωστόσο ωραίος όπως εκείνη, έβαλε μια 
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κραυγή, όχι θαυμασμού, το θαυμασμό δεν τον ένοιωσε διόλου και αν τον 

ένοιωθε σίγουρα δε θα τον εκδήλωνε.  

 

Μια απλή κραυγή, ίσως από την αδάμαστη χαρά της νεότητάς του ή για να 

δοκιμάσει την ηχητική του χώρου. Απέναντι πάνω από τα κάθετα βουνά η 

ηχώ αποκρίθηκε. Η ελληνική ηχώ, που δεν μιμείται, ούτε επαναλαμβάνει, 

μα συνεχίζει απλώς σε ένα ύψος απροσμέτρητο, την αιώνια ιαχή του 

διθυράμβου”.  

 

Κατά τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο, λοιπόν, μέσα στο χώρο του αρχαίου θεάτρου ο νέος 

Έλληνας, ωραίος όπως οι πρόγονοί του, επισκέπτεται το μνημείο ως τουρίστας, 

ανυποψίαστος, με μια αίσθηση του ελληνικού παρελθόντος ολότελα επιφανειακή.  

 

I have a dream. Με σεβασμό στη μνήμη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ χρησιμοποιώ την 

ιστορική αυτή φράση, για να καταθέσω το όνειρό μου, που είναι μέσα από την 

εκπαιδευτική δράση που σχεδιάσαμε πριν από δύο χρόνια στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, “υιοθεσία 

αρχαίων θεάτρων, μαθητές-ξεναγοί στα αρχαία θέατρα”, η αλλαγή της στάσης του νέου 

Έλληνα απέναντι στην πολιτιστική του κληρονομιά, την παγκόσμια πολιτιστική 

κληρονομιά. 

 

Θα οδηγήσει σε αυτό η μοιραία σχέση αγάπης που δημιουργείται ανάμεσα στο μαθητή 

και το αρχαίο θέατρο, το αρχαίο ωδείο ή το αρχαίο στάδιο, μέσα από διεργασίες 

φανερές ή μυστικές, που συντελούνται από την ώρα που συναντιέται με την ιστορία του 

μνημείου, μέσα από γραπτές ή προφορικές πηγές. 

 

Και οπωσδήποτε την ώρα που αγγίζει το μνημείο, που αφουγκράζεται τα μηνύματά του, 

τις αφηγήσεις δηλαδή των ανθρώπων που το έζησαν, αλλά και των ανθρώπων που το 

έφεραν μετά από αιώνες σιωπής του στο φως, το φρόντισαν και δημιούργησαν τις 

συνθήκες προστασίας και διάσωσής του.  

 

Αλλά και την ώρα που δονείται η ύπαρξή του όλη, όταν επιτελεί ο ίδιος ο μαθητής ή 

παρακολουθεί την επιτέλεση από συμμαθητές του δρωμένων παρόμοιων με αυτά του 

παρελθόντος, καθισμένων στο κοίλον του αρχαίου θεάτρου, που τους αγκαλιάζει όλους.  

 

Η δράση “οι μαθητές ξεναγοί στα αρχαία θέατρα” έχει πάρει το δρόμο της κι έχουμε 

παραλάβει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα του σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” δημιουργίες 

ευφάνταστες, ποιοτικές και με έμφαση στην αισθητηριακή προσέγγιση. 

 

Με πρότασή μας μάλιστα την περσινή χρονιά οι μαθητές μετάγγισαν το βίωμά τους στην 

τοπική κοινωνία. “Τα σχολεία υιοθετούν, η κοινωνία αγκαλιάζει” την είπαμε και 

αρκετά σχολεία την πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία, σε ορισμένες περιοχές 

μάλιστα τα σχολεία φιλοδοξούν να θεσμοθετήσουν την ετήσια συνάντησή τους με την 

τοπική κοινωνία, μια ημέρα συμβολική, τη 18
η
 Απριλίου, που έχει ορισθεί από την 
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Ουνέσκο και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών ICOMOS ως διεθνής 

ημέρα των μνημείων. 

 

Το όνειρό μου για τη συνέχεια εμπεριέχεται σε αυτή τη λέξη που καθιέρωσε το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” “συνέργειες”. Ονειρεύομαι συνεργασίες σχολείων με σχολεία ειδικής 

αγωγής, με πολυπολιτισμικά σχολεία, ακόμα και με σχολεία στις φυλακές ανηλίκων και 

σχεδιασμό δράσεων με επίκεντρο τα αρχαία θέατρα, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα 

ειδικά χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων μαθητών.  

 

Ονειρεύομαι συμπράξεις σχολείων εντός κι εκτός Ελλάδας, αλληλογνωριμία μαθητών, 

ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών, σχεδιασμό εκδηλώσεων, επισκέψεις και ξεναγήσεις είτε 

δια ζώσης είτε εικονικές, δράσεις μουσικές, θεατρικές, αθλητικές, μέσα σε αρχαία 

θέατρα, ωδεία ή στάδια, μια συμβολική ημέρα.  

 

Χάραξη πολιτιστικών περιπάτων εμπειριών επί τη βάσει ιστορικών γεγονότων, 

προσώπων μυθικών ή ιστορικών, αξιών, που θα αποτελούν προτάσεις όχι μόνο για 

σχολεία, αλλά και για τον κόσμο όλο που επιθυμεί να ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία.  

 

Για φανταστείτε έναν περίπατο-εμπειρία, που θα έχει ως θέμα του “στα ίχνη του ήρωα 

μάντη και θεραπευτή Αμφιάραου”, που θα ξεκινά από επίσκεψη και ξενάγηση στο 

αρχαιολογικό μουσείο της Θήβας, η νέα κατασκευή του οποίου ακολουθεί το έντονο 

ανάγλυφο της βόρειας κλυτίας του λόφου της Καδμίας, εκεί όπου ο Αμφιάραος μαζί με 

τα έξι αρχοντόπουλα από το Άργος βρέθηκε να πολεμά τον Ετεοκλή. 

 

Θα περνά από το χωριό Άρμα όπου ο Αμφιάραος κυνηγημένος από τον διώκτη του τον 

Θηβαίο Περικλύμενο σώθηκε την τελευταία στιγμή όταν ο Δίας προκειμένου να μην 

ατιμαστεί ο προστατευόμενός του μάντης ρίχνει τον κεραυνό του, ανοίγει η γη και 

χάνεται εντός της ο ήρωας με το άρμα του και τον ηνίοχό του και να καταλήγει στο 

Αμφιάραο Ωροπού, από πηγή του οποίου βγήκε ο Αμφιάραος για να τιμηθεί ως Θεός κι 

εκεί να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει κάποιον από τους αγώνες που τελούνταν 

κατά την αρχαιότητα προς τιμήν του Αμφιαράου.  

 

Ονειρεύομαι συνεργασίες εκπαιδευτικών και αρχαιολόγων, που θα σχεδιάζουν από 

κοινού εκδηλώσεις στο χώρο ενός αρχαίου χώρου θέασης και ακρόασης, επιλέγοντας 

μια θεματική από το χώρο του πολιτισμού, της επιστήμης ή της τεχνολογίας.  

 

Ονειρεύομαι τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής υπερπλατφόρμας στην ελληνική, 

αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική γλώσσα, που να ανοίγει την αγκαλιά της 

παρόμοια όπως το κοίλον του αρχαίου θεάτρου και να δέχεται κάθε σχολική δράση και 

δημιουργία ελληνική και ξένη, γύρω από τους χώρους θέασης και ακρόασης, αλλά και 

του ευρύτερου χώρου αρχαιολογικού και περιβαλλοντικού, μέσα στον οποίον αυτοί 

βρίσκονται.  

 



Θ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΑΖΩΜΑ 16-18 Σεπτεμβρίου 2016 

 

Παρουσιάσεις, βίντεο, αφηγήσεις, φωτογραφικό υλικό, ψηφιακές ξεναγήσεις κι ένα 

χάρτη ημερολόγιο, στο οποίο θα υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις που θα 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος “μαθητές ξεναγούν μαθητές σε 

ελληνικά και ξένα θέατρα”.  

 

Μήπως να πάψω να ονειρεύομαι; Μα αν πάψω, πως θα επιτευχθεί αυτό που ο 

Νομπελίστας Ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης γράφει στις δοκιμές του; “Χρειάζεται 

νομίζω μια πίστη σε αυτά τα αρχαία σημάδια μέσα στο τοπίο τους, η πίστη πως έχουν 

δική τους ψυχή. Τότε θα μπορέσει ο προσκυνητής να πιάσει ένα διάλογο με αυτά”.  

 

Αμέσως μετά η κα Μπελογιάννη, με την ιδιότητα της προέδρου της Ελεγκτικής 

Επιτροπής, ευχαρίστησε από καρδιάς όλους όσους την τίμησαν την προηγούμενη 

φορά, γιατί της έδωσαν αφ’ ενός την ευκαιρία να συνομιλεί με πολύ ωραίους 

ανθρώπους και να συνυπογράφει μαζί τους την έκθεση ελέγχου των οικονομικών του 

Σωματείου, αφ’ ετέρου να παρακολουθεί τον σπουδαίο Γιώργο Κουροπό που είναι 

οξυδερκής, πολύ προσεκτικός στη διαχείριση των οικονομικών και έχει πολύ 

ιδιαίτερο χιούμορ.  

 

Εν συνεχεία η κα Μαίρη Μπελογιάννη, πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής 

παρουσίασε την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015, την οποία 

επιμελήθηκε από κοινού με τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Βασίλη Μαυριδόγλου και 

Γιώργο Σκεπαθιανό. 

 

Ακολουθεί η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015: 
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Ε Κ Θ Ε Σ Η 
Επιτροπής Ελέγχου του μη κερδοσκοπικού σωματείου Δ Ι Α Ζ Ω Μ Α 

 
Στην Αθήνα, σήμερα  Τρίτη 06/09/2016  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  

 Γεώργιο Σκεπαθιανό   

 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 2015, χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015,  ήταν συνολικά   
236.870,50 € και έχουν ως εξής: 

                                                                                               
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ                                                                                                                  39.899,65 €                  

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ-ΦΙΛΩΝ                                                                                                    1.460,00  € 
                     
 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ                                                                                                          194.622,95  €  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ –ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ                                                                                                       7,90  €     
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ                                                                                                                            880,00  € 

 

 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο     Ε Σ Ο Δ Ω Ν                                                                                                            236.870,50 € 

                                                          
2.Τα έξοδα  του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  για τη χρήση 2015, όπως προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία, βιβλία 
και αποδείξεις, ανέρχονταν συνολικά στα 219.907,62 €  και  έχουν ως εξής: 

                                                                                                                                            (ΕΞΟΔΑ € ) 
 

ΠΑΓΙΑ KAI H/Y                                                                                                                                           1.315,95   € 

ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ                                                                                                                        7.370,47  € 
                                                    

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                                                                             20.173,60 € 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                  98.405,27  € 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ                                                                 6.796,35  € 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ                                                                                               628,09 €  
 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ                                                                         12.450,00 € 
 

ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚHΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ                                                                                                         36.673,91 €   

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ                                                      24.635,40 € 
ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ) 

 ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΗ                                   10.984,34 € 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  (Φόρος τόκων, τραπεζικά) 

                                                                                                                                                                             474,24 €  
 

       
 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    Ε Ξ Ο Δ Ω Ν                                                                                                       219.907,62 € 
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AΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 
ΕΣΟΔΑ     2015                                                                                                      236.870,50 €   

 

ΕΞΟΔΑ    2015                                                                                                       219.907,62 € 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015                                                                
                                                                                                                                               16.962,88 € 
 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014                                                                                                   51.214,34 €          
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2015                                                              68.177,22 €           
 
 
Τα χρηματικά διαθέσιμα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στις 31/12/2015 έχουν ως εξής : 

(Ποσά σε €) 

 Το υπόλοιπο του Ταμείου, σε μετρητά, του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  στις 31-12-2015 ήταν           160,41 €                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                                                                                                     7.877,74 €  

 ALPHA BANK                                                                                                                            34.678,09 € 

 EUROBANK                                                                                                                                      553,12 € 

 

 ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                9.257,47 € 

 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                                            15.549,81  €     

 

        .       ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK                                                                                              100,58 € 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ                                                                                                              68.177,22 € 

   
 
B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ /ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ   ΚΑΙ   
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ . 
 
