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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
«ΔΙΑΖΩΜΑ»  

 
 

Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2013  
 

 
Σήμερα, Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2013, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, 
γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  
 
Παρόντες ήσαν:  
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος  
Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος 
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας  
Γιώργος Κουρουπός, ταμίας 
Χρήστος Λάζος, μέλος 
Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος 
Τέτη Χατζηνικολάου, μέλος.       
 
Επίσης, παρευρίσκονταν οι κ.κ. Δήμητρα Παπακώστα και Γιώργος Γιαμαρέλος, 
αναπληρωματικά μέλη, η κα Μαίρη Μπελογιάννη, πρόεδρος της Ελεγκτικής 
Επιτροπής και οι  κ.κ. Γιώργος Σκεπαθιανός και Βασίλης Μαυριδόγλου, μέλη της 
Ελεγκτικής Επιτροπής. Τέλος, τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
παρακολούθησε η κα Μπέττυ Χατζηνικολάου, εμπειρογνώμων σε θέματα Τουρισμού. 
 
 

1. Οργανωτικά θέματα της ΣΤ΄ Γενικής Συνέλευσης του σωματείου 
«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 
 
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, κος Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε, τα μέλη 
του συμβουλίου για τα τελευταία οργανωτικά θέματα της ΣΤ΄ Γενικής Συνέλευσης 
του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 
 
Αρχικά ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου ότι όλα βαίνουν καλώς με τη ρύθμιση 
των τελευταίων οργανωτικών λεπτομερειών της ΣΤ΄ Γενικής Συνέλευσης. 
«Υπολογίζεται, συνέχισε ο κος Μπένος, ότι θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση 
περίπου 400 άτομα (συμπεριλαμβανομένων των μελών του σωματείου, των συνοδών 
τους και των προσκεκλημένων). Τα τακτικά μέλη που θα συμμετέχουν και έχουν 
μέχρι και σήμερα δηλώσει τη συμμετοχή τους ανέρχονται στα  204 άτομα. Η 
συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, την Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης και 
τον Αντιπεριφερειάρχη, κο Στράτο Ιωάννου είναι εξαιρετική. Η τελευταία μάλιστα θα 
αναλάβει και το κόστος της διοργάνωσης των τριών συναυλιών (εξασφάλιση 
φωτισμού, παροχή καθισμάτων κ.λ.π.)» 
 
Επίσης, ο κος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι θα πραγματοποιήσει ο ίδιος κατά τις 
επόμενες ημέρες ένα τριήμερο ταξίδι στην Πρέβεζα, προκειμένου να διευθετήσει από 
κοντά όλες τις τελευταίες διοργανωτικές λεπτομέρειες. 
 
Στη συνέχεια ο κος Μπένος πρότεινε στα μέλη να είναι το κύριο θέμα της Γενικής 
Συνέλευσης η Πολιτιστική Διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, καθώς 
αυτή αποτελεί το βασικό πρόγραμμα που υλοποιεί τη χρονιά αυτή το «ΔΙΑΖΩΜΑ». 
Συνεπώς πρότεινε στα μέλη του συμβουλίου οι εισηγήσεις τους, οι οποίες δε θα 
πρέπει να ξεπερνούν τα 10 λεπτά, να είναι σχετικές με το παραπάνω θέμα.  
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Σε συνέχεια των παραπάνω ο κος Μπένος πρότεινε πρόεδρος της Γενικής 
Συνέλευσης να είναι η κα Μπέττυ Χατζηνικολάου, εμπειρογνώμων σε Θέματα 
Τουρισμού, εμπνευστής και υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος της 
Πολιτιστικής Διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου και γραμματέας της 
Γενικής Συνέλευσης η κα Δήμητρα Παπακώστα, αρχαιολόγος της ΛΓ΄ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων - αρχαιολόγος στο αρχαίο θέατρο της 
Κασσώπης και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. 
 
Αμέσως μετά ο πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη ότι τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 
Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ακόλουθα: 

1.       Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το 
έτος 2013. 

2.       Έγκριση οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού έως την 31η  
Αυγούστου του 2013. 

3.       Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2014. 

4.       Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2014. 

5.       Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2012. 

Επιπλέον, υπενθύμισε στα μέλη ότι ο κος Γιώργος Κουρουπός θα παρουσιάσει κατά 
τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης τα οικονομικά στοιχεία του σωματείου και 
πρότεινε να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο νέο θεσμό των Εταιρικών Μελών, ο οποίος 
αποδίδει με πολύ θετικά αποτελέσματα. «Επίσης, συνέχισε, το λόγο θα λάβει και η κα 
Μαίρη Μπελογιάννη, η οποία ως πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα  
παρουσιάσει την έκθεση της παραπάνω επιτροπής». 
 
