
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
«ΔΙΑΖΩΜΑ»  

 
ΤΡΙΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013  

 
Σήμερα, Τρίτη 02 Απριλίου 2013, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο του 
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Παρόντες ήσαν:  
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος  
Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος 
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας  
Γιώργος Κουρουπός, ταμίας  
Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος 
Τέτη Χατζηνικολάου, μέλος. 
 
Απών ήταν ο κος Χρήστος Λάζος, μέλος. 
 
Παρευρίσκονταν, επίσης, τα αναπληρωματικά μέλη, κ.κ. Κλεοπάτρα Δίγκα και 
Γιώργος Γιαμαρέλος, καθώς και το μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, κος Βασίλης 
Μαυριδόγλου. 
 
 

1. Ενημέρωση για την πορεία της πρότασης  για μια πολιτιστική 
διαδρομή με επίκεντρο τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου 

 
Η κα Μπέττυ Χατζηνικολάου, εμπειρογνώμων σε θέματα τουρισμού, ενημέρωσε τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία της προετοιμασίας της πρότασης 
για την πολιτιστική διαδρομή με επίκεντρο τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου. Η κα 
Χατζηνικολάου, συντονίστρια της ομάδας εργασίας παρουσίασε με powerpoint που 
επισυνάπτεται στο τέλος, τα βήματα που είχε αρχικά προδιαγράψει η ομάδα και τι 
έχει υλοποιηθεί έως σήμερα από αυτά (Επισυναπτόμενο 1ο  - powerpoint). 
 
Ο κος Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συνοψίζοντας 
ανέφερε ότι για την Πολιτιστική Διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου έχει 
ενημερωθεί η ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας, 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι αρμόδιες εφορείες Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων, η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας, 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τουρισμού, καθώς και Ανάπτυξης, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου το πρόγραμμα που σχεδιάζεται να 
έχει πλήρη πολιτική στήριξη.  
 
Επίσης, ο πρόεδρος  ενημέρωσε, τα μέλη ότι το πρόγραμμα των Πολιτιστικών 
Διαδρομών της Ηπείρου θα αποτελέσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ένταξη στο 
μέλλον παρόμοιων προγραμμάτων πολιτιστικών διαδρομών σε επόμενη 
προγραμματική περίοδο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. «Τα προγράμματα 
πολιτιστικών διαδρομών, συνέχισε ο κος Μπένος, θα προωθούν σύνθετα έργα 
πολιτιστικού τουρισμού που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, στην 
ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην 
ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και θα ενθυλακώνουν ταυτόχρονα τη βελτίωση των 
υποδομών των μνημείων που θα περιλαμβάνουν». 
 
Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την εξέλιξη της 
προετοιμασίας του προγράμματος αυτού. 
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2. Ενημέρωση για την προετοιμασία των εγκαινίων του αρχαίου 

θεάτρου της Μεσσήνης 
 
Ο κος Γιώργος Κουρουπός, ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου 
ενημέρωσε τα μέλη για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει για την προετοιμασία 
της εκδήλωσης των «θυρανοιξίων» του αρχαίου θεάτρου της Μεσσήνης. 
 
Ο κος Κουρουπός ενημέρωσε τα μέλη ότι  μετά από προσωπική επικοινωνία του κου 
Μπένου με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών, κο Γιώργο Λούκο και 
με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, κο Βασίλη 
Χριστόπουλο εξασφαλίστηκε η συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών και την Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών για την από κοινού διοργάνωση της εκδήλωσης. Το Φεστιβάλ 
Αθηνών θα θέσει υπό την αιγίδα του τη μουσική αυτή εκδήλωση και με τα έσοδα που 
θα αποκομίσει από την πώληση των εισιτηρίων της εκδήλωσης θα καλύψει τα έξοδα 
της διοργάνωσης και τα έξοδα των μουσικών. Οι μουσικοί της  Κρατικής Ορχήστρας 
Αθηνών, υπό τη Διεύθυνση του κου Βασίλη Χριστόπουλου θα συμμετέχουν 
αφιλοκερδώς στην εκδήλωση αυτή.  
 
Ο κος Κουρουπός θύμισε στα μέλη ότι είχε ήδη εξασφαλισθεί η συμμετοχή των 
σολίστ Cellia Costea και Δημήτρη Πλατανιά, οι οποίοι θα συμμετέχουν αφιλοκερδώς 
και επιθυμούν μόνο τη φιλοξενία τους. Ο κος Κουρουπός ενημέρωσε τα μέλη ότι το 
πρόγραμμα  της συναυλίας, η οποία θα είναι ένα γκαλά όπερας με άριες των Verdi 
και Puccini, θα καθορισθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από τον κο 
Χριστόπουλο και τον ίδιο. 
 