 Πίνακας με αναλυτικά στοιχεία για τα υπόλοιπα των Κουμπαράδων ανά Θέατρο μέχρι  31/12/2015 
 

   
Ύψος 

κατάθεσης € Έξοδα θεάτρων Υπόλοιπο € 

1 Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος 13.000,00   13.000,00 

2 Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού   43.918,76 34.298,85 9.619,91 

3 Αρχαίο Θέατρο Δήλου 105.162,28 96.745,39 8.416,89 

4 Αρχαίο Θέατρο Δελφών 105.902,79 104.790,15 1.112,64 

5 Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης 13.640,00                    11.300,80 2.339,20 

6 Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων 770,00   550,00 220,00 

7 Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης 19.000,00                    18.824,10 175,90 

8 Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας 16.450,00                    11.849,00                   4.601,00 

9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00   200,00 

10 Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας 1.114,90  0,00 1.114,90 

11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 250,00   250,00 

12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας      420,00   420,00 

13 Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας 19.360,00 4.474,71 14.885,29 

14 Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας 15.275,00                    13.915,91 1.359,09 
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15 Αρχαίο Θέατρο Νέας    Πλευρώνας 250,00    250,00 

16 Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων 300,00   300,00 

17 Αρχαίο Θέατρο Στράτου 346,00    346,00 

18 Αρχαίο Θέατρο Αμφιλοχικού Άργους 300,00    300,00 

19 Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 100,00    100,00 

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 7.750,00  
                                                                                            

5.000,00 2.750,00 

23 Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων 2.750,00                       2.460,00 290,00 

24 Αρχαίο Θέατρο στο Κουφονήσι Λεύκης 200,00    200,00 

25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 785,00    785,00 

26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 24.223,00   24.223,00 

27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00   1.400,00 

28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 200,00    200,00 

29 Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας 181.747,50 176.473,48 5.274,02 

30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 600,00    600,00 

31 Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης 14.070,80                    14.029,44                       41,36 

32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 200,00    200,00 

33 Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων 1.120,00    1.120,00 

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  3110,00   3.110,00 

37 Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας 26.930,00 
                             

26.807,00                             123,00 

38 Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης 1.108,60                         508,60 600,00 

39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.230,10   1.230,10 

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 6.200,00                       5.842,53                      357,47 

44 Αρχαίο  Θέατρο Ικκαριάς Αττικής 5.364,69 2.406,69                   2.958,00 

45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 3.950,00   3.950,00 

46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350,00    350,00 

47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 150,00                       150,00 

48 Αρχαίο θέατρο Καβιρείου 3.590,00                    3.590,00 

49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 500,00                       500,00 

50 Αρχαίο Θέατρο Σάμου 350,00  350,00 

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΄                                      2.718,58                  2.702,16                                       16,42                          

56 Αρχαίο θέατρο Δημητριάδος 1.200,00                     1.109,00                       91,00 

57 Αρχαίο θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 24.950,00                    13.483,68                 11.466,32 

 Τόκοι  καταθέσεων,τραπεζικά έξοδα 3.661,16                     3.629,32                       31,84 

 Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 375,00                        375,00                          0,00 

 Προκαταβολές φόρου                       1.058,26                  -1.058,26 

 Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 695.785,57                 565.179,09              130.606,48 
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Τα  τραπεζικά διαθέσιμα των θεάτρων έχουν ως εξής: 

(ποσά σε €) 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                          8.375,32  € 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ                                                                                                    90.000,00 €  

  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                                                                                                                              1.436,71 € 
       

EUROBANK                                                                                                                                                           9.635,58 € 

ALPHA BANK                                                                                                                                                     18.080,45 € 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                                                          1.100,42 €      

 
 

ΑLPHA-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                                                                                                      1.978,00 €  

ΣΥΝΟΛΑ                                                                                                                                       130.606,48 € 

    
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 01.01.2015 έως 
31.12.2015.  
 
Επιπροσθέτως, εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον πρόεδρο, τον ταμία και τα 
υπόλοιπα  μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την άψογη οικονομική διαχείριση. 
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Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο κ. Βασίλης Μαυριδόγλου, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

 

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Αισθάνομαι μία οικογενειακή 

ζεστασιά.  

 

Θέλω να σας παρουσιάσω από μία άλλη οπτική γωνία το «ΔΙΑΖΩΜΑ». Υπάρχουν 

πολλές οπτικές να δούμε κάθε κατάσταση και κάθε αντικείμενο σφαιρικά, 360 μοίρες. 

Και το περίεργο είναι ότι, όταν τις ανακαλύψουμε αυτές τις 360, βλέπουμε ότι υπάρχουν 

κι άλλες ανάμεσα, ενδιάμεσα, άπειρες αυτές οι μοίρες. 

 

Όπως στην αρχαία εποχή οι πρόγονοί μας τις είχαν ορίσει τρεις, αυτές με οδηγούν στη 

ζωή και τις αγαπώ. Τις αγαπώ, γιατί είναι η ίδια η ζωή: Η Κλωθώ αυτή που κλώθει, 

γνέφει το νήμα της ζωής, συμβολίζει το παρόν. Η Λάχεσις μου θυμίζει το παρελθόν, το 

ξετυλίγει, μοιράζει τους κλήρους, καθορίζει τι θα μου λάχει, εξ’ ου και λαχείο. 

Παρακολουθώ με απόλυτη προσοχή και προσήλωση την Άτροπο, που το κόβει όταν 

έρθει η ώρα, που συμβολίζει το μέλλον.  

 

Πριν από τέσσερα χρόνια λοιπόν είχα εγκλωβιστεί σε ένα σημαντικό άτυχο γεγονός, που 

δυσκόλευε τη ζωή μου. Το σημείο ήταν πολύ κρίσιμο, δεν άφηνα πια την Κλωθώ μέσα 

μου να κλώθει το νήμα της ζωής, την εμπόδιζα. Είχα κρεμαστεί επάνω στη Λάχεσις, 

γιατί το μόνο που με ενδιέφερε ήταν το παρελθόν, εκεί είχα κολλήσει. Δεν είχα κανένα 

ενδιαφέρον για την Άτροπο, το μέλλον, ούτε γύρισα να την κοιτάξω. Η αγάπη μου γι΄ 

αυτές δεν είχε σταματήσει, απλώς εγώ αρνιόμουν πεισματικά τη ζωή.  

 

Οι τρεις μοίρες δε με άφησαν να χαθώ. Δέχθηκα δύο δώρα. Το πρώτο μου έφερε βαθειά 

στη ζωή μου το “ΔΙΑΖΩΜΑ” Μέχρι τότε ήμουν απλώς μέλος του Σωματείου, σχεδόν 

από την ίδρυσή του. Ένα τηλεφώνημα ήρθε να μου αλλάξει τον ρου της ζωής. Στην 

άλλη μεριά της γραμμής ο Σταύρος Μπένος, “σε θέλω πιο κοντά μας” μου είπε. Κι έτσι 

έγινε, αυτό ήταν το πρώτο δώρο. Από τότε βρίσκομαι για μία 4ετία στην Ελεγκτική 

Επιτροπή του Διαζώματος.  

 

Η ζωή μου έχει αποκτήσει πλέον ένα ισχυρό κίνητρο. Ένα κίνητρο, στο οποίο ήρθε να 

ενισχύσει και επισφραγίσει το δεύτερο δώρο, η σύζυγός μου η Σωτηρία Δημοπούλου, 

μέλος ή καλύτερα ένα από τα κύτταρα και αυτή του σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Αναφέρω 

τη λέξη “κύτταρο”, μου αρέσει περισσότερο από τη λέξη μέλος, επειδή θεωρώ ότι όλοι 

μας εδώ στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” αποτελούμε ένα σώμα.  

 

Είμαστε κύτταρα του ιδίου σώματος, που ονομάζεται “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Σπουδαία κύτταρα, 

αρχαιολόγοι κορυφαίοι, η σπουδαία κοινότητα των αρχαιολόγων που αρέσει να 

αναφέρει ο Πρόεδρός μας, αρχιτέκτονες σπουδαίοι, γιατροί, μουσικοί, 

μουσικοσυνθέτες, όλοι εμείς, άνθρωποι με δυνατή καρδιά και θέληση που λιώνει 

σίδερα. 
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Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” φίλοι μου είναι μία οντότητα, μία φωτεινή οντότητα. Εμείς δίνουμε 

ενέργεια, δύναμη σε αυτή την οντότητα, με την αγάπη μας για το έργο που επιτελούμε 

και αυτή μας το ανταποδίδει.  

 

Ξέρετε, έχω σκεφτεί κάτι πολλές φορές, όταν αναρωτιέμαι τι είμαι, ποιος είμαι, τι 

πραγματικά ζητάω από τη ζωή, σε αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα που μας απασχολεί 

κατά καιρούς όλους μας. Σε αυτό το πρόβλημα νομίζω ότι είμαστε σκέψη, είμαστε η 

σκέψη μας, ο καθένας μας είναι η σκέψη του.  

 

Δεν είμαστε μόνο σάρκα, ούτε τα σπίτια μας, δεν είμαστε το αυτοκίνητό μας, δεν 

είμαστε τα υλικά πλούτη μας, δεν είμαστε απλά ύλη. Είμαστε η σκέψη μας, όλα τα άλλα 

είναι απλώς μία τρισδιάστατη πραγματικότητα, που θα αφήσουμε πίσω μας και την 

οποία πραγματικότητα δημιουργεί η σκέψη μας.  

 

Αυτή η κρίση που βιώνουμε γύρω μας είναι μία κρίση της σκέψης μας. Πιστεύω ότι αν 

προσέχουμε και φροντίζουμε τη σκέψη μας, έχουμε πετύχει ένα σημαντικό κομμάτι του 

προορισμού μας. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η κατανόηση του προορισμού του 

καθενός από εμάς.  

 

Τι ήρθαμε να κάνουμε στη ζωή, έχετε ποτέ αναρωτηθεί; Τι θέλετε να ζήσετε, τι να 

βιώσετε; Ας ομορφύνουμε τη σκέψη μας, η όμορφη σκέψη φέρνει όμορφες πράξεις. Το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” γεννήθηκε από μία τέτοια όμορφη σκέψη, τη σκέψη ενός ωραίου 

ανθρώπου: Του Σταύρου Μπένου, του Προέδρου μας.  

 

Εδώ θα κάνω μία παρένθεση: δεν έχει δώσει μόνο μία φορά όμορφη σκέψη, έχει δώσει 

πολλές όμορφες σκέψεις στο παρελθόν, για να γεννηθούν πράγματα φωτεινά, για 

κοινωνικό όφελος. Κλείνω την παρένθεση.  

 

Μια όμορφη σκέψη, λοιπόν, γέννησε το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και όλοι εμείς με τις όμορφες 

σκέψεις μας το κάνουμε οντότητα. Του δώσαμε πολύ μεγάλη ενέργεια, δύναμη και τώρα 

αυτή η οντότητα ανταποδίδει την ενέργεια σε κάθε έναν από μας χωριστά σαν δώρο.  

 

Αλλά και σε όλους τους Έλληνες δίνει χαρά, δίνει ζωή, δίνει τη χαρά της ζωής. Δίνει 

ζωή στην Ελλάδα, ποιότητα, κι εμείς συνεχίζουμε να τροφοδοτούμε, να γιγαντώνουμε 

αυτή την οντότητα. Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” είναι μία οντότητα, που χρησιμοποιεί το χρόνο και 

το χώρο, συγκεντρώνοντας ενέργεια. Ενέργεια θετική.  

 

Τα τεράστια αποθέματα αυτής της ενέργειας της δίνουν μαγικές δυνατότητες, μεταβαίνει 

στο παρελθόν, το κάνει παρόν, γεμάτο χαρά της ζωής και δημιουργικής διάθεσης, για 

ένα φωτεινό μέλλον. Κινείται μέσα στο χρόνο και παίζει με το χώρο, με την ύλη, ως 

quark, αυτήν απειροελάχιστη ποσότητα ύλης, αυτό το μαγικό σωματίδιο ενέργειας. 

Νοιώθω τυχερός που ανήκω σε αυτή την οντότητα. Είμαστε ένας μικρός ήλιος που 

δημιουργήθηκε κεράκι-κεράκι. Ο ήλιος αυτός, μαζί με άλλους ήλιους, θα ενωθεί για να 

διώξει το σκοτάδι που μας έχει κατακλύσει.  
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Σας ευχαριστώ όλους για την τιμή που μου κάνετε. Ευχαριστώ το Σταύρο Μπένο που με 

εμπιστεύθηκε να είμαι υποψήφιος για δεύτερη φορά. Ευχαριστώ το Διοικητικό 

Συμβούλιο, ευχαριστώ την Ελεγκτική Επιτροπή, να είστε όλοι πάντα καλά, γιατί μόνο 

τότε θα είμαι κι εγώ καλά. Είμαστε ένα». 

  

Αμέσως μετά το λόγο έλαβε ο κ. Γιώργος Σκεπαθιανός, ο οποίος αρχικά 

ευχαρίστησε τον κ. Σταύρο Μπένο, τον οποίον, όπως αποκάλυψε, είχε κάποια εποχή 

ως πολιτικό Προϊστάμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού. «Ο κ. Μπένος, πρόσθεσε ο κ. 

Σκεπαθιανός, από την ίδρυση του Σωματείου με είχε εμπιστευθεί και μου είχε πει ότι 

"θα ήθελε να είμαι στην Ελεγκτική Επιτροπή, μια και στο Υπουργείο Πολιτισμού 

ήμουνα υπεύθυνος στα οικονομικά». 

 

Εν συνεχεία ο κ. Σκεπαθιανός καλωσόρισε όλους στην 9
η
 Γενική Συνέλευση του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και αναφέρθηκε στην επίσκεψη στο χώρο του Ασκληπιείου 

της Αρχαίας Επιδαύρου, όπου τα μέλη της συνέλευσης του σωματείου πήραν μια 

γεύση από αυτό το αριστούργημα της αρχαίας αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Ο κ. 

Σκεπαθιανός πρόσθεσε σχετικά: «Κάθε χρόνο επισκέπτονται το θέατρο της Επιδαύρου 

εκατοντάδες συμπολίτες μας και μη, προκειμένου να απολαύσουν τις περίφημες 

θεατρικές παραστάσεις, αλλά και να θαυμάσουν και τον γύρω αρχαιολογικό χώρο, που 

με τόση επιμέλεια διακονεί επί πολλά χρόνια ο Καθηγητής Βασίλης Λαμπρινουδάκης». 

