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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
«∆ΙΑΖΩΜΑ»  

 
ΤΡΙΤΗ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

 
Σήµερα, Τρίτη 04 Σεπτεµβρίου 2012, στο επί της οδού Μπουµπουλίνας 30, 
γραφείο του Σωµατείου «∆ΙΑΖΩΜΑ» έγινε η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου.  
 
Παρόντες ήσαν:  
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος  
Θέµελης Πέτρος, αντιπρόεδρος 
Βασίλης Λαµπρινουδάκης, γενικός γραµµατέας  
Γιώργος Κουρουπός, ταµίας  
Χρήστος Λάζος, µέλος  
Βασίλης Χανδακάς, µέλος  
Χατζηνικολάου Τέτη, αναπληρωµατικό µέλος 
Σκεπαθιανός Γιώργος, µέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
 
Απουσίαζε η κα Σοφία Ταράντου, µέλος. 
 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διενέργεια της Ε΄ Γενικής 
Συνέλευσης του «∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 

 
Ο πρόεδρος του «∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κος Σταύρος Μπένος, πρότεινε στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου να πραγµατοποιηθεί η 5η Γενική Συνέλευση του 
Σωµατείου την Κυριακή 07 Οκτωβρίου 2012 στο Παλαιό Ελαιουργείο της 
Ελευσίνας.  
 
Η επιλογή αυτή, υποστήριξε ο κος Σταύρος Μπένος, συνδέεται µε τη γενικότερη 
προσπάθεια που έχει αναλάβει το «∆ΙΑΖΩΜΑ» για την ανάδειξη ενός πολύ 
σπουδαίου µνηµείου, του Τελεστηρίου στο Ιερό της ∆ήµητρας και της Κόρης 
στην Ελευσίνα. 
 
Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση µεταξύ όλων των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και αποφασίστηκαν οµόφωνα τα παρακάτω: 

Η Ε΄ Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή  07 Οκτωβρίου 2012  
και ώρα 12:00 π.µ. στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας (∆ιεύθυνση: 
Κανελλοπούλου και ∆ραγούµη, Παραλία Ελευσίνας). Θα προηγηθεί ξενάγηση 
στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας από την υπεύθυνη αρχαιολόγο της Γ΄ 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κα Καλλιόπη Παπαγγελή. 
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Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όπως προβλέπεται και στο Καταστατικό θα 
είναι τα παρακάτω: 

1. Έγκριση του απολογισµού δράσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από 01 – 
09 -  2008 έως και 30 – 09 - 2012. 

2. Έγκριση οικονοµικού και διαχειριστικού απολογισµού από 01 - 09 - 2008 
έως και 30 – 09 - 2012. 

3. Έγκριση του προγραµµατισµού δράσεων για το έτος 2013. 
4. Έγκριση του προϋπολογισµού για το έτος 2013. 
5. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής της περιόδου από 01 -01 

- 2011 έως και 31 – 12 - 2011. 

Αµέσως µετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και ώρα 15:00 µ.µ. 
θα γίνουν οι αρχαιρεσίες στο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου για την εκλογή 
των νέων οργάνων του σωµατείου «∆ΙΑΖΩΜΑ» (∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
Ελεγκτικής Επιτροπής). 

Το διοικητικό συµβούλιο εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να ενηµερώσει άµεσα όλα 
τα µέλη του σωµατείου (όπως προβλέπει το καταστατικό) µε ειδική επιστολή, 
στην οποία θα πρέπει να επισηµαίνει ότι η 5η Γενική Συνέλευση είναι εκλογική 
και συνεπώς, όπως άλλωστε αναφέρεται στο Καταστατικό:  
 
«…Υποψηφιότητες για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή 
µπορούν να θέσουν όλα τα τακτικά µέλη του σωµατείου.  Οι υποψηφιότητες 
υποβάλλονται εγγράφως και αποστέλλονται   στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ταχυδροµικά (Μπουµπουλίνας 30 / Τ.Κ.: 10682), ηλεκτρονικά 
(info@diazoma.gr) ή τηλεοµοιοτυπικά (210/8254258) το αργότερο πέντε (5) 
ηµέρες πριν  από την ηµεροµηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης.». 
 
Ακολούθησε ενηµέρωση από τον πρόεδρο στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
για το εκτιµώµενο κόστος της διοργάνωσης. Το συνολικό κόστος της 5ης γενικής 
συνέλευσης υπολογίζεται στις 22.000 ευρώ και επιµερίζεται ως εξής: 
 
 
 

• Ένα γεύµα και µπουφές  10.000 ευρώ 

• Τεχνικές υποδοµές (αυτόµατη 
µετάφραση, µικροφωνικές 
εγκαταστάσεις, προβολές)  

5.000 ευρώ 

• Ενθυµήµατα - Εκδόσεις  5.000 ευρώ 

• Μετακινήσεις µε 4 πούλµαν  2.000 ευρώ 

    
          ΣΥΝΟΛΟ 22.000 ευρώ 
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Συνεπώς, διαµορφώνεται ένα κόστος της τάξης των 22.000 ευρώ, το οποίο 
πρέπει να καλυφθεί από το «∆ΙΑΖΩΜΑ». Ο πρόεδρος πρότεινε στα µέλη του 
διοικητικού συµβούλιου, στο πλαίσιο της ωραίας συµµετοχικής παράδοσης που 
έχει δηµιουργηθεί, να καλυφθεί ένα µέρος αυτών των εξόδων µε  τη συµβολική 
συµµετοχή των µελών του σωµατείου, η οποία θα ανέρχεται στα 20 ευρώ ανά 
άτοµο.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποδέχθηκε οµόφωνα την πρόταση του προέδρου. 
 