Τέλος ο κος Κουρουπός ανέφερε ότι βρίσκεται  σε επικοινωνία με την Ε.Ρ.Τ., η οποία 
ως χορηγός επικοινωνίας του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» θα προβάλλει την εκδήλωση (είτε σε 
μαγνητοσκόπηση, είτε σε απ’ ευθείας μετάδοση). 
 
Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την εξέλιξη των 
ενεργειών προετοιμασίας της εκδήλωσης και εξουσιοδότησαν τον κο Κουρουπό να 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας. 
 
 

3. Ενημέρωση για την εξέλιξη του θεσμού των Εταιρικών Μελών 

Ο πρόεδρος, κος Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου για την 
εξέλιξη  του θεσμού των Εταιρικών Μελών. Ο κος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι 
έχει ήδη πραγματοποιήσει πρώτες επαφές με διάφορες μεγάλες εταιρείες, ο στόχος 
των οποίων ήταν διττός: η παρουσίαση του έργου του σωματείου και η ενημέρωση 
για το θεσμό των Εταιρικών Μελών.  

Οι συναντήσεις αυτές έχουν αποδώσει ήδη καρπούς: ο Όμιλος Επιχειρήσεων 
Μυτιληναίος Α.Ε. έγινε το πρώτο εταιρικό μέλος, με ετήσιο ποσό χορηγίας που θα 
ανέρχεται στα 10.000 ευρώ και πολλές ακόμη εταιρείες βλέπουν θετικά το νέο αυτό 
θεσμό.  

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη του 
θεσμού των Εταιρικών Μελών, υποδέχτηκαν και καλωσόρισαν το πρώτο εταιρικό 
μέλος του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 
ενέργειες για την καθιέρωση του θεσμού αυτού.  
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4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση της 6ης Γενικής 
Συνέλευσης του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στην Ήπειρο από 19 έως 22 
Σεπτεμβρίου 2013 

 
Ο πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κος Σταύρος Μπένος, πρότεινε στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιηθεί η 6η Γενική Συνέλευση του Σωματείου 
στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στο αρχαίο θέατρο της Κασσώπης το τετραήμερο 
από 19 έως 22 Σεπτεμβρίου του 2013. 
 
Η επιλογή αυτή, υποστήριξε ο κος Σταύρος Μπένος, συνδέεται με το κορυφαίο 
πρόγραμμα που υλοποιεί τη χρονιά αυτή το σωματείο, με τίτλο «Πολιτιστική 
Διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου». Η υλοποίηση του προγράμματος 
σχεδιάζεται ήδη από ομάδα εργασίας του σωματείου, με επικεφαλής την κα Μπέττυ 
Χατζηνικολάου, ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εμπειρογνώμονα σε θέματα 
τουρισμού, και σε συνεργασία με την Περιφέρεια της Ηπείρου. 
 
 «Με τη διοργάνωση της 6ης Γενικής Συνέλευσης του σωματείου στην Ήπειρο, 
συνέχισε ο κος Μπένος, τα μέλη του σωματείου θα είναι συμβολικά οι πρώτοι που θα 
περπατήσουν στα ίχνη της Πολιτιστικής Διαδρομής, με συνεκτικό ιστό τα αρχαία 
θέατρα της Ηπείρου». 
 
Το πρόγραμμα της 6ης Γενικής Συνέλευσης, πρότεινε ο κος Μπένος, να έχει δύο 
κύκλους (ένα συντομότερο - διήμερο και ένα μεγαλύτερο - τετραήμερο), ανάμεσα 
στους οποίους τα μέλη μπορούν να επιλέξουν: 
 
Α΄ χρονικός κύκλος:  

 Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013:  
Αναχώρηση από την Αθήνα (γραφεία «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ») 
Άφιξη στο ξενοδοχείο PREVEZA BEACH / στην Πρέβεζα. 

 Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013:  
Επίσκεψη στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, στη ρωμαϊκή Νικόπολη και στο 
αρχαίο θέατρο της Αμβρακίας. 

 
Β΄ χρονικός κύκλος: 

 Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2013: 
Αναχώρηση από την Αθήνα (γραφεία «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ») 
Άφιξη στο ξενοδοχείο PREVEZA BEACH. 

 
Β΄ και Γ΄ κύκλος μαζί – όλα τα μέλη του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»: 

 Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου (απόγευμα): 
Έναρξη της 6ης Γενικής Συνέλευσης στο αρχαίο θέατρο της Κασσώπης 
Μουσική εκδήλωση. 

 Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου  2013 (πρωί):  
Εργασίες 6ης Γενικής Συνέλευσης στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 
PREVEZA BEACH. 

 Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013 (μεσημέρι):  
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο PREVEZA BEACH. 
Επιστροφή στην Αθήνα. 