 

Έπειτα ο κ. Σκεπαθιανός τόνισε τη σημασία και την αξία της ύπαρξης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», λέγοντας τα ακόλουθα: 

 

«Εννέα χρόνια μετά την ίδρυσή του φαίνεται ότι, παρά τη μικρή του ηλικία, έχει πλέον 

ενηλικιωθεί για τα καλά και έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια θαυμαστά πράγματα.  

 

Θεωρείται ίσως ο σπουδαιότερος μη κυβερνητικός φορέας στο χώρο του αρχαίου 

θεάτρου, αλλά και των πολιτιστικών δρώμενων γενικότερα. Ίσως χωρίς τη συμβολή του 

Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” να μη λειτουργούσαν σήμερα αρχαία θέατρα, στα οποία 

δίνονται σημαντικές παραστάσεις για τις τοπικές κοινωνίες.  

 

Κι εδώ θα αναφέρω το αρχαίο θέατρο της ιδιαίτερης πατρίδας μου, της Μήλου, το 

οποίο έπειτα από πολλά χρόνια λειτουργεί και πάλι. Εκεί δίνονται θεατρικές 

παραστάσεις από τοπικούς καλλιτεχνικούς φορείς και όχι μόνο, δίνοντας μία άλλη 

διάσταση και ποιότητα στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού.  

 

Βέβαια θα πρέπει να πω ότι για την ολοκλήρωση αυτού του έργου του αρχαίου θεάτρου 

της Μήλου εργάστηκαν σκληρά οι αρχαιολόγοι, οι τεχνικοί και όλοι οι άνθρωποι της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Αλλά ακόμη και πόσες άλλες μελέτες έχουν γίνει για 

την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, με τη σημαντική συμβολή του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”.  
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Πόσες προσπάθειες έγιναν, για να βγουν από την αφάνεια αρχαία θέατρα, τα οποία 

αρκετοί από μας ούτε γνωρίζαμε. Πόσες διαλέξεις, συνεντεύξεις και παρεμβάσεις έχουν 

γίνει όλα αυτά τα χρόνια από το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην 

ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, στην εξεύρεση πόρων και στην ένταξή τους στις 

τοπικές κοινωνίες». 

 

Ακολούθως, ο κ. Σκεπαθιανός τόνισε ότι όλα τα παραπάνω έχουν επιτευχθεί χωρίς 

την πραγματική ενίσχυση από την Πολιτεία, καθώς το «ΔΙΑΖΩΜΑ» συνειδητά δε 

λαμβάνει ενίσχυση από κρατικούς φορείς. Πρόσθεσε, ότι το «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

καταφέρνει να φέρει σε πέρας όλο αυτό το έργο, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση 

από τους χορηγούς που συνεισφέρουν αρκετά στην ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων. 

Αναφέρθηκε, επίσης, στους κουμπαράδες, όπου ο κάθε πολίτης συνεισφέρει ό,τι 

μπορεί για το αρχαίο θέατρο που επιθυμεί. Στο σημείο αυτό πρόσθεσε ότι όλα τα 

παραπάνω αποτελούν εμπνεύσεις και προτάσεις του Προέδρου του Σωματείου, κ. 

Σταύρου Μπένου. 

 

Αναφερόμενος στα οικονομικά του Σωματείου, ο κ. Σκεπαθιανός, ως μέλος της 

Ελεγκτικής Επιτροπής, υπογράμμισε ότι το «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι ένας υγιής 

οργανισμός, χωρίς σπατάλες και περιττά έξοδα, το οποίο έχει και έναν ταμία 

«κέρβερο», τον κ. Γιώργο Κουρουπό.  

 

Κλείνοντας, ο κ. Σκεπαθιανός πρόσθεσε ότι το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι ανοιχτό 

σε όλους τους πολίτες και έχει μια ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα αρχαία θέατρα, στο 

χώρο δηλαδή που άνθισε η πολιτιστική και καλλιτεχνική δημιουργία.  

 

Αμέσως μετά, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κα Λυδία Κονιόρδου, έδωσε το 

λόγο στην κα Μαρία Σοφικίτου, αρχαιολόγο του σωματείου, προκειμένου να 

παρουσιάσει τον απολογισμό δράσεων του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Η κα Μαρία Σοφικίτου, αρχικά, ευχαρίστησε τα μέλη του Συμβουλίου που εδώ και 

οχτώ χρόνια την εμπιστεύονται καθημερινά και της επιτρέπουν να βρίσκεται ανάμεσά 

τους. Εν συνεχεία ανέφερε ότι θα παρουσιάσει σύντομα τον απολογισμό των οχτώ 

χρόνων του Διαζώματος.  

 

Εισαγωγικά, η κα Σοφικίτου αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία του θεάτρου, το 

οποίο είναι ένα από τα σπουδαιότερα αρχαία δημόσια οικοδομήματα που προήγαγε 

τη δημοκρατική αντίληψη και δύναται ακόμη και σήμερα να χρησιμοποιείται για 

σκοπό παρόμοιο με την αρχική του χρήση. 

 

Αμέσως μετά η κα Σοφικίτου αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Χώρων Θέασης 

και Ακρόασης, το οποίο κατέληξε στην επικύρωση τριών διεθνών χαρτών, για τη 

διαχείριση των παραπάνω μνημείων (1995: Διακήρυξη της Εγέστας, 1997: Χάρτης 

της Βερόνας και 2004: Χάρτης των Συρακουσών), καθώς και στους βασικούς άξονες 

πάνω στους οποίους θεμελιώθηκαν οι αρχές του Χάρτη των Συρακουσών. Τόνισε 
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ιδιαίτερα το σημείο, όπου αναφέρεται ότι «συστήνεται να δημιουργούνται δίκτυα για 

την αξιοποίηση των θεατρικών χώρων, στα οποία θα συμμετέχουν οι πολίτες, οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις» και η «εξεύρεση οικονομικών πόρων και από τον 

δημόσιο, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα». 

 

Αμέσως μετά, η κα Σοφικίτου παρουσίασε τη δράση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

λέγοντας περίπου τα εξής: 

 

«Το 2008 ιδρύεται το «ΔΙΑΖΩΜΑ». Τι είναι το «ΔΙΑΖΩΜΑ»; Είναι ένας καταλύτης 

στην ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, των 

πολιτών, των φορέων, του Υπουργείου Πολιτισμού βεβαίως, με στόχο την ανάδειξη και 

αποκατάσταση των αρχαίων θεάτρων. Αν θα θέλαμε να το αποδώσουμε σχηματικά τα 

αρχαία θέατρα βρίσκονται στο κέντρο της φροντίδας όλων κι ένας κύκλος ενώνει νοητά 

όλους τους παραπάνω φορείς.  

 

Τα βήματά μας: ο πρώτος πυλώνας που έχουμε θέσει στη δουλειά μας είναι η 

τεκμηρίωση των χώρων θέασης και ακρόασης. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται τα 

εξής: 

Α) Επιστημονικά δελτία: έχουμε μέχρι στιγμής συγκεντρώσει 80 περίπου 

επιστημονικά δελτία για αρχαία θεατρικά οικοδομήματα, ευελπιστούμε, όμως, να 

συμπληρώσουμε και τον κατάλογο των 125 θεάτρων.  

Β) Οι εκδόσεις μας, που κοσμούν τις βιβλιοθήκες σας. 

Γ) Το Πανόραμα Αρχαίων Θεάτρων, όπου καταγράφονται όλα τα αρχαία θέατρα, η 

θέση τους και η κατάσταση διατήρησής τους.  

Δ) Η φιλμογραφία: πρόκειται για τα ντοκιμαντέρ μας και για αρχαίους θεατρικούς 

χώρους, αλλά και για ανθρώπους που έχουν προσφέρει πολλά στην αρχαιολογία, 

όπως του κ. Θέμελη, του κ. Λαμπρινουδάκη, του Χαράλαμπου Μπούρα. 

Ε) Οι ψηφιακές ξεναγήσεις μέσω των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, οι 

τρισδιάστατες απεικονίσεις 

ΣΤ) Οι τρισδιάστατες απεικονίσεις (π.χ. τρισδιάστατη απεικόνιση του θεάτρου του 

Διονύσου ή Αρχαιολογικό Πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας). 

 

Πρόσφατα εγκαινιάστηκε και μια νέα συνεργασία για μεταξύ του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου και 

της Αθήνας, αλλά και της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού, 

Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, με στόχο να αξιοποιηθεί το ψηφιακό περιεχόμενο που 

υπάρχει ήδη στις πλατφόρμες του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ” και να γίνει επιστημονικά λήμματα 

στη Wikipedia, ανοιχτά και προσβάσιμα προς όλους. Πως γίνεται αυτό; Η μεθοδολογία 

είναι απλή: ενημερωτικές ημερίδες, σεμινάρια, συγγραφή λυμάτων από τους φοιτητές, ο 

έλεγχος της επιστημονικής τους ορθότητας από τους Καθηγητές τους και βέβαια η 

ανάρτηση στην πλατφόρμα. 

 

Τα επόμενα βήματά μας είναι η ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των επιστημονικών 

δελτίων, η μεταγραφή τους ως λημμάτων στη Wikipedia, η δίτομη έκδοση των αρχαίων 
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θεάτρων της Αττικής σε επιμέλεια του κ. Λάζου και του κ. Λαμπρινουδάκη, η συνέχιση 

της σειράς των ντοκιμαντέρ προσωπογραφιών και η ολοκλήρωση της δημιουργίας του 

νέου ιστοτόπου. 

 

Ο δεύτερος πυλώνας της δουλειάς μας είναι η χρηματοδότηση των μνημείων. 

Αξιοποιούνται πέντε πύλες χρηματοδότησης: οι προγραμματικές συμβάσεις, οι χορηγίες, 

οι κουμπαράδες, το Ε.Σ.Π.Α. και οι εθνικοί πόροι, όπως φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

 
 

 Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 39 προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού και των Περιφερειών ή Δήμων για 32 διαφορετικούς 

θεατρικούς χώρους, με αποτέλεσμα να έχει συγκεντρωθεί το ποσόν των 11 

εκατομμυρίων.  

 Οι χορηγίες, μέσω των οποίων έχει συγκεντρωθεί το ποσόν των 4,5 σχεδόν 

εκατομμυρίων για αρχαία θέατρα. 

 Οι κουμπαράδες, η δυναμική πύλη των πολιτών, όπου κάθε ένας μπορεί να 

δώσει τη συνδρομή του για θέατρο. μέχρι σήμερα έχει συγκεντρωθεί το ποσόν 

των 727 χιλιάδων ευρώ.  

 Τα ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο, με 

στόχο αποκλειστικά για αρχαία θέατρα. Έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα 25 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Οι εθνικοί πόροι που προέρχονται από το δημόσιο και ανέρχονται στο ποσό των 

500 χιλιάδων ευρώ.  
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Επίσης, τεκμηριώνουμε τη δουλειά που γίνεται στα αρχαία θέατρα, μέσα από έναν 

πίνακα εποπτικό που ονομάζουμε “Με μια ματιά”. Εκεί μπορεί κανείς ανά πάσα στιγμή 

να δει σε ποια φάση εργασιών βρίσκεται το κάθε θέατρο με διαφορετικό χρώμα. Μέχρι 

σήμερα σε 7 θέατρα έχουν πραγματοποιηθεί γεωφυσικές έρευνες, σε 5 θέατρα έχουν 

γίνει απαλλοτριώσεις, σε 35 ανασκαφές. Επίσης, το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχει αναθέσει 43 

μελέτες για θέατρα και διάφορες δράσεις που αφορούν τα θέατρα, ενώ έχουν γίνει 

εργασίες αποκατάστασης σε 23 θέατρα.  

 

Θα μπορούσαμε να αποτυπώσουμε την εξέλιξη στις 5 πέντε διακριτές φάσεις ανάδειξης 

των θεάτρων, στην οποία συνέβαλε και το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, επιλέγοντας 

τέσσερα διαφορετικά έτη: 2011, 2014, 2016, 2017, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 
 

Επίσης, εφαρμόσαμε στην ιστοσελίδα μας μία νέα ενότητα, με αφορμή τη συμπλήρωση 

των οκτώ χρόνων. Υπό τη μορφή ημερολογίου παρουσιάζεται ο απολογισμός των 

εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί στα αρχαία θέατρα.  

 

Από το 2012 το “ΔΙΑΖΩΜΑ” εισέρχεται σε μια νέα, πιο δυναμική φάση. O δεύτερος 

κύκλος του σωματείου έχει ως βασικό στόχο να ενταχθούν τα μνημεία στο κέντρο της 

αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Έχοντας συνδράμει στην αποκατάσταση των θεάτρων, θέλουμε να φέρουμε τα μνημεία 

στην καθημερινότητά μας, ώστε να αποτελέσουν τόπο ανάπτυξης και οι άνθρωποι να 

βιώσουν τα μηνύματά τους.  

 

Επομένως, αξιοποιώντας τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, οργανώνουμε πολιτιστικές 

διαδρομές και αρχαιολογικά πάρκα, ο στόχος των οποίων είναι αφ’ ενός η συντήρηση 
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και αποκατάσταση των μνημείων, αφ’ ετέρου η σύνδεσή τους με την αειφορία, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την τοπική παραγωγή. 