Στο σημείο αυτό ο κος Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γραμματέας του συμβουλίου και 
ομότιμος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, πρότεινε ο ίδιος και ο κος Πέτρος 
Θέμελης, αντιπρόεδρος του συμβουλίου και ομότιμος καθηγητής Κλασικής 
Αρχαιολογίας,  να πραγματοποιήσουν δύο εισηγήσεις σχετικά με τις δυνατότητες 
ανάπτυξης του πολιτισμού, αλλά και του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» στο πλαίσιο της νέας 
προγραμματικής περιόδου ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων (2014 -2020). 
 
Τέλος, ο κος Μπένος εισηγήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης το 
λόγο να λάβουν όλα τα μέλη της ομάδας που σχεδιάζει και υλοποιεί το πρόγραμμα 
της Πολιτιστικής Διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, δηλαδή οι κ.κ. Στράτος 
Ιωάννου, αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, Ελένη Ρόκου, 
Διευθύντρια Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, Μπέττυ 
Χατζηνικολάου, εμπνευστής και υπεύθυνη υλοποίησης, Φαίδων Περράκης, 
αρχιτέκτων – μηχανικός και υπεύθυνος υποδομών και Μαρία Ψαρρού, διδάκτωρ σε 
θέματα πολιτιστικής διαχείρισης, οι οποίοι θα κληθούν να παρουσιάσουν τα βήματα 
που έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί για την υλοποίηση του θεσμού αυτού. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου, μετά από διεξοδική συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με 
τις εισηγήσεις των κ.κ. Σταύρου Μπένου και Βασίλη Λαμπρινουδάκη.  
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2. Διάθεση των τόκων της προθεσμιακής κατάθεσης για να καλυφθεί 
μέρος των εξόδων της Γενικής Συνέλευσης. 

 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα µέλη του διοικητικού συμβουλίου να διατεθούν οι τόκοι 
της προθεσμιακής κατάθεσης, την οποία είχε πραγματοποιήσει το σωματείο 
«ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Τράπεζα Αττικής και έληξε την 1η Αυγούστου 2013, προκειμένου 
να καλυφθεί μέρος των εξόδων της ΣΤ΄ Γενικής Συνέλευσης του σωματείου 
«ΔΙΑΖΩΜΑ». Ο κος Μπένος ενημέρωσε, επίσης, τα μέλη ότι οι τόκοι της 
προθεσμιακής κατάστασης ανέρχονται στο ποσό των 2.019,29 ευρώ. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου αποδέχτηκαν ομόφωνα την πρόταση του κου Μπένου και 
τον εξουσιοδότησαν να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για την 
αξιοποίηση των τόκων της προθεσμιακής κατάθεσης. 
 
 

3. Διάθεση της χορηγίας της Εταιρείας ΒΙΚΟΣ Α.Ε., ύψους 5.000 
ευρώ, για να καλυφθεί μέρος των εξόδων της Γενικής Συνέλευσης. 

 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα µέλη του διοικητικού συμβουλίου να διατεθεί η χορηγία, 
της Εταιρείας ΒΙΚΟΣ Α.Ε., ύψους 5.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των 
εξόδων της ΣΤ΄ Γενικής Συνέλευσης του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 
 
Τα μέλη του συμβουλίου αποδέχτηκαν ομόφωνα την πρόταση του κου Μπένου και 
τον εξουσιοδότησαν να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για την 
αξιοποίηση της παραπάνω χορηγίας. 
 
Τέλος, ο κος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τους κ.κ. 
Λευτέρη Γκλίναβο, ιδρυτή της οινοποιίας «Ζίτσα» και Νίκο Γιαννακόπουλο, 
ιδιοκτήτη του PREVEZA BEACH HOTEL για να τους προτείνει να είναι και εκείνοι 
χορηγοί μέρους των εξόδων της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και εξουσιοδότησαν τον 
πρόεδρο, κο Σταύρο Μπένο, να συνεχίσει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις προς 
πιθανή εξεύρεση χορηγών. 
 
 

4. Αποδοχή χορηγίας, ύψους 70.000 ευρώ του Ιδρύματος Α.Γ. 
Λεβέντη. 