 

2. Ενηµέρωση για την έκδοση της Ηπείρου. 
 
Ο πρόεδρος του «∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κος Σταύρος Μπένος, ενηµέρωσε τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση της Ηπείρου. Ο κος Σουέρεφ 
Κωνσταντίνος, αρχαιολόγος – προϊστάµενος των ΙΒ΄ και ΛΒ΄ Εφορειών 
Αρχαιοτήτων, ολοκλήρωσε τη συλλογή του κειµένων για τα αρχαία θέατρα της 
Ηπείρου και την επιµέλεια της σχετικής έκδοσης, θέτοντας πολύ υψηλά τον πήχη 
των εκδόσεων του «∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».  
 
Το «∆ΙΑΖΩΜΑ» θα προχωρήσει στη συνέχεια στην παραγωγή της έκδοσης 
αυτής, µε χρηµατοδότηση που θα διαθέσει η Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων 
Ηπείρου και για το σκοπό αυτό ο πρόεδρος έχει στείλει στο ∆ήµαρχο Άρτας και 
πρόεδρο της Π.Ε.∆. Ηπείρου, κο Παπαλέξη Ιωάννη, την παρακάτω επιστολή: 
 
 
 
 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012   
                                                                                               
 

κ. Ιωάννη Παπαλέξη 
Πρόεδρο 
Περιφερειακής Ένωσης  
∆ήµων Ηπείρου 

 
 
Αγαπητέ Πρόεδρε, 
 
Μετά από τρία χρόνια δηµιουργικής πορείας, αλλά και επίπονης προσπάθειας το Σωµατείο 
∆ΙΑΖΩΜΑ, ανάµεσα στις άλλες δράσεις του, έχει να επιδείξει µία σηµαντική εκδοτική 
δραστηριότητα για τα αρχαία θέατρα της Ελλάδας. Ήδη βρίσκονται στη διάθεση του κοινού 
εκδόσεις του ∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ που αφορούν στα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας, 
Μεσσηνίας, Θεσσαλίας και πρόκειται σύντοµα να ολοκληρωθεί η έκδοση της Μακεδονίας. 
Σηµειώνεται ότι όλες οι εκδόσεις είναι προϊόν συµπαραγωγής µε την Αυτοδιοίκηση, αντίτυπα των 
οποίων σας αποστέλλουµε 
 
Αναγνωρίζοντας την εξαιρετική σηµασία των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, το ∆ΙΑΖΩΜΑ πρόκειται να δροµολογήσει αντίστοιχη έκδοση  για τα 
αρχαία θέατρα της Ηπείρου, η οποία θα περιλαµβάνει τη ∆ωδώνη( θέατρο, βουλευτήριο, στάδιο), 
το θέατρο των Γιτάνων και το Κοινό των Θεσπρωτών, το µικρό θέατρο της Αµβρακίας, το θέατρο 
και το βουλευτήριο της Κασσώπης, καθώς το θέατρο και το ωδείο της Νικόπολης. 



 4 

 
Την επιµέλεια της έκδοσης θα  έχουν οι κ.κ. Χρήστος Λάζος, συγγραφέας-µεταφραστής και 
Κων/νος Σουέρεφ, Προϊστάµενος των  ΙΒ’ και ΛΒ΄ Εφορειών  Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων µε την εθελοντική συνδροµή στη συγγραφή των κειµένων των αρχαιολόγων του 
κάθε θεάτρου. 
 
Αγαπητέ Πρόεδρε,  
 
Η πρόταση που σας απευθύνω είναι η έκδοση των αρχαίων θεάτρων της  Περιφέρειας Ηπείρου 
να προκύψει ύστερα από τη συνεργασία  του ∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και της Π.Ε.∆. Ηπείρου. Το 
∆ΙΑΖΩΜΑ θα καλύψει τη σχετική δαπάνη για την παραγωγή  του«δηµιουργικού» τµήµατος  της 
έκδοσης µε πλήρη γραφιστική επεξεργασία και εικονογράφηση σε ηλεκτρονική µορφή.   
 