 

Τα βασικά εργαλεία της δουλειάς μας είναι κατ’ αρχάς η ολοκληρωμένη χωρική 

επένδυση, η οποία αφορά ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, με στόχο την ολιστική 

ανάπτυξη τους. Σε αυτά εντάσσονται αρκετές καινοτομικές δράσεις και αξιοποιούνται 

πόροι από όλα τα ευρωπαϊκά και επιχειρησιακά προγράμματα. 

 

Πάνω σε αυτό το εργαλείο οικοδομούνται οι πολιτιστικές διαδρομές, όπως για 

παράδειγμα αυτή της Ηπείρου. Στο εγχείρημα αυτό συνδράμουν όλοι οι απόλυτα 

θεσμικοί φορείς: οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, το Υπουργείο Πολιτισμού, οι Δήμοι, οι 

Περιφέρειες., όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

 
 

Στην ανώτερη σειρά βρίσκονται όλοι οι ιδιωτικοί φορείς, οι εταιρείες και τα ιδρύματα, 

η Νέα Οδός, το Ίδρυμα Κανελλόπουλου, η Εθνική Τράπεζα, η Cosmote, το Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος που έχουν συνδράμει οικονομικά για την υλοποίηση των μελετών του 

προγράμματος.  

 

Το δεύτερο εργαλείο είναι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη που αφορά αστικά 

συγκροτήματα. Εδώ εντάσσεται ένα μεγάλο πλέγμα δράσεων περιβαλλοντικών, 

οικονομικών, κοινωνικών, για την ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών μιας πόλης. 

Το πρόγραμμα αυτό αξιοποιεί την επιχειρηματικότητα, προωθεί την κοινωνική συνοχή 

και αξιοποιεί πόρους από όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία. 
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Πάνω σε αυτό το πρόγραμμα δομήθηκε το Αρχαιολογικό Πάρκο του Ορχομενού 

Βοιωτίας. Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” ανέθεσε όλες τις μελέτες που απαιτούνταν για τη 

δημιουργία του πάρκου. Η υλοποίησή τους τώρα πρόκειται να ενταχθεί στο νέο 

Ε.Σ.Π.Α. 

 

Το τρίτο εργαλείο είναι το Τ.Α.Π. – Τ.Ο.Κ. που αφορά τις μικρές τοπικές κοινωνίες, 

εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα των τοπικών κοινωνιών και προτείνει βελτιώσεις 

πάλι σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό επίπεδο, όχι μόνο για αγροτικές 

περιοχές μεικτές, αλλά και αστικές. Και τέλος το πρόγραμμα “Φύση και Πολιτισμός”, 

όπου εντάσσεται το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ανάδειξης του ευρύτερου χώρου του 

Ασκληπιείου της Επιδαύρου».  

 

Κλείνοντας, η κα Σοφικίτου ευχαρίστησε θερμά τον κ. Σταύρο Μπένο και τους 

συναδέλφους της, Ευδόκιμο, Κατερίνα και Κώστα για την καθημερινή άψογη 

συνεργασία τους, αλλά και όλους τους παρευρισκόμενους για την υπομονή και το 

χρόνο τους.  

 

Αμέσως μετά το λόγο έλαβε ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος πολυμεσικών 

εφαρμογών του του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οποίος παρουσίασε στο κοινό τις 

ψηφιακές δράσεις του Σωματείου, λέγοντας περίπου τα εξής:  

 

«Θα ήθελα να ξεκινήσω διηγούμενος, μετά από προτροπή του κ. Μπένου, πως ήρθα στο 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”. Στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” είμαστε τρία στελέχη και έπειτα πολλοί εθελοντές. 

Όταν, λοιπόν, είχα τελειώσει το μεταπτυχιακό και ήμουν στη διαδικασία εύρεσης 

εργασίας είχα χτυπήσει πάρα πολλές πόρτες σε διάφορους φορείς. Επομένως, 

επισκέφθηκα και το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, για τη σπουδαία δουλειά του οποίου είχα ακούσει. 

Τόλμησα, λοιπόν, να ζητήσω μία συνάντηση με τον κ. Μπένο και με δέχτηκε!  

 

Συναντήθηκα με τον κ. Μπένο, ο οποίος με υποδέχτηκε θερμά, όπως και κάθε νέο παιδί 

που θέλει συζητήσει μία νέα ιδέα. Αφού αναφέρθηκα στις σπουδές μου (τεχνολογία και 

επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου πολιτισμό, μεταπτυχιακό στη Σκοτία στις 

τρισδιάστατες αναπαραστάσεις) του εξέφρασα την ιδέα να ξεκινήσουμε κάποιες δράσεις 

μαζί, ώστε να αναδείξουμε τα αρχαία θέατρα μέσω της τεχνολογίας. Στο τέλος της 

συζήτησης, καθώς τον είδα πολύ σκεφτικό, θεώρησα ότι η πρότασή μου δεν θα τον 

ενδιέφερε. Όμως, την τελευταία στιγμή μου λέει: “Αυτό είναι απίστευτο” και έτσι 

ξεκίνησε η συνεργασία μας. 

 

Πρώτα με σύστησε στον κ. Κωνσταντίνο Μπολέτη, αναστηλωτή του αρχαίου θεάτρου 

του Διονύσου και του μνημείου του Θρασύλλου. Η εργασία μου στο σωματείο ξεκίνησε 

εθελοντικά. Σε συνεργασία με τον κ. Μπολέτη δημιουργήσαμε την τρισδιάστατη 

αναπαράσταση του Διονυσιακού Θεάτρου. Στη συνέχεια μου έγινε και επαγγελματική 

πρόταση, οπότε εντάχθηκα κι εγώ στην ομάδα των τριών παιδιών, αποτελώντας σήμερα 

εδώ το 33,3 των στελεχών.  
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Τώρα, θα σας συστήσω το “ΔΙΑΖΩΜΑ” σε μία νέα ψηφιακή εποχή, καθώς έχουμε μπει 

σε μία νέα τεχνολογική εποχή με καινούριες ιδέες. Θα σας παρουσιάσω τα οχτώ χρόνια 

του Σωματείου, κυρίως μέσα από την τεχνολογία. Θεωρώ, λοιπόν, ότι το ωραιότερο 

όχημα για τη συνάντηση των ανθρώπων με τα μνημεία είναι η τεχνολογία. Τον 

τελευταίο καιρό στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχουμε δημιουργήσει ένα δημιουργικό τμήμα, το 

οποίο ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών.  

 

Στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχουμε ως στόχο οι εφαρμογές αυτές να μεταδώσουν το κοινό μας 

μήνυμα για την ανάδειξη των μνημείων της χώρας μας.  

 

Χωρίζουμε τις ψηφιακές μας δράσεις σε τρεις ομάδες:  

 

Α) αυτές που αφορούν την αρχαιολογική κοινότητα, 

Β) αυτές που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα, 

Γ) αυτές που αφορούν τα Εταιρικά μας Μέλη.  

 

Θα ξεκινήσω, λοιπόν, με την εκπαιδευτική κοινότητα, δείχνοντάς σας ενδεικτικά 

κάποιες δράσεις. Αρχικά, το Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο έχει δημιουργήσει 125 

ψηφιοποιημένες παρουσιάσεις (Power-points) για τους χώρους θέασης και ακρόασης 

σε όλη την Ελλάδα, τις οποίες έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας. Φέτος 

ολοκληρώθηκε η δράση «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα 

αρχαία θέατρα», στην οποία συμμετείχαν πάρα πολλά σχολεία από όλη την Ελλάδα. 

Ευελπιστούμε η παραπάνω δράση να γίνει και επίσημο πρόγραμμα του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην παραπάνω δράση 

ετοίμασαν ψηφιακό υλικό, βίντεο για ένα αρχαίο θέατρο της επιλογής τους, τα οποία 

επιμελήθηκαν τα ίδια τα παιδιά. Εν συνεχεία τα βίντεο εστάλησαν στην ΕΡΤ, όπου και 

αξιολογήθηκαν από ειδική Επιτροπή, και βραβεύτηκαν. Τέλος, το Β΄ Αρσάκειο Γενικό 

Λύκειο Ψυχικού, έχει δημιουργήσει μία καινοτόμο εφαρμογή, ένα cardbox, το οποίο 

μπορεί κανείς να τοποθετήσει στα μάτια του μαζί με το κινητό του τηλέφωνο και να δει 

σε virtual χρόνο ένα διαφορετικό περιβάλλον. Οι μαθητές δημιούργησαν εικονικές 

αναπαραστάσεις για το ναό του Επικούρειου Απόλλωνα. 

 

Η δεύτερη ομάδα εφαρμογών αφορά την αρχαιολογική κοινότητα και η τεχνολογία 

τίθεται ως αρωγός στην τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη των μνημείων. Πρόκειται 

για ψηφιακές υποδομές, όπως τα ασύρματα δίκτυα στους αρχαιολογικούς χώρους, για 

διαδραστικές εγκαταστάσεις με στόχο την πληροφόρηση στην εκπαίδευση. Επίσης, στις 

πέντε φάσεις της διαδικασίας της αποκατάστασης, έχουμε την προσθήκη νέων 

εργαλείων, όπως την ηλεκτρονική τράπεζα αρχαιολόγων, το αρχαιολογικό 

κτηματολόγιο, τη νέα μέθοδο ταυτοποίησης των διάσπαρτων μελών στα μνημεία και τις 

νέες τεχνολογίες για την συντήρηση και την αποκατάσταση των μνημείων. Τέλος, 

έχουμε τη διαχείριση της πολιτιστικής πληροφορίας, την τεκμηρίωση, τα ψηφιακά 

πανοράματα και τη δράση εμπλουτισμού της Wikipedia. Στην τεκμηρίωση των αρχαίων 

θεάτρων και των αρχαιολογικών χώρων έχουμε πλέον συμπεριλάβει ως εργαλείο και 

τις τρισδιάστατες απεικονίσεις». 
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Συνεχίζοντας λοιπόν, έχουμε την ψηφιακή προώθηση, δηλαδή το web marketing, το 

google ή το trip advisor και την ψηφιακή ερμηνεία, όπου περιλαμβάνονται οι δραστικοί 

οπτικοακουστικοί ξεναγοί. Ως παράδειγμα των παραπάνω μπορείτε να κατεβάσετε μία 

εφαρμογή σε οποιοδήποτε κινητό smartphone και να περιηγηθείτε εικονικά, στους 

αρχαιολογικούς χώρους της Μεσσήνης ή της Επιδαύρου.  

 

Η τρίτη και τελευταία ομάδα είναι τα Εταιρικά Μέλη. Στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, λοιπόν, 

δημιουργήσαμε έναν νέο θεσμό, τα Εταιρικά Μέλη, τα οποία αποτελούν την οικογένεια 

μας. Μαζί τους μοιραζόμαστε κοινές αξίες κι έχουμε ένα κοινό όραμα, να 

προωθήσουμε τον πολιτισμό μας μέσω συνεργιών, πάντα σε συνεργασία με 

διακεκριμένους επιστήμονες, κορυφαίους στους τομείς της αρχαιολογίας και 

αρχιτεκτονικής. Σε συνεργασία, λοιπόν, με τα δημιουργικά τμήματα των εταιρικών μας 

μελών δημιουργούμε και προωθούμε πολλών ειδών εφαρμογές. Έχω συνεργαστεί 

προσωπικά με πάρα πολλά άτομα από τις εταιρείες αυτές και έχουμε κάνει πραγματικά 

πολύ ωραία δουλειά. Πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία μελλοντικά θα ευδοκιμήσει και σε 

άλλους τομείς. Μαζί με αυτές τις επιχειρήσεις το “ΔΙΑΖΩΜΑ” μπαίνει σε μια νέα 

εποχή, την ψηφιακή εποχή». 

 

Ο κ. Φρέγκογλου, εμπλούτισε την ομιλία του με πολλά video. Κλείνοντας, 

ευχαρίστησε θερμά το κοινό και τους συνεργάτες του, κ. Σωκράτη Μεχτερίδη, ο 

οποίος υλοποίησε την εφαρμογή «42 χρόνια» προς τιμήν του κ. Λαμπρινουδάκη και 

τον κ. Βαγγέλη Ευθυμίου, εθελοντή σκηνοθέτη του Σωματείου. 

 

Εν συνεχεία τον λόγο πήρε η κ. Κατερίνα Αβραμοπούλου, υπεύθυνη για την 

οικονομική και διοικητική υποστήριξη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», λέγοντας 

περίπου τα εξής: 

 

« Καλησπέρα και από εμένα. Όταν αποφοιτούσα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της 

Κρήτης, γεμάτη αγωνία και όνειρα για το μέλλον, δε μπορούσα να φανταστώ ότι κάποτε 

θα είχα την τύχη να εργαστώ για την Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» και να γνωρίσω 

τόσους σπουδαίους ανθρώπους, οι οποίοι καθημερινά με διδάσκουν νέα πράγματα. Και 

δεν εννοώ μόνο πάνω στην Οικονομική Θεωρία, αλλά και σε άλλους, εξίσου 

σπουδαίους τομείς, όπως η αρχαιολογία, η διαχείριση μνημείων, η επικοινωνία και οι 

νέες τεχνολογίες. 

 

Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” είναι ο κόσμος του, τα μέλη του, οι φίλοι του… το “ΔΙΑΖΩΜΑ” 

είμαστε όλοι εμείς εδώ σήμερα, μία οικογένεια. Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” είναι οι δύο 

στυλοβάτες του, τα τακτικά του μέλη και φυσικά τα εταιρικά του μέλη. Είναι όμως και 

οι χορηγοί του και φυσικά το “ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ”. Μία οικογένεια που μοιραζόμαστε 

όλοι μοναδικές στιγμές!  