 
 
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα µέλη του διοικητικού συμβουλίου ότι το Ίδρυμα Α.Γ. 
Λεβέντη κατέθεσε το ποσό των 70.000 ευρώ ως χορηγία για τη χρηματοδότηση των 
εργασιών αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου του Ορχομενού Βοιωτίας, όπως είχε 
ανακοινωθεί στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 
20.01.2013 (βλ. Πρακτικά Δ.Σ. /20-01-2013: Θέμα 13ο). 
 
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την 
παραπάνω χορηγία, την απεδέχθησαν ομόφωνα και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να 
προβεί στις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για την καλύτερη δυνατή 
αξιοποίησή της.  
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5. Νέα εταιρικά Μέλη – αποδοχή χορηγίας της ΕΛΠΕΝ, ύψους 5.000 

ευρώ. 
 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου για την ταχύτατη εξέλιξη του θεσμού 
των Εταιρικών Μελών του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και εισηγήθηκε την αποδοχή της 
Εταιρείας ΕΛΠΕΝ ως νέο εταιρικό μέλος, με την ετήσια καταβολή του ποσού των 
10.000 ευρώ.  

Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία ΕΛΠΕΝ κατέθεσε ήδη το ποσό των 
5.000 ως α΄ δόση της συνδρομής για το έτος 2013 και εισηγήθηκε την αποδοχή της 
χορηγίας αυτής. 

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη του 
θεσμού των Εταιρικών Μελών και αποδέχτηκαν ομόφωνα την πρόταση του κου 
Μπένου.  
 
Στη συνέχεια καλωσόρισαν στην οικογένεια του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» την Εταιρεία 
ΕΛΠΕΝ και την ευχαρίστησαν θερμά για τη συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών 
του σωματείου.  
 
Τέλος εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την αποδοχή της νέας χορηγίας.  
 
 
 

6. Απολογισμός των εξόδων του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» για την εκδήλωση 
των εγκαινίων του αρχαίου θεάτρου της Μεσσήνης. 

 
 
Ο πρόεδρος, κος Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου για τα έξοδα 
που πραγματοποίησε το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την εκδήλωση των εγκαινίων του 
αρχαίου θεάτρου της Μεσσήνης και παρουσίασε τον παρακάτω απολογισμό εξόδων: 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΥ  ΘΕΑΤΡΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ  - ΕΞΟΔΑ 

  
1. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  (130x30),  (40x15) 4.500,00 
2. ΓΕΥΜΑΤΑ 3.302,40 
3. ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ  2.480,00 
ΣΥΝΟΛΟ: 10.282,40  
  
ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ  (12Χ15)  180,00 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ  (4Χ30)  120,00 
ΓΙΑΝΝΑ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ  (8Χ30) 240,00 
ΣΑΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (4Χ30)  120,00 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  (2Χ30)  60,00 
ΛΕΤΤΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ  (2Χ30)  60,00 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΟΓΛΟΥ  (2Χ30)  60,00 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΨΑΡΟΥΛΗ  (2Χ15)  30,00 
ΣΥΝΟΛΟ: 870,00 
  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 9.412,40 
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7. Ανανέωση της προθεσμιακής κατάθεσης, ύψους 90.000 ευρώ 

στην Τράπεζα Αττικής. 
 
 
Ο κος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου ότι έληξε η προθεσμιακή 
κατάθεση, ύψους 90.000 ευρώ, η οποία είχε γίνει σε λογαριασμό του 
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» στην Τράπεζα Αττικής και εισηγήθηκε την ανανέωσή της για τρεις 
επιπλέον μήνες, με επιτόκιο 3.5 % . 
 
Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και εξουσιοδότησαν τον 
πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωση της 
προθεσμιακής κατάθεσης. 

 
 
 

8. Αποδοχή αιτήσεων 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:  
 

1. Βαλσαμάκη Μαρία, συνταξιούχος (αρωγό μέλος), 
2. Βαλσαμάκης Γιώργος, συνταξιούχος δημοσίου, 
3. Γεωργόπουλος Νίκος, συνταξιούχος χημικός μηχανικός, 
4. Γράψια Ουρανία, φιλόλογος,  
5. Ιωαννίδης Δημήτριος, αρχιτέκτων - μηχανικός, 
6. Λάγια Άννα, δικηγόρος, 
7. Λαμπρινού Λένα, αρχαιολόγος – αρχιτέκτων - μηχανικός (αρωγό 

μέλος), 
8. Ντόριζα Σοφία, καλλιτέχνης, 
9. Ξενοπούλου Σοφία, αρχιτέκτων - μηχανικός, 
10. Ορεστίδης Γουλιέλμος, αρχιτέκτων – μηχανικός, 
11. Πιτσιλού Αντωνία, πτυχιούχος φιλολογίας (αρωγό μέλος), 
12. Ρεπαπή Παναγιώτα (Τούλα), κριτικός βιβλίου – κινηματογράφου, 
13. Σωτηριάδης Παναγιώτης, συνταξιούχος δάσκαλος, 
14. Σωτηριάδου Μαγδαληνή, νηπιαγωγός (αρωγό μέλος), 
15. Τσαγκαράκη Μαρία, οικιακά. 

