ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑ
Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011
Σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011, 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
Βασίλης Χανδακάς, μέλος
Γιώργος Σκεπαθιανός, αναπληρωματικό μέλος
Απουσίαζαν τα μέλη κ.κ. Χρήστος Λάζος και Σοφία Ταράντου.
Είχε επίσης προσκληθεί και παρευρέθη στη συνεδρίαση ο πολιτικός
μηχανικός κ. Κων/νος Ζάμπας, στον οποίο θα ανατεθεί η μελέτη
αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Δήλου.
ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανάθεση σύμβασης για τη μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου
θεάτρου της Δήλου
Ο Γενικός γραμματέας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ καθηγητής κ. Βασίλης
Λαμπρινουδάκης πήρε πρώτος το λόγο και αναφέρθηκε στις συναντήσεις που
προηγήθηκαν με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, οι οποίες
προλείαναν το έδαφος για την ανάθεση της μελέτης, αλλά και στην επίσκεψη
που οργανώθηκε στο χώρο του μνημείου. Ενημέρωσε επίσης για τη σκέψη
που διατυπώθηκε σχετικά με την εκπόνηση ενός master plan, στο οποίο θα
οριστούν οι προτεραιότητες των μελετών και επεμβάσεων επί του μνημείου,
καθώς και η εξέλιξή τους στο χρόνο. Ο καθηγητής Λαμπρινουδάκης δεν
παρέλειψε να τονίσει το καλό κλίμα που κυριάρχησε στις συναντήσεις και την
κοινή αντίληψη που διαπιστώθηκε για τα θέματα της μελέτης.
Κατόπιν ο Πρόεδρος του δ.σ έδωσε το λόγο στον κ. Κων/νο Ζάμπα, ο οποίος
παρουσίασε αναλυτικά όλα τα σημεία της μελέτης.
Η μελέτη, στο μέρος της που αφορά στο κοίλο, θα περιέχει μια
λεπτομερέστατη αποτύπωση και τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης
και λεπτομερείς προτάσεις άμεσης εφαρμογής, οι οποίες θα καθιστούν στη
συνέχεια δυνατή την ένταξη του έργου στο Ε.Σ.Π.Α.
Βάσει της αυτοψίας οι προτάσεις αυτές θα αποσκοπούν στο να μετατραπεί η
σημερινή μετανασκαφική εικόνα του κοίλου, το οποίο σήμερα είναι μια
πλαγιά με άναρχη αυτοφυή βλάστηση και διάσπαρτα μέλη, όπου
αναρριχώνται οι επισκέπτες κατά βούληση, σε πραγματικό κοίλον. Πρέπει να

επισημάνουμε ότι ο καθαρισμός της βλάστησης είναι σισύφειος αγώνας για
την Εφορεία. Οι προτάσεις θα περιέχουν, συγκολλήσεις και συντήρηση των
θραυσμένων σωζομένων εδωλίων, των βαθμίδων και των λίθων θεμελίωσης,
συστηματική απομάκρυνση των διάσπαρτων λίθων που είναι άσχετοι με το
κοίλο, ανατάξεις των λίθων στις αρχικές θέσεις τους, στερεώσεις και
περιορισμένες συμπληρώσεις των λίθων, των θεμελίων και του βραχώδους
υποβάθρου.
Όμως σε αυτή τη φάση δε θα γίνουν εκτεταμένες ανακατασκευές μαρμάρινων
καθισμάτων ή κλιμάκων, δηλαδή μια αναμαρμάρωση, όπως αντιλαμβάνεται
ένα έργο αναστήλωσης κάποιος, ο οποίος δεν είναι κοινωνός των σύγχρονων
αντιλήψεων για τις αποκαταστάσεις των μνημείων.
Εκτός από τη γενική θεωρητική προσέγγιση, υπάρχει και ένας άλλος
πρακτικός λόγος, που δεν επιτρέπει ανακατασκευές: Είναι τα χιλιάδες
θραύσματα αυθεντικών μελών που σώζονται γύρω από το θέατρο και μόνο
ένα μέρος τους, γύρω στα 4.500 κομμάτια, είναι απλώς καταλογογραφημένα
από τον κ. J-Ch. Moretti, ο οποίος θα μας δώσει πολύ ευγενικά και
γενναιόδωρα ένα αντίγραφο του καταλόγου. Δυστυχώς, πολλοί από τους
αριθμούς θα έχουν σβηστεί με τον καιρό.
Όταν θα προχωράει το έργο της αποκατάστασης του κοίλου και των
αναλημμάτων με χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α., θα μπορεί ταυτοχρόνως να
προχωράει και μια δεύτερη φάση της μελέτης, η οποία θα αποσκοπεί στη
σύνταξη αυτών των χιλιάδων δελτίων (αποτύπωση, φωτογράφηση,
αναγνώριση μέλους, ταύτιση μέλους κλπ), έτσι ώστε σε μια δεύτερη φάση του
έργου, πολλά από αυτά τα θραύσματα να επανατοποθετηθούν στις αρχικές
θέσεις τους ή σε ομόλογες θέσεις και τότε πια να μπορούμε να προτείνουμε
και συμπληρώσεις με νέα μαρμάρινα καθίσματα και βαθμίδες στο ήδη
αποκατεστημένο κοίλο.
Επειδή αυτή η αποδελτίωση είναι ένα μεγάλο έργο, θα μπορούσε να εξεταστεί
η δυνατότητα, για λόγους οικονομίας χρημάτων και χρόνου, να
απασχοληθούν για εκπαιδευτικούς λόγους Γάλλοι και Έλληνες φοιτητές
αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας, οι οποίοι θα βοηθήσουν βάσει
συγκεκριμένων προδιαγραφών και υποδειγμάτων. Η ετοιμασία αυτής της
επιχείρησης (προδιαγραφές, υποδείγματα κλπ) θα αποτελέσει μέρος της
τωρινής μελέτης.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του δ.σ. απευθυνόμενος στον κ. Ζάμπα τον ρώτησε
εάν με την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης το έργο θα είναι ώριμο να ενταχθεί στο
Ε.Σ.Π.Α. και πήρε τη θετική απάντηση του κου Κων/νου Ζάμπα.
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο καθηγητής Β. Λαμπρινουδάκης, ο οποίος
επεσήμανε πως, αν δεν εφαρμοσθεί η α΄ φάση της μελέτης δεν μπορεί να
προχωρήσει η β΄ φάση και πως θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στην
ποιότητα, ακόμη και σε βάρος του χρόνου. Σημείωσε δε πως σε οποιαδήποτε
μορφή κι αν τελειώσει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υποδομές της.
Αμέσως μετά ο κ. Σ. Μπένος αναφέρθηκε στην πολύτιμη προσφορά και τους
πολύ λεπτούς χειρισμούς του κ. Λαμπρινουδάκη ανάμεσα σε όλες τις πλευρές

(Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή –
Μελετητής) που έδωσε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Κατόπιν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να
υπογραφεί η σύμβαση για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης του έργου
αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Δήλου από τον Πρόεδρο του
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κο Σταύρο Μπένο και τον πολιτικό μηχανικό κο Κωνσταντίνο
Ζάμπα.
Το τελικό κείμενο της σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες,
διαμορφώθηκε μετά την ενσωμάτωση όλων των παρατηρήσεων των μελών
του Δ.Σ. (βλ.συνημ.)
2. Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με τον αρχιτέκτονα μελετητή κ.
Κλήμη Ασλανίδη
Ο πρόεδρος του δ.σ. αφού αναφέρθηκε στην μεγάλη σημασία που έχει η
άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Διονύσου,
εισηγήθηκε την πρόσληψη από το ΔΙΑΖΩΜΑ του αρχιτέκτονα-αναστηλωτή
κου Κλήμη Ασλανίδη. Ο κ. Ασλανίδης θα επικουρεί στα καθήκοντά τους τόσο
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης Εργασιών για το αρχαίο
θέατρο Διονύσου κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, όσο και τον αρχιτέκτονααναστηλωτή κ. Κων/νο Μπολέτη, επιστημονικό υπεύθυνο του ίδιου έργου.
Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο γενικός γραμματέας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Β.
Λαμπρινουδάκης και επεσήμανε, ως πρόεδρος της Επιτροπής
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, την αναγκαιότητα αυτής
της πρόσληψης, όχι μόνο για την ταχύτητα, αλλά και για την ποιότητα των
εργασιών αποκατάστασης στο αρχαίο θέατρο Διονύσου.
Τα μέλη του δ.σ. απεδέχθησαν ομόφωνα την πρόταση για την πρόσληψη του
αρχιτέκτονα-αναστηλωτή κ. Κλήμη Ασλανίδη για έξη μήνες με σύμβαση
έργου για το διάστημα από 1.7.2011 έως 31.12.2011 με καθαρές αποδοχές
1.300 ευρω/μηνιαίως. Διευκρινίζεται ότι ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το ΔΙΑΖΩΜΑ.
3. Αποδοχή δωρεάς από τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση
του κου Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου να ενισχύσει τους σκοπούς του
Σωματείου με το ποσό των 5.000 ευρώ. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου κα τον
εξουσιοδότησαν να αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή στον κ. Α.
Κωνσταντακόπουλο.
4. Αποδοχή δωρεάς από τη φαρμακευτική εταρεία ΕΛΠΕΝ
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση
της φαρμακευτικής εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε. να ενισχύσει τους σκοπούς του
Σωματείου με το ποσό των 10.000 ευρώ. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου κα τον
εξουσιοδότησαν να αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή στην εταιρεία ΕΛΠΕΝ.