 

Οι τρόποι επικοινωνίας μας; Πολλοί: 
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 Επιστολές, μειλ, τηλέφωνα, συναντήσεις, εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής, 

συμβούλια, Γενικές Συνελεύσεις, Συναντήσεις Εταιρικών Μελών, Συναντήσεις 

Άνω Διαζώματος. 

 

Αισθανόμαστε όλοι μέρος μιας κοινής προσπάθειας, ενός σπουδαίου και υψιπετή 

στόχου, της προστασίας και ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων, αλλά και της ένταξής 

τους στη σύγχρονη ζωή. Νιώθουμε καθημερινά ένα συναίσθημα αισιοδοξίας. 

 

Χρόνο με το χρόνο ωριμάζουμε πνευματικά.  

Αυτή την ωριμότητα την ζούμε καθημερινά…  

Τα αποτελέσματά της βιώσαμε όλοι το τριήμερο αυτό.  

 

Όλα όσα ζούμε είναι για μας όχι μόνο αναμνήσεις που θα θυμόμαστε για πάντα, αλλά 

και αφορμή για ακόμη περισσότερη δουλειά, για ακόμη μεγαλύτερα όνειρα, για ακόμη 

πιο ψηλούς στόχους. 

 

Αυτό είναι το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, ακόμη το “ΔΙΑΖΩΜΑ” είστε όλοι εσείς που ήρθατε εδώ 

στη Γενική Συνέλευση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και κυρίως τους εθελοντές, 

τους συναδέλφους μου, τον Κώστα Δικαίο και φυσικά τον κ. Μπένο.  

 

Τέλος, η κα Αβραμοπούλου ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Η πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της Συνέλευσης ενημέρωσαν τα μέλη ότι 

ολοκληρώθηκε ο απολογισμός, καθώς και ότι η διαδικασία προχωρά με τις 

τοποθετήσεις των μελών του Σωματείου. Εν συνεχεία, έδωσαν το λόγο στους κ.κ. 

Καστρινάκη Μάνο και Διονύση Καλογερόπουλο, οι οποίοι είχαν ήδη εγγραφεί στον 

κατάλογο των ομιλητών.  

 

Δ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Στο σημείο αυτό το προεδρείο υπενθύμισε στα μέλη να ολοκληρώσουν τη διαδικασία 

της ψηφοφορίας.  

 

Το λόγο έλαβε πρώτος ο κ. Καστρινάκης Μάνος, μέλος του Σωματείου και 

συνταξιούχος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανέφερε περίπου τα 

εξής: 

 

«Είναι μεγάλη μου τιμή να μιλήσω στα μέλη του Σωματείου, για ένα όραμά μου, το 

οποίο θέλω να προσθέσω στο όραμα του κ. Μπένου και του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”. 

  

Θα ήθελα, λοιπόν, να βάλω τις βάσεις για τη διεθνοποίηση του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”, για 

την προβολή του εκτός Ελλάδος. Είναι ένα έργο, το οποίο είναι εξαιρετικά πολύπλοκο 

και φιλόδοξο, αλλά τα οφέλη του είναι εξαιρετικά μεγάλα».  
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Εν συνεχεία ο κ. Καστρινάκης ανέφερε λίγα πράγματα σχετικά με το βιογραφικό του 

για να τον γνωρίσουν τα μέλη της συνέλευσης. 

 

Αναφέρθηκε, επίσης, σε δύο ταξίδια που διοργάνωσε στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες, 

στα οποία ο κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μίλησε για την Αρχαία 

Μεσσήνη και ο κ. Χρήστος Λάζος, μέλος του Δ.Σ., για το ΔΙΑΖΩΜΑ. Αμέσως μετά, 

πρόσθεσε ότι συνόδευσε την ομάδα που μετέβη στην Ουάσιγκτον και παρουσίασε το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και τις δράσεις του στη World Bank και το Georgetown University.  

 

Σε συνέχεια αυτού, ενημέρωσε τα μέλη ότι με δύο ενεργά μέλη του Σωματείου, τους 

κ.κ. Γιάννη Ζηρίνη και Τέτη Χατζηνικολάου, συγκρότησαν την ομάδα για τη 

διεθνοποίηση του Σωματείου. 

 

Ο κ. Καστρινάκης πρόσθεσε ότι έχοντας ως βασική πεποίθηση ότι τα μνημεία 

ανήκουν σε όλο τον κόσμο προτείνει το σχεδιασμό ενός προγράμματος ανοίγματος 

του Σωματείου προς το εξωτερικό και συγκεκριμένα: α) προς τις ακαδημαϊκές και 

ερευνητικές ομάδες και τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, β) την ελληνική διασπορά 

και γ) τους διεθνείς οργανισμούς. 

 

Τόνισε, μάλιστα, ότι για να επιτευχθεί το παραπάνω χρειάζεται να μεταφραστεί το 

υλικό του Σωματείου (βιβλία, ιστοσελίδες και βίντεο). Επίσης, πρότεινε να 

δημιουργηθούν επικοινωνιακά προϊόντα στην αγγλική γλώσσα, αλλά και να γίνουν οι 

δοκιμαστικές επαφές, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχικό δίκτυο. 

 

Στο σημείο αυτό τόνισε τη σημασία των συνεργασιών με διεθνή σχήματα (όπως π.χ. 

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ουνέσκο, Harvard κ.α.), αλλά και τη χρησιμότητα των 

κοινωνικών δικτύων. 

 

Εν συνεχεία ανέφερε ότι ιδέες υπάρχουν, αλλά χρειάζεται η ταξινόμησή τους, ενώ 

επισήμανε ότι η υλοποίησή τους απαιτεί τη συνδρομή όλων των μελών του 

Σωματείου.  

 

Κλείνοντας, ο κ. Καστρινάκης ευχήθηκε στην επόμενη Γενική Συνέλευση του 

Σωματείου στην Κομοτηνή να έχουν πιο απτά αποτελέσματα να παρουσιάσουν. 

 

Εν συνεχεία ο κ. Ρούντος έδωσε το λόγο στον κ. Διονύση Καλογερά, μέλος του 

Σωματείου και φυσικό. 

 

Ο κ. Καλογεράς ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

 «Όσοι μετέχουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, είμαστε 

αποφασισμένοι να κάνουμε πράξη την αγάπη μας για τα μνημεία και την πολιτιστική 

κληρονομιά.  
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Επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας είναι η ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων και η ένταξή 

τους στην καθημερινότητα. Αυτή η συνέργεια, για την οποία έχουμε κληθεί, δεν είναι 

τίποτα άλλο από αυτό το στοιχείο για το οποίο μιλάει ο Αϊνστάιν: “Να προσπαθήσουμε 

να είμαστε περισσότερο άνθρωποι της αξίας κι όχι επιτυχημένοι”.  

 

Τα αρχαία θέατρα βρίσκονται σε έναν τόπο, σε μία πλαγιά, κοντά σε ένα αλσύλλιο, 

μέσα σε ένα δάσος, χαμένα μέσα στο χώμα, γύρω από πολυκατοικίες. Ζουν μαζί μας, 

στο ίδιο περιβάλλον που ζουν τα φυτά και τα ζώα. Τα θέατρα, ο άνθρωπος και η φύση 

ζουν μαζί.  

 

Άραγε τα θέατρα θα ήταν ίδια χωρίς τη φύση που τα φιλοξενεί; Αυτό ήταν ένα ερώτημα 

που μας απασχόλησε. Επίσης, θα πρέπει να αναρωτηθούμε για το αν η αγωγή της ψυχής 

που παρέχουν τα αρχαία θέατρα σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με τις πνευματικές 

πολιτιστικές επιρροές τους και όχι και με τη φύση που τα περιβάλλει.  

 

Και μήπως δηλαδή τελικά η αντίληψή μας θα πρέπει να διευρυνθεί από την ιστορική 

αρχαιολογική και πολιτιστική σημασία τους, σε ένα καινούριο concept σε μια καινούρια 

αντίληψη, όπου τα τρία μαζί, ανθρώπινη κατασκευή, πολιτιστική και πνευματική 

κληρονομιά, θα σχηματίσουν ένα πρίσμα πληρέστερης προοπτικής της κληρονομιάς των 

αρχαίων θεάτρων. Δηλαδή για μας ένα “X-Ψ-Ζ τρισδιάστατο “ΔΙΑΖΩΜΑ”. 

 

Σήμερα εδώ προτείνουμε την ανάληψη μιας σειράς δραστηριοτήτων για την καταγραφή, 

την αναγνώριση και την αποτύπωση της περιβαλλοντικής κληρονομιάς των αρχαίων 

θεάτρων, ως μια επιπλέον διάσταση της περιουσίας τους. Προτείνουμε, δηλαδή, την 

καταγραφή όλης της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής των αρχαίων θεάτρων, 

από το μικρότερο έντομο έως το μεγαλύτερο δέντρο και τα συστήματα, τοποθετώντας 

στο κέντρο των δραστηριοτήτων τη χρήση τεχνικών “πληθωρισμού”, δηλαδή τη δύναμη 

του κοινού.  

 

Πληθωπορισμός είναι η μετάφραση του αγγλικού όρου crowd sourcing, ζητάμε από τον 

πολίτη να μας δώσει αυτό που μπορεί να δώσει κι εμείς το εκμεταλλευόμαστε. Σκοπός 

της πρότασής μας είναι να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός συστήματος, που θα 

οδηγήσει στην καταγραφή της κληρονομιάς ως αναπόσπαστης διάστασης των αρχαίων 

θεάτρων και ταυτόχρονα θα την αξιοποιήσουν επ’ ωφέλειά τους.  

 

Οι στόχοι του εγχειρήματος είναι: η δημιουργία του πλαισίου λειτουργίας, η 

κινητοποίηση των πολιτών, η συλλογή των δεδομένων, η αξιοποίηση των δεδομένων, η 

δημιουργία μιας ανοιχτής προς το κοινό δικτυακής εφαρμογής, η ανάπτυξη μιας 

μεθόδου εκπαίδευσης κλίμακας, learning at scale. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο μπορεί 

κάποιος να παρουσιάσει στην εκπαίδευση για τα θέατρα, καθώς και για τη σχέση του 

οικοσυστήματος με τα αρχαία θέατρα.  

 

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης πρέπει να καταγράψουμε την εκμετάλλευση 

της πληροφορίας στις μελέτες συντήρησης του θεάτρου, τη δημιουργία του πρώτου και 
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μοναδικού ψηφιακού αποθετηρίου στα ελληνικά χρονικά περιβαλλοντικής κληρονομιάς 

των θεάτρων, τη διάθεση των δεδομένων για επιστημονικούς σκοπούς σχετικούς με την 

αποστολή και τις αρχές μας. Επίσης, την ενημέρωση των νέων των μαθητών και τις 

επισκέψεις των νέων για το σκοπό αυτό, την κοινωνική εκπαίδευση με χρήση learning 

at scale, την εξωστρέφεια, την κινητοποίηση μέρους των πολιτών, “citizen science”. 

Tέλος, το γεγονός ότι ο επισκέπτης θα μπορεί ταυτόχρονα να ενημερώνεται τόσο για τα 

θέματα που αφορούν τις τέχνες τον πολιτισμό και το πνεύμα, αλλά και για τα 

οικοσυστήματα που το περιβάλλουν. 

 

Στα εργαλεία μας αναφέρουμε το κοινό, τον πληθωπορισμό, τις σύγχρονες μεθόδους 

συλλογικής δράσης, για παράδειγμα το κάλεσμα σε καταγραφή μέσων των 

ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων, τις επισκέψεις των σχολείων, τη δωρεά παροχή 

λογισμικών, τις πρακτικές επιβράβευσης των πολιτών, των μελών και των φίλων που 

θα συμβάλουν, τη δημοσίευση του συλλογικού τόμου δράσεων. Τέλος, τη γνώση του 

πολίτης φίλος-μέλος μπορεί μόνο με τη δική του δράση και χωρίς την οικονομική 

χορηγία του να συμβάλει άμεσα στο έργο του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” τη χρήση και 

κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα παιχνίδια κρυμμένου θησαυρού.  

 

Η μέθοδος είναι απλή. Με ένα κινητό τηλέφωνο, με ένα smartphone, με μια 

φωτογραφική μηχανή θα βγάζουμε φωτογραφία ένα δέντρο, ένα έντομο, ένα φυτό που 

θα βρίσκεται στο χώρο του θεάτρου. Εκεί σταματάει ο ρόλος του μέλους, του εθελοντή. 

Αρκεί μόνο αυτό, μία φωτογραφία.  

 

Η φωτογραφία αυτή θα ανεβαίνει στο σύστημα το ηλεκτρονικό, κάποιοι άλλοι 

εθελοντές επιστήμονες θα αναγνωρίζουν τα είδη και θα τα κατατάσσουν κι έτσι λοιπόν 

θα δημιουργείται ένας χάρτης που θα απεικονίζονται όλες οι αναφορές. Αυτός ο χάρτης 

θα έχει χωρική πληροφόρηση σχετικά με τα είδη.  

 

Προτείνουμε δύο φάσεις.  