 
Το πρόγραμμα, όπως προτείνεται, δίδει τη δυνατότητα στα μέλη του σωματείου να 
επιλέξουν, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο τους, την ημέρα αναχώρησής τους, 
ακολουθώντας είτε το πλήρες πρόγραμμα της προτεινόμενης τετραήμερης 
επίσκεψης, είτε το συντομότερο που θα διαρκεί δύο ημέρες. 
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Και οι δύο κύκλοι θα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των εργασιών της Γενικής 
Συνέλευσης του σωματείου, η έναρξη της οποίας θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα 
του Σαββάτου στο αρχαίο θέατρο της Κασσώπης. Η βραδιά θα κλείσει με μουσική 
εκδήλωση που θα προσφέρει αφιλοκερδώς στα μέλη της συνέλευσης η Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών. 
 
Οι κύριες εργασίες της συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή το πρωί στις 
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου PREVEZA BEACH, το οποίο προσφέρει 
αφιλοκερδώς τις συνεδριακές εγκαταστάσεις του για τις ανάγκες της Συνέλευσης. 
 
Ο κος Μπένος, ενημέρωσε επίσης, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ότι για την 
αρτιότερη οργάνωση της γενικής συνέλευσης έχει έρθει ήδη σε μια πρώτη 
διερευνητική επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του Ξενοδοχείου PREVEZA BEACH, κο 
Νίκο Γιαννακόπουλο, ο οποίος έκανε για τα μέλη του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» που θα 
συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μια πολύ συμφέρουσα προσφορά (βλ. 
Επισυναπτόμενο 1ο). 
 
Η προσφορά είναι η εξής: 
 
Τιμές FB (πρωϊνό και ένα γεύμα) ανά διανυκτέρευση: 
Μονόκλινο δωμάτιο    : 39 ευρώ 
Δίκλινο δωμάτιο          : 60 ευρώ 
Τρίκλινο δωμάτιο        : 81 ευρώ. 
 
Τιμές FΒ (πρωϊνό, ένα γεύμα και ένα δείπνο) ανά διανυκτέρευση: 
Μονόκλινο δωμάτιο    : 45 ευρώ 
Δίκλινο δωμάτιο          : 70 ευρώ 
Τρίκλινο δωμάτιο        : 94 ευρώ. 
 
Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ όλων των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, τα μέλη συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση του προέδρου. 
Ευχαρίστησαν θερμά τον κο Νίκο Γιαννακόπουλο για την προσφορά του. Στη 
συνέχεια εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κο Σταύρο Μπένο, να ενημερώσει με 
επιστολή όλα τα μέλη του σωματείου για τη διοργάνωση της 6ης Γενικής Συνέλευσης. 
 
 

5. Ενημέρωση για το ντοκιμαντέρ της Επιδαύρου 
 
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την 
παραγωγή του ντοκιμαντέρ της Επιδαύρου. Την παραγωγή του ντοκιμαντέρ έχει 
αναλάβει ο κος Τάσος Μπουλμέτης, σκηνοθέτης.  
 
Ο πρόεδρος, ενημέρωσε, επίσης τα μέλη ότι η Εταιρεία Σ.Η.Α. Μεταξά Α.Β.Ε. διέθεσε 
ως χορηγία το ποσό των 5.000 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για να καλύψει μέρος των 
εξόδων της παραγωγής του ντοκιμαντέρ του αρχαιολογικού χώρου της Επιδαύρου 
και παρέθεσε στα μέλη τη σχετική σύμβαση που υπεγράφη (Επισυναπτόμενο 3ο). 
 
Τα μέλη του συμβουλίου, ιδιαιτέρως ο κος Βασίλης Λαμπρινουδάκης, εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους για την εξέλιξη αυτή. 
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6. Ενημέρωση για την έκδοση της Στερεάς Ελλάδας 

 
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι 
διαδικασίες για την έκδοση των αρχαίων θεάτρων της Στερεάς Ελλάδας, την οποία 
επιμελείται επιστημονικά η κα Ροζίνα Κολώνια, αρχαιολόγος και επίτιμη έφορος 
αρχαιοτήτων.  
 
Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και για την εξέλιξη αυτή. 
 
 

7. Αποδοχή Δωρεών  
 

Ο κος Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή των παρακάτω δωρεών: 
 
Α. Χορηγία του Ομίλου Επιχειρήσεων «Μυτιληναίος Α.Ε.», ύψους  5.000 ευρώ, η 
οποία κατατίθεται ως α΄ δόση (από το συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ), εγκαινιάζει 
το θεσμό των Εταιρικών Μελών και γίνεται το πρώτο Εταιρικό Μέλος του σωματείου. 
 