Μετά τα παραπάνω,  σας παρακαλώ να ερευνήσετε αν, µέσα στα πλαίσια του οικονοµικού 
προγραµµατισµού, θα µπορούσε η Π.Ε.∆. Ηπείρου  να αναλάβει  ως συµπαραγωγός µε το 
∆ΙΑΖΩΜΑ, το τυπογραφικό κόστος της σειράς των εκδόσεων των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, 
όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Το κόστος αυτό υπολογίζεται σε 10.000 ευρώ για 2.000 
αντίτυπα. Από το σύνολο των αντιτύπων από 1.000 αντίτυπα θα παραλάβουν η Π.Ε.∆. Ηπείρου 
και το ∆ΙΑΖΩΜΑ.   
 
Αναµένοντας τις αποφάσεις σας. 
 
Με εκτίµηση,  
 
Ο Πρόεδρος 
 
 
Σταύρος Μπένος 
 
 

Τα µέλη του ∆.Σ. εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους και ευχαρίστησαν τον κο 
Σουέρεφ για την υποδειγµατική δουλειά του και την Π.Ε.∆. Ηπείρου για την 
προσφορά της. 
 

3. Ανάθεση εκπόνησης µελέτης για το αρχαίο θέατρο της 
Μακύνειας 

 
Ο πρόεδρος του «∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κος Σταύρος Μπένος, ενηµέρωσε τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ολοκληρώνονται οι 
ανασκαφικές εργασίες στο αρχαίο θέατρο της Μακύνειας και πρότεινε το 
«∆ΙΑΖΩΜΑ», αξιοποιώντας το ποσό των 12.300 ευρώ που έχουν συγκεντρωθεί 
στον κουµπαρά (τραπεζικό λογαριασµό) του θεάτρου, να αναθέσει την εκπόνηση 
µελέτης αποκατάστασης του µνηµείου.  
 
Τα µέλη του ∆.Σ. αποδέχτηκαν οµόφωνα την πρόταση του προέδρου και τον 
εξουσιοδότησαν να συγκαλέσει την ειδική επιτροπή του «∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» για 
την ανάθεση µελετών. 
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4. Εγγραφές νέων Μελών. 
 

Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εισηγήθηκε στα µέλη την έγκριση των 
αιτήσεων των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο 
«∆ΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά µέλη:  
 

1. Γκόλια Χάιδω, Καθηγήτρια µέσης εκπαίδευσης, τακτικό µέλος 
2. Κυριακόπουλος Οδυσσέας, Επιχειρηµατίας, τακτικό µέλος 
3. Χρηστάρας Βασίλειος, Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας στο Α.Π.Θ., 

τακτικό µέλος 
4. Παπαντωνίου Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό µέλος 
5. Μποσινάκου Μαρία, Ιατρός – Οδοντίατρος, τακτικό µέλος 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση έκανε οµόφωνα δεκτή την 
εισήγηση του Προέδρου.  
 

5. Οικονοµικός απολογισµός. 
 
Έγινε η παρουσίαση καθώς και η ανάλυση των κονδυλίων εσόδων και εξόδων 
του Οικονοµικού και ∆ιαχειριστικού Απολογισµού, καθώς και των εσόδων - 
εξόδων από την έναρξη του ∆ιαζώµατος, 1-9-08 έως 31.08. 12. (βλ. πίνακα)  
 

6. Άλλα θέµατα που θα προταθούν. 
 
I. Αποδοχή δωρεάς της Εταιρείας Α.Α.Γ.Η.Σ. Α.Ε. 

 
Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου ενηµέρωσε τα µέλη ότι η Εταιρεία 
Α.Α.Γ.Η.Σ. Α.Ε. κατέθεσε στον (τραπεζικό λογαριασµό) «κουµπαρά» του 
αρχαίου θεάτρου Ορχοµενού Βοιωτίας το ποσόν των 10.000 ευρώ.  

 
Το διοικητικό συµβούλιο εξέφρασε την ευαρέσκεια του για την παραπάνω δωρεά 
- χορηγία και εξουσιοδότησε τον πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες που 
απαιτούνται για την υποδοχή και την αξιοποίησή της.  
 

II. Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας για τα βραβεία της Europa 
Nostra 2013 

 
Ο κος Χρήστος Λάζος πρότεινε στα µέλη του ∆.Σ. να υποβληθεί φάκελος 
υποψηφιότητας του σωµατείου «∆ΙΑΖΩΜΑ» για τη διεκδίκηση  ενός βραβείου 
από τη Europa Nostra. Η υποψηφιότητα του «∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» θα τεθεί για την  
3η κατηγορία “Dedicated Service” (Αφοσιωµένη υπηρεσία) της ενότητας Cultural 
Heritage (Πολιτιστική Κληρονοµιά). Τα βραβεία της Europa Nostra θα δοθούν σε 
ειδική εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα το 2013. 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµφώνησαν οµόφωνα µε την εισήγηση 
του κου Λάζου και τον εξουσιοδότησαν να προετοιµάσει το σχετικό φάκελο 
υποψηφιότητας του σωµατείου. 
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Ο πρόεδρος  Ο γενικός γραµµατέας  
  
  
  
  
  
  

Σταύρος Μπένος  Βασίλης Λαµπρινουδάκης  
 
 