Α) Πιλοτική, διάρκειας ενός έτους και για ένα θέατρο και 

Β) κανονική φάση, η οποία θα οδηγήσει στο τρισδιάστατο “Χ-Ψ-Ζ ΔΙΑΖΩΜΑ”. 

 

Για την πιλοτική φάση η πρόταση έχει και κάποια δομή χρονική, καθώς επίσης και 

κάποια ενδιάμεσα προτεινόμενα βήματα.  

 

Είμαστε αποφασισμένοι κι έτοιμοι να δημιουργήσουμε την πρώτη εθνική τράπεζα 

περιβαλλοντικής κληρονομιάς, μαζί με τους απλούς πολίτες. Έχουμε ήδη δρομολογήσει 

τις προσπάθειές μας, ώστε η σκέψη αυτή να αποτελέσει το δικό μας καταπίστευμα στα 

παιδιά μας.  

 

Τι πιο ωραίο το πρώτο παράθυρο να ανοιχτεί μαζί με τους ανθρώπους του 

“ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”, τους δικούς μας ανθρώπους, τους ανθρώπους του φορέα που έχει 

καταφέρει να μεταβάλει καταστάσεις και αντιλήψεις. Η πρόταση που μόλις σας 
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αναλύθηκε διαθέτει στον πυρήνα της μια καινοτομική για τα ελληνικά δεδομένα 

πρόκληση:  

 

Ζητά από τον πολίτη να δράσει και το αποτέλεσμά του να γίνει αμέσως κατάθεση. Και 

μέσα στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” αυτή η δράση γίνεται επιτακτικότερη. Ο άνθρωπος δρα για έναν 

ευγενή σκοπό, για τη συνέχιση της αποτύπωσης της χάρτας των αρχαίων θεάτρων, της 

ύψιστης ελληνικής δημιουργίας και προσφοράς στον πολιτισμό της ανθρωπότητας. Με 

μία διάσταση που ουδέποτε άλλοτε είχε αποτυπωθεί.  

 

Τα αρχαία θέατρα θα ολοκληρώσουν την αποστολή του δικού μας Διαζώματος σε τρεις 

διαστάσεις: Πνεύμα, ιστορία και οικοσύστημα. Μια δράση που θα δημιουργήσει το “Χ-

Ψ-Ζ ΔΙΑΖΩΜΑ”. Πιστεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις ότι εμείς σήμερα πρέπει να 

δράσουμε, ώστε αύριο τα παιδιά μας να μπορούν να αντιλαμβάνονται ευρύτερα τα 

αρχαία θέατρα, μέσα από το πρίσμα του “Χ-Ψ-Ζ” που σας αναλύθηκε.  

 

Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να σκεφτείτε αν η πρόταση θα μπορούσε να αποτελέσει έναν 

ακόμα στόχο, μαζί με όλους τους άλλους σημαντικούς που έχετε αποφασίσει και 

σχεδιάσει να υλοποιήσετε. Ο δεσμός αυτός είναι πραγματικός και οδηγεί αυτή τη στιγμή 

σε μία πραγματική πρόσκληση σε όποιον θέλει να δώσει το email του και να 

ενημερωθεί για τη δράση, εφόσον εγκριθεί από την Ολομέλειά μας.  

 

Επικεφαλής της δράσης θα είμαι εγώ, σύμφωνα με κοινή απόφαση όσων συμμετέχουμε 

στην πρόταση». 

 

Αμέσως μετά, η πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Βασιλαρά Ιωάννη, τακτικό μέλος 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και μέλος του Κ.Ε.Μ.ΕΛ. (Κέντρο Εθελοντών 

Μάνατζερ Ελλάδος).  

 

Ο κ. Βασιλαράς, αρχικά, εξέφρασε τη συγκίνησή του, καθώς για πρώτη φορά 

παρακολούθησε Γενική Συνέλευση του Σωματείου.  

 

Εν συνεχεία ο κ. Βασιλαράς αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία του διαλόγου από τα 

αρχαία κιόλας χρόνια, μια φράση που ακούστηκε συχνά στη Γενική Συνέλευση του 

Σωματείου.  

 

Αμέσως μετά, αναφέρθηκε στα «δρώμενα» που παρουσιάζονταν στα αρχαία θέατρα 

της Ελλάδας, κάτι που απασχόλησε, επίσης, μία μεγάλη Ελληνίδα (στην καρδιά), 

αλλά Αμερικάνα στην εθνικότητα, τη γυναίκα του Άγγελου Σικελιανού, Εύα Πάλμερ 

- Σικελιανού. 

 

«Η Εύα, λοιπόν, συνέχισε ο κ. Βασιλαράς, προβληματιζόταν για το τι γινόταν στην 

αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στα θέατρα; Και από αυτά που διάβαζε ήξερε ότι εκεί 

υπήρχε ο λόγος, η μουσική και η κίνηση. Το λόγο τον ήξερε, τον διάβαζε στα αρχαία 

κείμενα, την κίνηση μπορούσε να τη δει από τις απεικονίσεις των αγγείων, η μουσική, 
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όμως, ποια ήταν; Προβληματιζόταν, επίσης, γιατί η ορχήστρα έχει αυτό το σχήμα, γιατί 

τα διαζώματα είναι έτσι, ποια αλλαγή έγινε στο χώρο του θεάτρου μετά την ελληνιστική 

περίοδο, δηλαδή κυρίως από τους Ρωμαίους, οι οποίοι μετέτρεψαν την ορχήστρα από 

κύκλο σε ημικύκλιο. Είχε πολύ ωραίες απόψεις. Βεβαίως, άσκησε κριτική για τη γένεση 

της τραγωδίας του Νίτσε και για τις δικές της απόψεις». 

 

Το τρίτο σημείο, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Βασιλαράς, ήταν αυτό της εξάπλωσης 

της δράσης του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» σε όλο τον κόσμο, το οποίο συνέδεσε και με το 

θέμα της γλώσσας. «Ένιωσα μεγάλη χαρά εδώ με τους ομιλητές, ένιωσα να ρέει μία 

γλώσσα εξαιρετική, μια γλώσσα θαυμάσια, χωρίς βαρβαρισμούς και χωρίς greeklish 

και αυτό μου έκανε μεγάλη χαρά. Στο σημείο αυτό ανέφερε παραδείγματα διάδοσης 

της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.  

 

Πρότεινε, λοιπόν, σχετικά να απευθυνθεί το «ΔΙΑΖΩΜΑ» σε φωτεινά μυαλά, σε όλο 

τον κόσμο, προκειμένου να επεκταθεί η θαυμάσια δουλειά του.  

 

Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε η κα Πετρουλάκη Λέττα, πρόεδρος της Πειραματικής 

Σκηνής Καλαμάτας, η οποία ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Αισθάνθηκα την ανάγκη να καταθέσω μερικές σκέψεις και συναισθήματα περισσότερο 

από τη φετινή συνάντηση του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ” που βίωσα. 

 

Λέγομαι Λέττα Πετρουλάκη, είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, αλλά το πραγματικό 

«επάγγελμά» μου ή η ασχολία μου, είναι αυτό της εθελόντριας σε ένα χώρο που 

χαρακτηρίζεται από τρεις άξονες: τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. 

 

Συμμετέχω, εδώ, ως εκπρόσωπος ενός φορέα, ενός Συλλόγου, της Πειραματικής 

Σκηνής Καλαμάτας, η οποία είναι μέλος του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”. Πρόκειται για ένα 

σύλλογο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα την Καλαμάτα, που διδάσκει δωρεάν 

θεατρική παιδεία σε εφήβους, σε μαθητές γυμνασίων και λυκείων, σε φοιτητές της 

πόλης μας και φοιτητές της πανεπιστημιακής κοινότητας της περιοχής μας. 

 

Για 27 χρόνια έχει ανεβάσει πάνω από 50 θεατρικές παραστάσεις, οι περισσότερες 

αρχαίου δράματος και έχει πάνω από 1.500 θεατρικά κοστούμια στο βεστιάριό της. 

Στηρίζεται στις πλάτες του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και των φίλων της, 

που διοργανώνουν παράλληλες δράσεις με πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και κοινωνικό.  

 

Η υπέρτατη στιγμή, όμως, της πειραματικής σκηνής και της θεατρικής ομάδας είναι 

όταν κάθε χρόνο, στις αρχές Ιουλίου κάτω από τις τελευταίες αχτίδες του ήλιου και το 

φυσικό σκηνικό του εκκλησιαστηρίου στην Αρχαία Μεσσήνη οι έφηβοι ζωντανεύουν τον 

αρχαίο λόγο. Είναι μαγικές οι στιγμές εκείνες. Στο τέλος δεν μπορούμε να 

συγκρατήσουμε τα δάκρυά μας. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια και του 

κ. Πέτρου Θέμελη και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. 
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Τις δυο τελευταίες βραδιές και ιδιαίτερα την πρώτη στο Αρχαίο Θέατρο του Άργους, 

όταν το είδα άδειο, ένιωσα ένα δέος. Όταν, όμως, το είδα γεμάτο με εκατοντάδες 

καρδιές να χτυπάνε στον ίδιο ρυθμό, ένιωσα ότι ακούω μια άλλη μεγάλη καρδιά, αυτή 

του ίδιου του θεάτρου. Αυτό το ζωντάνεμα του αρχαίου χώρου το έχουμε νιώσει στο 

μεδούλι μας σαν πειραματική σκηνή, σαν θεατρική ομάδα και σαν απλοί θεατές που 

παρακολουθούμε τα παιδιά. 

 

Ενθουσιάστηκα με την πρόταση να υιοθετήσουν πανεπιστήμια του εξωτερικού αρχαία 

θέατρα.  

 

Η απόφασή μας να γίνουμε μέλος του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ” οφείλεται στην απεριόριστη 

εκτίμηση που τρέφουμε για τον κ. Σταύρο Μπένο, στην εκτίμηση για την ποιότητα της 

σκέψης του, την ευφυΐα του και την αισθητική που τον διέκρινε τόσο ως άνθρωπο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και ως πολιτικό πρόσωπο, αλλά κυρίως ως παράγοντα του 

πολιτισμού, ως δημιουργό και ως οραματιστή.  

 

Εύχομαι το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, το οποίο βλέπω ότι αυξάνει και πληθαίνει κάθε χρόνο, να 

εξαπλωθεί πέρα από τη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο.  

 

Τέλος, χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω πολλούς νέους. Πιστεύω απόλυτα στη νεολαία, 

αυτοί είναι το μέλλον μας, αυτοί είναι το αύριο, αυτοί θα προχωρήσουν ένα βήμα 

παραπέρα το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Χαίρομαι ιδιαίτερα και εύχομαι το καινούριο Διοικητικό 

Συμβούλιο να έχει τη δύναμη να συνεχίσει».  

 

Αμέσως μετά, η κα Λυδία Κονιόρδου έδωσε το λόγο στην κα Παππά Κατερίνα – 

Αμυγδαλιά, τοπογράφο – μηχανικό και τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Η κα Παππά αναφέρθηκε πρότεινε την υλοποίηση μιας δράσης καταγραφής - 

χαρτογράφησης των αρχαίων θεάτρων, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και τη 

Μεσόγειο, την Ευρώπη και την Αφρική. 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Διαμαντόπουλος Δημήτρης, αρχιτέκτων – 

πολεοδόμος, ο οποίος ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Ο γνωστός Αρχιτέκτων, Ρέντζο Πιάνο που σχεδίασε και το κτίριο στο Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος, σε μία τελευταία του παρουσίαση στο Mέγαρο είχε πει πολύ ανθρώπινα ότι 

"εμείς οι Αρχιτέκτονες για να κάνουμε κάτι έχουμε ανάγκη οι εργοδότες μας πρώτα απ΄ 

όλα να μας θέλουν και στη συνέχεια να μας αγαπούν”. 

 

Θέλω να προσθέσω και εγώ τη συγκίνηση, την οποία ο Σταύρος Μπένος σαν μάγος τη 

δημιουργεί. Και αυτή τη συγκίνηση εγώ τη συνάντησα πριν από 35 χρόνια, όταν μας 

έβαλε όλους να τρέχουμε με όλη μας την καρδιά μας για να αναστηλώσουμε την 

Καλαμάτα.  
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Λοιπόν, ο Σταύρος Μπένος έδωσε τη δυνατότητα σε μένα και τους συνεργάτες μου τα 

τελευταία πέντε χρόνια να κάνουμε μεταπτυχιακές σπουδές, να περάσουμε ένα 

πανεπιστήμιο ακόμα στη ζωή μας.  

 

Κι αυτό ήταν με αφορμή την εκπόνηση της μελέτης για το Αρχαιολογικό Πάρκο του 

Ορχομενού Βοιωτίας, ενός προγράμματος πιλοτικού για τον νέο τομέα που έχει ανοιχτεί 

στη δραστηριότητα του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ” και είναι μονόδρομος. Δεν μπορεί να 

λειτουργήσει η ανάδειξη των θεάτρων, εάν δεν γίνουν ευρύτερες αναπλάσεις στον 

αρχαιολογικό και στον πολεοδομικό χώρο.  

 

Ήταν ένα πιλοτικό έργο, το οποίο εμπλέκει απίθανες γραφειοκρατικές διαδικασίες που 

δεν μπορούσε κανείς να διανοηθεί. Θέλω, λοιπόν, να ρωτήσω το Σταύρο Μπένο εάν 

τον ενδιαφέρει ένας πιλοτικός οδηγός, που θα έχει το καταστάλαγμα της εμπειρίας του 

πως πρέπει κανείς να χειρίζεται κανείς τέτοια θέματα, έτσι ώστε να γλιτώνει από 

χρονοβόρες διαδικασίες και να προλαβαίνουν τα προγράμματα να ενταχθούν στο 

Ε.Σ.Π.Α». 