Β. Χορηγία της «Σ.Η.Α. Μεταξά Α.Β.Ε.», ύψους 5.000 ευρώ. Μέρος του ποσού που 
θα απαιτηθεί για το ντοκιμαντέρ του αρχαιολογικού χώρου της Επιδαύρου  
 
Το διοικητικό συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις παραπάνω δωρεές – 
χορηγίες, ευχαρίστησε θερμά τον Όμιλο Εταιρειών «Μυτιληναίος Α.Ε.» και τη 
«Σ.Η.Α. Μεταξά Α.Β.Ε.» για τη συνεισφορά τους στο έργο του σωματείου.  
 
Τέλος  εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες που 
απαιτούνται για την αποδοχή και αξιοποίησή τους. 
 
 

8. Εγγραφή νέων μελών :  
 

 
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση των 
αιτήσεων των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο 
«ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και αρωγά μέλη:  
 
 

 Αβδελίδης Δημήτρης, νευρολόγος-ψυχίατρος 
 Βασιλοπούλου Αικατερίνη, ιδιωτική υπάλληλος 
 Βουνάτσος-Γκούμας Λουκάς, ιδιώτης 
 Γιαννακάκης Ηλίας, σκηνοθέτης-παραγωγός 
 Κουτρουμπής Φώτης, συνταξιούχος (Αρωγό μέλος) 
 Νεοφώτιστος Ευάγγελος, ….. 
 Πολιτοπούλου Μαρία-Ελένη, δημοσιογράφος-συγγραφέας  
 Πολυμενέας- Λιοντήρης Αθανάσιος, διδακτικό προσωπικό Πανεπιστήμιου 

Falmouth/Αγγλία 
 Φρέγκογλου Ευδόκιμος, 3d artist, (Αρωγό μέλος). 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση 
του προέδρου. 
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9. Οικονομικός απολογισμός  
 

Ο ταμίας του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Γιώργος Κουρουπός, προέβη στην 
παρουσίαση και ανάλυση των κονδυλίων εσόδων και εξόδων του Οικονομικού και 
Διαχειριστικού Απολογισμού, καθώς και των εσόδων - εξόδων από την έναρξη του 
Διαζώματος, 1-9-08 έως 31.02.13 (βλ. πίνακα που επισυνάπτεται). 

 
10.  Άλλα θέματα που θα προταθούν  

 
 
 
 

Ο πρόεδρος  Ο γενικός γραμματέας  
  
  
  
  
  
  
  

Σταύρος Μπένος  Βασίλης Λαμπρινουδάκης  
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Επισυναπτόμενο 2ο: 

                                 

                                                      

 

 
Υπόψη : Κυρίου Μπένου 
Από  : Τσίτσιου Αλεξάνδρα 
Θέμα:  Συνέδριο Θεάτρου                                                             Δευτέρα , 01 Απριλίου  2013 

      
                  

 
Αγαπητέ κύριε Μπένο, 

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σας με τον κύριο Γιαννακόπουλου Νίκο για το συνέδριο 
που θέλετε να πραγματοποιήσετε 24/09-27/09/2013, σας αποστέλλουμε  την ακόλουθη 
προσφορά: 

Τιμές ΗΒ (Πρωινό & 1 Γεύμα) ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ : 

Μονόκλινο δωμάτιο: 39,00 €  
Δίκλινο δωμάτιο: 60,00 €   
Τρίκλινο δωμάτιο: 81,00 € 

Τιμές FB (Πρωινό, 1 Γεύμα & 1 Δείπνο) ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ : 

Μονόκλινο δωμάτιο: 45,00 €  
Δίκλινο δωμάτιο: 70,00 €   
Τρίκλινο δωμάτιο: 94,00 € 

 

 7



 

 

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε συνεδριακό χώρο, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα & έχει ως εξής: 

Συναντήσεις - Εκδηλώσεις 
Ημερομηνία 
Εκδήλωσης 

Είδος 
Εκδήλωσης 

Αίθουσα Χωρητικότητα/ 
Διάταξη 

Ημερήσια τιμή 
ενοικίασης 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
 
 
 

 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΞΗ ?

500 ΑΤΟΜΩΝ 
 
 
         
 

 
ΔΩΡΕΑΝ 

             
 

 

 
 

Οπτικοακουστικά Μέσα 

Είδος Εξοπλισμού Διάρκεια  Ημερήσια τιμή ενοικίασης 

 Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός  Δωρεάν 
   

 
 

1. COFFEE BREAK: 3, 00€ το άτομο. 
 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στο Preveza Beach Hotel. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Με εκτίμηση, 

Αλεξάνδρα Τσίτσιου  
Τμήμα Πωλήσεων & Κρατήσεων 
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Επισυναπτόμενο 3ο: 
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