5. Αποδοχή χορηγίας από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
Ο πρόεδρος του δ.σ. ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση της Αγροτικής
Τράπεζας της Ελλάδος να επιχορηγήσει το Σωματείο με το ποσό των 5.000
ευρώ για την εξυπηρέτηση των σκοπών του και εισηγήθηκε την αποδοχή της
χορηγίας. Τα μέλη του δ.σ. έκαναν ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του
προέδρου, τον οποίο και εξουσιοδότησαν να αποστείλει ευχαριστήρια
επιστολή προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.
6. Διαχείριση λογαριασμών ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στη EUROBANK
Αναφερόμενος στην από 13.07.2010 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
σύμφωνα με την οποία ο κ. Κω/νος Δικαίος του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΙ 554288)
ορίζεται ως ειδικός εκπρόσωπος του Σωματείου ενωπιον της EUROBANK, ο
πρόεδρος εισηγήθηκε τη διεύρυνσή της παραπάνω απόφασής, ώστε ο κ. Κ.
Δικαίος να επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με τη διενέργεια
συναλλαγών μέσω διαδικτύου (web banking), να προβαίνει σε κάθε συναφή
με τα εν λόγω θέματα ενέργεια και να υπογράφει κάθε σχετικό απαραίτητο
έγγραφο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι ακόλουθες
ενέργειες που περιλαμβάνονται στο πεδίο της παρούσας εξουσιοδότησης:
1. να συνομολογήσει με την τράπεζα τη σύμβαση για τη διενέργεια
συναλλαγών μέσω του internet banking
2. να ορίζει το φυσικό πρόσωπο που θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στο
internet banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για
λογαριασμό του Σωματείου. Ο χρήστης θα παραλάβει υπό την ιδιότητα
αυτούς τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει σε
κάθε ενέργεια ή πράξη που τον αφορά ως χρήστη και αναφέρεται στη
Σύμβαση internet banking
3. να απενεργοποιεί/ επανεργοποιεί τον χρήστη
4. να προσδιορίζει κατά την κρίση του το είδος συναλλαγών και το
ποσοτικό του όριο ανά χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή να
είναι έως τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 ευρώ)
5. να προσδιορίζει κατά την κρίση του το είδος των εκάστοτε τηρουμένων
στην τράπεζα λογαριασμών του Σωματείου, επί των οποίων θ
διενεργούνται οι συναλλαγές
6. την επικοινωνία με την τράπεζα
Όλα τα ανωτέρω αφορούν και στους δύο λογαριασμούς του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ
στην EUROBANK δηλαδή και του 0026.0026.91.0201049769 και του
0026.0052290.200740433
Τα μέλη του δ.σ. έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του προέδρου.

7. Οικονομική ενίσχυση του τραπεζικού λογαριασμού «κουμπαρά»
του αρχαίου θεάτρου της Δήλου
Ο πρόεδρος του δ.σ. , προκειμένου να ξεκινήσει η μελέτη αποκατάστασης του
αρχαίου θεάτρου της Δήλου, πρότεινε να ενισχυθεί ο κουμπαράς του
μνημείου με το ποσό των 10.000 ευρώ το οποίο και θα αντληθεί από το
αποθεματικό του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Το παραπάνω ποσό θα επιστραφεί στο
λογαριασμό διαχείρισης του Σωματείου, όταν το ταμειακό διαθέσιμο του
αρχαίου θεάτρου της Δήλου επαρκεί.
Τα μέλη του δ.σ. ενέκριναν ομόφωνα την πρόταση του προέδρου.
8. Εγγραφή νέων μελών
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στο
διοικητικό συμβούλιο την έγκριση των αιτήσεων των παρακάτω προσώπων
για την εγγραφή τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά μέλη:
•
•
•
•
•
•
•

Γυρτάτου Αικατερίνη, συνταξιούχος
Παππά Αικατερίνη, τοπογράφος-μηχανικός
Πλάτωνος
Μαρία,
αρχαιολόγος
(συνταξιούχος
Πολιτισμού)
Σαμαράς Ιωάννης, δικηγόρος
Τσούπρα Ιωάννα, υπάλληλος Δ.Ε.Η. (ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ)
Φροντιστής Βασίλης, οικονομολόγος
Φυτιλής Βασίλης, δικηγόρος

Υπουργείου

Τα μέλη του δ.σ. ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου.
9. Μετακίνηση μελών
Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου πρότεινε μετά και από αίτημά τους
να μετακινηθούν α) ο κ. Διάγγελος Γούναρης από αρωγό σε τακτικό μέλος και
ο κ. Βασίλης Σγούτας από τακτικό σε αρωγό μέλος. Τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του προέδρου.
10. Ενημέρωση για τον οικονομικό απολογισμό από 1.9.200831.5.2011
Έγινε η παρουσίαση καθώς και η ανάλυση των κονδυλίων εσόδων και εξόδων
του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού, καθώς και των εσόδωνεξόδων από την έναρξη του Διαζώματος, 1-9-08 έως 31.5. 11. (βλ. πίνακα)
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Σταύρος Μπένος

Βασίλης Λαμπρινουδάκης