 

Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε η κα Κονιόρδου Λυδία, ηθοποιός, τακτικό μέλος του 

Σωματείου και πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Και εγώ με τη σειρά μου, εμπνεόμενη από το όραμα του Σταύρου Μπένου για τη 

σύνδεση του πολιτισμού, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με την παιδεία, τις τοπικές 

κοινωνίες, την επιχειρηματικότητα και την αειφορία, διαμορφώσαμε ένα νέο θεσμό σε 

ένα θέατρο - μνημείο της νεότερης Ελλάδας στο χωριό Άγιος Γεώργιος Νηλείας 

Πηλίου. Πρόκειται για ένα πέτρινο αλωνάκι, το λεγόμενο Θέατρο Αλώνι, όπου εδώ και 

20 χρόνια λειτουργεί ένα μικρό ποιοτικό φεστιβάλ. 

 

Επειδή η πενία τέχνας κατεργάζεται κάποια στιγμή ξεκινήσαμε ένα σεμινάριο πιλοτικό 

με νέους σπουδαστές δραματικών σχολών και νέους ηθοποιούς. Μέσα από αυτό το 

πρόγραμμα δώσαμε μία ανάπτυξη στην περιοχή, γιατί το χωριό πλημμύρισε νέα παιδιά, 

οι ξενώνες γεμίσανε όχι μόνο από τα ίδια τα παιδιά, αλλά και από τους ακροατές που 

παρακολουθούσαν τα σεμινάρια, από τους φίλους και συγγενείς των παιδιών που ήρθαν 

να δουν την παράσταση. Τα παιδιά γνώρισαν το χωριό, τις ομορφιές του, τις μνήμες 

του, τον πολιτισμό του, ανέβηκαν μέσα στο βουνό, στη μαγική φύση του Πηλίου. 

Γνώρισαν τις οξιές, τη χλωρίδα, αφουγκράστηκαν το δάσος. Όλη αυτή η εμπειρία 

συμπυκνώθηκε σε μία παρουσίαση με ελεύθερη είσοδο, στην οποία συγκεντρώθηκαν 

400 περίπου άτομα, ενώ το θέατρο χωράει 350. Και το να κερδίσουμε ανθρώπους από 

την περιοχή ήταν το μεγάλο κέρδος και η μεγάλη μας νίκη. 

 

Κι αυτό πιστεύω γιατί ακριβώς είδαν ότι ο πολιτισμός μπορεί να τους αποδώσει, οι 

ταβέρνες τους ήταν γεμάτες κάθε μέρα, ενώ συνήθως είναι μόνο τα Σαββατοκύριακα, 

εκεί ήταν κάθε μέρα γεμάτες από τα ίδια τα παιδιά. Οι άνθρωποι μας δώσανε 

επιδότηση, δηλαδή μειωμένες τιμές, αλλά πήραν με το παραπάνω ένα κέρδος από τους 

επισκέπτες.  
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Ο ίδιος ο Σύλλογος που οργανώνει αυτά τα σεμινάρια επιδοτεί τη διαμονή των παιδιών, 

διατηρώντας παρόλα αυτά τα δίδακτρα σε πάρα πολύ χαμηλό και πολύ προσιτό επίπεδο. 

Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί εύκολα να αυτοσυντηρηθεί. Η δράση αυτή γίνεται ήδη 

και σε άλλες πόλεις, όπως για παράδειγμα στην Ελευσίνα, στο λύκειο της Επιδαύρου, 

στη Θάσο. 

 

Είναι κάτι άμεσα πραγματοποιήσιμο και μπορεί να απευθυνθεί όχι μόνο σε ηθοποιούς, 

αλλά και σε άλλες κοινωνικές ομάδες που τους ενδιαφέρει να βιώσουν μια τέτοια βαθιά 

συγκίνηση σε παρόμοιους χώρους. Ερχόμαστε στα αρχαιολογικά πάρκα και στα 

μνημεία μας που μπορούν να αποδοθούν κατά αποκλειστικότητα για εκπαιδευτικούς και 

όχι για εμπορικούς σκοπούς. Έτσι θα δώσουμε αυτή τη βαθειά συγκίνηση στα νέα 

παιδιά, τα οποία θα είναι και οι συνεχιστές αυτού του οράματος.  

 

Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω το Σταύρο Μπένο, είναι μέσα μου η ισχυρή δύναμη που 

μου δίνει αισιοδοξία και ώθηση να συνεχίσω. Ευχαριστώ πολύ». 

 

Τέλος, το λόγο ζήτησε η κα Μιχαλάκη – Κόλλια Μαρία, τακτικό μέλος του 

Σωματείου και αρχαιολόγος στα Δωδεκάνησα, η οποία αναφέρθηκε στα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι αρχαιολογικοί χώροι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη λόγω 

των graffiti που γίνονται πάνω σε αυτούς από νέους. Πρότεινε, λοιπόν, το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» να οργανώσει θεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εκπαιδεύσει τα παιδιά και τους νέους να μην 

καταστρέφουν τα μνημεία.  

 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των μελών του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και το λόγο έλαβαν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 

 

Αρχικά, μίλησε ο κ. Ευθύμης Τσάμης, πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, 

τακτικό μέλος του Σωματείου και ιατρός. Ο κ. Τσάμης ευχαρίστησε όλους όσους 

συμμετείχαν στην ψηφοφορία, οι οποίοι μέχρι στιγμής φαίνεται να πλησιάζουν τους 

350. Ανέφερε εν συνεχεία ότι η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά. Ενημέρωσε τα μέλη της 

συνέλευσης ότι σε λίγο θα έκλεινε η κάλπη και προέτρεψε, όσους δεν το έχουν ήδη 

κάνει, να σπεύσουν να ψηφίσουν.  

 

Επίσης, ο κ. Τσάμης ευχαρίστησε τον κ. Σταύρο Μπένο για την τιμητική θέση που 

του προτάθηκε ως προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, την οποία αποδέχθηκε για 

δυο κυρίως λόγους που τους εξήγησε ακολούθως: 

 

«Είναι πάρα πολύ τιμητική η θέση αυτή, πρώτον γιατί εποπτεύεις μια διαδικασία 

απόλυτα δημοκρατική σε έναν Σύλλογο και δεύτερον γιατί εποπτεύεις μια διαδικασία σε 

έναν Σύλλογο, ο οποίος είναι πολύ ιδιαίτερος και για τον οποίο ακούστηκαν πάρα 

πολλά και σημαντικά πράγματα.  
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Προσπαθούσα κι εγώ να σκεφθώ γιατί συμμετέχω στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” και την απάντησή 

μου την έδωσε ο Σταύρος Μπένος προχθές που είπε ότι "το “ΔΙΑΖΩΜΑ” σου επιτρέπει 

να ονειρεύεσαι. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι όχι μόνο ονειρευόμαστε, αλλά και τα 

όνειρά μας πραγματοποιούνται, πράγμα πολύ σπάνιο στην ελληνική πραγματικότητα. 

Και αυτό σημαίνει ότι τα όνειρα παίρνουν εκδίκηση απέναντι σε όσους μας λένε ότι "δε 

γίνεται τίποτα", ενώ στην πραγματικότητα μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.  

 

Γι’ αυτό λοιπόν συμμετέχω κι εγώ στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, γιατί μπορούμε να ονειρευόμαστε 

και τα όνειρά μας να γίνονται πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κ. 

Σταύρο Μπένο και όλα τα μέλη του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”. Ευχόμαστε μέσα από αυτή τη 

διαδικασία, η οποία τελειώνει κι είναι απόλυτα σημαντική, οι επόμενοι να συνεχίζουν 

να ονειρεύονται ακόμη περισσότερο και να υλοποιούν τα όνειρά μας».  

 

Τέλος, ο κ. Τσάμης ευχαρίστησε ιδιαιτέρως όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της 

εκλογικής διαδικασίας, τους κ.κ. Δικαίο Κώστα, Γιαξόγλου Γιώργο, Ρουμανά 

Θεοφάνη, Μιράντα Ζωγράφου, Μίχα Μαρία και Γαργάλα Άσπα.  

 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Θεοφάνης Ρουμανάς, μέλος της Εφορευτικής 

Επιτροπής, νομικός & τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οποίος με τη 

σειρά του ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν στην ψηφοφορία και διαβεβαίωσε 

ότι όλα πήγαν καλά. Ενημέρωσε, επίσης, τα μέλη της συνέλευσης ότι σε λίγο θα 

έκλεινε η κάλπη και προέτρεψε, όσους δεν το έχουν ήδη κάνει, να ψηφίσουν. 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Ιωάννης Ρούντος, γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης και 

Διευθυντής Εταιρικής Ευθύνης INTERAMERICAN έκανε την ακόλουθη μικρή 

παρέμβαση.  

 

«Ενθαρρύνομαι από την προτροπή του Προέδρου για να πω κάτι, δεν είναι τοποθέτηση, 

είναι διαπίστωση.  

 

Αυτές τις μέρες που είμαστε όλοι εδώ, καθώς και στις προηγούμενες συναντήσεις μας, 

σε κάθε συναναστροφή, σε κάθε διάλογο, σε κάθε είδους συμπεριφορά, αυτό που 

διαπιστώνω και θέλω να μοιραστώ μαζί σας ως διαπίστωση είναι ότι υπάρχει ήθος.  

 

Και πολιτισμός χωρίς ήθος δεν γίνεται, γι’ αυτό προσωπικά είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος 

για το μέλλον αυτής της κίνησης, αγαπητέ μου Σταύρο. Πιστεύω ότι το ήθος που 

εκπέμπει αυτή η ομάδα είναι η ασφαλής βάση για να γίνουν πράγματα και θαύματα στο 

μέλλον στη συνέχεια». 

 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των μελών της Εφορευτικής 

Επιτροπής. Ο κ. Ιωάννης Ρούντος ενημέρωσε τα μέλη ότι θα ξεκινήσει αμέσως η 

ψηφοφορία.  
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Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Στο σημείο αυτό η πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κ. Λυδία Κονιόρδου ζήτησε από 

το Σώμα την έγκριση των παρακάτω θεμάτων που ετέθησαν στην 9
η
 Γενική 

Συνέλευση: 

 

 «Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το 

έτος 2016». 

 «Έγκριση οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού έως την 31
η
 

Αυγούστου του 2016». 

 «Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2017» 

  «Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2017» 

 «Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015» 

 

Ακολούθησε ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός, οπότε προέκυψε η ομόφωνη 

έγκριση των: 

 

 Απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016. 

 Οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού έως την 31
η
 Αυγούστου του 

2016. 

 Προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2017. 

 Προϋπολογισμού για το έτος 2017. 

 Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015. 

 

Στο σημείο αυτό η πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κ. Λυδία Κονιόρδου ζήτησε από 

το Σώμα την έγκριση των παρακάτω προτάσεων που ετέθησαν στην 9
η
 Γενική 

Συνέλευση από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διαζώματος: 

 

 Η εξάπλωση της δράσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο εξωτερικό και 

η διεθνοποίησή του (πρόταση κ. Μάνου Καστρινάκη). 

 Η δημιουργία του «ΧΨΖ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» (πρόταση κ. Διονύση 

Καλογερά). 

 Η καταγραφή - χαρτογράφηση των θεάτρων - ωδείων στη λεκάνη της 

Μεσογείου (πρόταση της κας Παππά).  

 Η αναγόρευση του κ. Κώστα Σταθουλόπουλου, ως επίτιμου μέλους της 

Κίνησης Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» (πρόταση του κ. Μπένου). 

 

Ακολούθησε ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός, οπότε προέκυψε η ομόφωνη 

έγκριση των παρακάτω προτάσεων: 

 

 Η εξάπλωση της δράσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο εξωτερικό και 

η διεθνοποίησή του (πρόταση κ. Μάνου Καστρινάκη). 
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 Η δημιουργία του «ΧΨΖ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» (πρόταση κ. Διονύση 

Καλογερά). 

 Η καταγραφή και χαρτογράφηση των θεάτρων - ωδείων στη λεκάνη της 

Μεσογείου (πρόταση της κας Παππά).  

 Η αναγόρευση του κ. Κώστα Σταθουλόπουλου, ως επίτιμου μέλους της 

Κίνησης Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» (πρόταση του κ. Μπένου). 

 

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: 

 

 Αβραμοπούλου Βασιλική, γραφίστρια, ως τακτικό μέλος. 

 Αγγελοπούλου Χριστίνα, ως τακτικό μέλος. 

 Ανδριόλα Γαρυφαλλιά, οδοντίατρος, ως τακτικό μέλος. 

 Αποστολούλη Ολυμπία, συνταξιούχος φιλόλογος, ως τακτικό μέλος. 

 Βαλλιανάτου Ειρήνη, βιολόγος, ως τακτικό μέλος. 

 Βουγιούκαλου Ελένη, πρόεδρος Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου, ως 

τακτικό μέλος. 

 Γεωργοπούλου-Ρεντζέπη Κλεοπάτρα, τραπεζικός, ως τακτικό μέλος. 

 Ζαχοπούλου Παναγιώτα, αρχιτέκτων, ως τακτικό μέλος. 

 Καλογεροπούλου Σωτηρία, συνταξιούχος, ως τακτικό μέλος. 

 Κοσκινά Αικατερίνη, ιστορικός τέχνης, Δρ. Αισθητικής και Ιστορίας 

Τέχνης, ως τακτικό μέλος. 

 Λοΐζου Ελένη, συνταξιούχος, ως τακτικό μέλος. 

 Μιχαλοπούλου Μαρία - Ευαγγελία, φοιτήτρια Ιστορίας & Αρχαιολογίας, 

ως αρωγό μέλος. 

 Μωρέτης Άγγελος, συνταξιούχος, διευθυντής Ιδρύματος Ζογγολοπούλου, 

ως τακτικό μέλος. 

 Νικοτσαρά Ειρήνη, συνταξιούχος, ως τακτικό μέλος. 

 Παπαϊωάννου Ειρήνη, επιχειρηματίας, ως τακτικό μέλος. 

 Πολυκρέτης Γιώργος, τοπογράφος –μηχανικός, 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: 

 Αβραμοπούλου Βασιλικής,  

 Αγγελοπούλου Χριστίνας, 

 Ανδριόλα Γαρυφαλλιάς,  

 Αποστολούλη Ολυμπίας, 

 Βαλλιανάτου Ειρήνης,  

 Βουγιούκαλου Ελένης, 

 Γεωργοπούλου-Ρεντζέπη Κλεοπάτρας,  
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 Ζαχοπούλου Παναγιώτας, 

 Καλογεροπούλου Σωτηρίας,  

 Κοσκινά Αικατερίνης, 

 Λοΐζου Ελένης,  

 Μιχαλοπούλου Μαρίας - Ευαγγελίας, 

 Μωρέτη Άγγελου,  

 Νικοτσαρά Ειρήνης,  

 Παπαϊωάννου Ειρήνης,  

 Πολυκρέτη Γιώργου. 

 

  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, κ. Ευθύμιος Τσάμης και τα μέλη της Εφορευτικής 

Επιτροπής, κ. Θεοφάνης Ρουμανάς και Μιράντα Ζωγράφου, οι οποίοι εξελέγησαν 

από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», αφού αποσφράγισαν την 

κάλπη, προέβησαν στην καταμέτρηση των ψήφων των υποψηφίων μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου. 

 

Ψήφισαν 343 μέλη. 

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 336. 

Άκυρα ψηφοδέλτια: 7. 

 

Έλαβαν κατά σειρά αριθμού ψήφων: 

 

Α) για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»: 

 

1. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 317 ψήφοι. 

2. ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 315 ψήφοι. 

3. ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 292 ψήφοι. 

4. ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 247 ψήφοι. 

5. ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 168 ψήφοι. 

6. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 140 ψήφοι. 

7. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 138 ψήφοι. 

8. ΛΙΟΣΑΤΟΥ ΕΒΙΝΑ 106 ψήφοι. 

9. ΝΕΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 106 ψήφοι. 

10. ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 103 ψήφοι. 

11. ΤΣΙΑΒΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 91 ψήφοι. 

 

Εξελέγησαν οι επτά πρώτοι και αναπληρωματικοί οι επόμενοι τέσσερις. 

 

Συνεπώς, ισοψήφησαν οι υποψήφιοι 1) η Λιοσάτου Εβίνα και 2) ο Νέδας 

Κωνσταντίνος, αφού έλαβαν από 106 ψήφους έκαστος. 
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Η Εφορευτική Επιτροπή προέβη σε κλήρωση, προκειμένου να καθορίσει τη σειρά 

κατάταξης. 

 

Από την κλήρωση κατετάγησαν όγδοος ο Κωνσταντίνος Νέδας και ένατη η Εβίνα 

Λιοσάτου. 

  

Β) για την Ελεγκτική Επιτροπή οι κ.κ.: 

 

1. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΙΡΗ 228 ψήφοι. 

 

2. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 181 ψήφοι. 

 

3. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 154 ψήφοι. 

 

4. ΣΚΕΠΑΘΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 138 ψήφοι. 

 

Από αυτούς τακτικά μέλη είναι οι τρεις πρώτοι και αναπληρωματικό μέλος ο 

τέταρτος, Σκεπαθιανός Γιώργος. 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η πρόεδρος της γενικής 

συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Θ΄ Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

 

 

 

Η πρόεδρος Ο γραμματέας 

 

  

  

  

Κονιόρδου Λυδία Ιωάννης Ρούντος 
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Συν. 1 

     

 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ  01/01/2016 ΕΩΣ 31/08/2016 
 

     

 

     ΕΣΟΔΑ 
    

 

 

ΕΞΟΔΑ 
   ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΜΕΛΩΝ 
 

     
28.844,00 € 

 

 
Η/Υ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
1.205,35 € 

ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ-ΦΙΛΩΝ 
 

       
1.760,00 € 

 

 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4.305,94 € 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ-ΧΟΡΗΓΟΙ 
 

162.540  €  

 
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 19.860,15 € 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 25.000,00 € 
 

 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 52.002,51 € 

ΟΤΕ 
  

18.600,00 € 
 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ 9.100,00 € 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 
 

14.840,00 € 
 

 

 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 11.887,58 € 

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 10.000,00 € 
 

 

 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 
  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

 
10.000,00 € 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 6.319,80 € 

ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ 
 

10.000,00 € 
 

 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
  ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 
8.680,00 € 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 42.440,18 € 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 

6.200,00 € 
 

 

 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 ΒΙΚΟΣ Α.Ε. 

 
5.000,00 € 

 

 

     

ΕΛΠΕΝ  Α.Ε. 
 

5.000,00 € 
 

 

 

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 26.487,80 € 

ΤΕΜMES COSTA NAVARINO 5.000,00 € 
 

 

 

ΜΕ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΤΟΥ 
ΜΕΛΗ 

 FOURLIS 
  

5.000,00 € 
 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 

418,23 € 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 5.000,00 € 
 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 569,16 € 

Σ.Ε.Β. 
  

5.000,00 € 
 

 

     ΗΠΕΙΡΟΣ 
  

3.690,00 € 
 

 

     ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ 
 

3.690,00 € 
 

 

     ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 
 

3.690,00 € 
 

 

     ΣΕΤΕ 
  

3.000,00 € 
 

 

     ΙNTERAMERICAN 
 

3.000,00 € 
 

 

     ΒΟΒΟΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3.000,00 € 
 

 

     APIVITA 
  

3.000,00 € 
 

 

     

     

 

     

     

 

     ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
 

100,58 €  

     ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
 

7,25 €  

     

     

 

     ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ 
 

193.251,83€   

 
ΣΥΝΟΛΟ     ΕΞΟΔΩΝ 174.596,70€ 
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Συν. 2 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

 
 

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: 

  

80.0000  € 
 

Υπάλληλος πολυμεσικών εφαρμογών 19.000,00€  

Αρχαιολόγος                                                                            

19.000,00€ 
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Γραμματειακή Υποστήριξη    

                                                              

   13.000,00€  

Λογιστής                                                                                                  
5.000,00€ 

 

 

Γενικών καθηκόντων   

 

 13.000,00€ 

 

 

 

Υπάλληλος καθαριότητας                                                            

 

 4.500,00€  

Μεταφράσεις          
 

  5.000,00€ 
 

 

Συγγραφή κειμένων                                                                      

 

  1.500,00€  

Έξοδα Ι΄ Γενικής Συνέλευσης  

 

50.000,00€ 

Έξοδα Γ΄ Συνάντησης Εταιρικών Μελών 
 

 30.000,00€ 

Έξοδα Γ΄ Συνάντησης Άνω Διαζώματος 

 

 5.000,00€ 

Παραγωγικές Διαδικασίες – Ντοκιμαντέρ - Εκδόσεις  

 

20.000,00€ 

Μεταβιβαστικές πληρωμές* 
 

        60.000,00€ 

(* Οικονομικές εισροές από χορηγίες και δωρεές οι οποίες μεταβιβάζονται 

μέσω της οικονομικής διαχείρισης του Διαζώματος σε συγκεκριμένα έργα 
και μελέτες π.χ. ΟΤΕ - μελέτη ψηφιακής στρατηγικής, Ελληνικά 

Πετρέλαια –μελέτη αποκατάστασης για το Τελεστήριο Ελευσίνας, 
Ολυμπία Οδός - μελέτη συγκρότησης φακέλου Πολιτιστικής Διαδρομής 

Ολυμπίας Οδού, Νέα Οδός, μελέτη για τη Πολιτιστική Διαδρομή της 

Ηπείρου). 

  

Ενίσχυση κουμπαράδων Διαζώματος  

 

10.000,00€ 

Απρόβλεπτα έξοδα 
 

 3.000,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ    ΕΞΟΔΩΝ                                                                              
 

 300.000,00€ 

 

 
 

 

 

Ε Σ Ο Δ Α 

 

 

 

 

 

Συνδρομές μελών 

 

 

 

 

40.000,00€ 

 

 

Συνδρομές μελών 2017 
 

 

30.000,00€ 

 

 

Νέα Μέλη   50                                                                         
 

 

5.000,00€ 

 

 

 

Καθυστερούμενες οφειλές μελών 2016                                       

 

5.000,00€ 
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Χορηγοί – Δωρεές – Εταιρικά μέλη 

  

260.000,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ    ΕΣΟΔΩΝ                                                                              

  

300.000,00€ 
 

 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31/12/2017 (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2016) και 

(μεταφερόμενου ποσού προηγουμένων χρήσεων περίπου 40.000 ευρώ). 
 

          Γεώργιος Κουρουπός 



Θ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΑΖΩΜΑ 16-18 Σεπτεμβρίου 2016 

 

Συν. 3 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ 
ΤΗΝ  31/8/2016 

      

      

    Μελέτες Αδιάθετο 

   Ύψος 
κατάθεσης 

Έξοδα 
Θεάτρων 

Υπόλοιπο 

 1 Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος 13.000,00 €  2.583,00 € 10.417,00 € 

 2 Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού 
Ορχομενού 

43.918,76 € 34.298,85 € 9.619,91 € 

 3 Αρχαίο Θέατρο Δήλου 105.162,28 € 96.745,39 € 8.416,89 € 

 4 Αρχαίο Θέατρο Δελφών 105.904,79 € 104.790,15 €  1.114,64 € 

 5 Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης 14.222,56 € 12.181,68 €  2.040,88 € 

 6 Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων 780,00 € 550,00 € 230,00 € 

 7 Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης 19.000,00 € 18.824,10 € 175,90 € 

 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 1.214,90 € 0,00 € 1.214,90 € 

 11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 300,00 €  300,00 € 

 12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας 420,00 €  420,00 € 

 13 Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας 19.360,00 € 16.057,29 € 3.302,71 € 

 14 Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας 15.275,00 € 13.915,91 € 1.359,09 € 

 15 Αρχαίο Θέατρο Νέας 
Πλευρώνας 

250,00 €  250,00 € 

 16 Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών 300,00 €  300,00 € 

 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 

7.850,00 € 5.000,00 € 2.850,00 € 

 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 26.033,00 € 5.376,40 € 20.656,60 € 

 27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00 €  1.400,00 € 

 28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 200,00 €  200,00 € 

 29 Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού 
Βοιωτίας 

186.767,75 € 186.682,48 € 85,27 € 

 30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 600,00 €  600,00 € 

 31 Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης 17.990,80 € 17.875,76 € 115,04 € 

 32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 200,00 €  200,00 € 

 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 27.030,00 € 26.807,00 €  223,00 € 

 38 Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης 24.218,60 € 23.608,60 € 610,00 € 

 39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.230,10 €  1.230,10 € 

 40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 1.060,00 €  1.060,00 € 
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 41 Αρχαίο Θέατρο Διονύσου 3.787,41 € 300,00 €  3.487,41 € 

 42 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 200,00 €  200,00 € 

 43 Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης 6.200,00 € 5.842,53 € 357,47 € 

 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 150,00 €  150,00 € 

 48 Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου 3.590,00 €  3.590,00 € 

 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 Μικρό Θέατρο Αμβρακίας 100,00 €  100,00 € 

 55 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄ 2.718,58 € 2.702,16 € 16,42 € 

 56 Aρχαίο Θέατρο Δημητριάδος 1.200,00 € 1.109,00 € 91,00 € 

 57 Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου 
Επιδαύρου 

49.550,00 € 15.148,68 € 34.401,32 € 

 58 Τελεστήριο Ελευσίνας 100,00 €  100,00 € 

 59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100,00 €  100,00 € 

 60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 125,00 €  125,00 € 

  Τόκοι καταθέσεων-φόρος, 
τραπεζικά έξοδα 

4.060,10 € 3.707,04 € 353,06 € 

  Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 385,00 € 375,00 € 10,00 € 

  Προκαταβολές Φόρου   1.058,26 € -1.058,26 € 

     0,00 € 

      

  ΣΥΝΟΛΟ 756.996,32 € 629.475,60 €  127.520,72 € 

      

  ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΡΟΘΕΣΜ.  ΣΥΝΟΛΑ 

      

  ALPHA BANK 9.144,45 €  9.144,45 € 

  ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 1.638,47 € 90.000,00 € 91.638,47 € 

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  738,11 €  738,11 € 

  EUROBANK  6.849,15 €  6.849,15 € 

  ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17.172,54 €  17.172,54 € 

  ALPHA -ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1.978,00 €  1.978,00 € 

      

      

  ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ.  

37.520,72 € 90.000,00 € 127.520,72 € 

      

 