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

 
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 31.08.13 (βλ. πίνακα που επισυνάπτεται).  

Ο κος Κουρουπός ενημέρωσε τα μέλη ότι τα έξοδα του σωματείου το 2013 είναι 
ελαφρώς αυξημένα λόγω της διοργάνωσης της εκδήλωσης για τα εγκαίνια του 
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αρχαίου θεάτρου της Μεσσήνης και της προετοιμασίας της ΣΤ΄ Γενικής Συνέλευσης 
του σωματείου, ωστόσο το απόθεμα του σωματείου παραμένει θετικό.  

 
10. Άλλα θέματα που θα προταθούν. 

 

 Έγκριση της πίστωσης για το Ντοκιμαντέρ των Δελφών 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το συνολικό κόστος για την παραγωγή 
του ντοκιμαντέρ για τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, το οποίο σκηνοθετεί η κα 
Αποστολία Παπαϊωάννου, σκηνοθέτρια και μέλος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», θα 
ανέλθει τελικά στα 10.000 ευρώ.  

Ο κος Μπένος ενημέρωσε, επίσης, τα μέλη ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 
αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 3.000 ευρώ (πλην φόρων), ήτοι με 
το καθαρό ποσό των 2.733,63 ευρώ ένα μέρος του κόστους για την παραγωγή του 
ντοκιμαντέρ για τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη συνέχεια 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 1.οοο 
αντίγραφα του ντοκιμαντέρ. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη να εγκρίνουν τη σχετική σύμβαση που 
πρέπει υπογραφεί μεταξύ του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδος, η οποία παρατίθεται στο τέλος (επισυναπτόμενο 1ο ). 

Στη συνέχεια εισηγήθηκε στα μέλη να εγκρίνουν την καταβολή από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» 
του ποσού των 7.266,37 ευρώ (έναντι του ποσού των 3.000 ευρώ που είχε αρχικά 
εγκριθεί) για να καλυφθεί το υπόλοιπο της σχετικής πίστωσης για το ντοκιμαντέρ 
των Δελφών. Από το ποσό αυτό οι 6.266,37 ευρώ θα αντληθούν από τον «κουμπαρά» 
(ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) του αρχαίου θεάτρου των Δελφών που έχει 
ανοίξει το σωματείο, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 1000,00 ευρώ θα καταβληθεί από το 
ίδιο το σωματείο. 

Ύστερα από διεξοδική συζήτηση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμφώνησαν 
ομόφωνα με την εισήγηση του κου Μπένου και ενέκριναν τη διάθεση από το 
σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του ποσού των 7.266,37 ευρώ για την κάλυψη του κόστους 
του ντοκιμαντέρ. Επίσης, ενέκριναν τους όρους της σύμβασης και εξουσιοδότησαν 
τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της 
παραπάνω σύμβασης. 
 
Τέλος, ευχαρίστησαν θερμά την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για τη συμβολή της 
στην ενίσχυση των φιλμογραφικών δραστηριοτήτων του σωματείου.  

 

 Έγκριση της σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για το 
ντοκιμαντέρ του Άργους. 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου – 
Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος προτίθεται να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 
7.000 ευρώ την παραγωγή 2.000 αντιτύπων του ντοκιμαντέρ για τους αρχαίους 
χώρους θέασης και ακρόασης του Άργους, με τίτλο: «Εδώλια λαξευμένα στο βράχο». 
Το ντοκιμαντέρ, με σκηνοθέτη τον κο Γιώργο Ζέρβα, είχε παραχθεί από το σωματείο 
«ΔΙΑΖΩΜΑ» το Σεπτέμβρη του 2012. 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη να εγκρίνουν τη σχετική σύμβαση που 
πρέπει υπογραφεί μεταξύ του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και  της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
- Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, η οποία παρατίθεται στο τέλος 
(επισυναπτόμενο 2ο ). 
 
Ύστερα από διεξοδική συζήτηση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμφώνησαν 
ομόφωνα με την εισήγηση του κου Μπένου, ενέκριναν τους όρους της σύμβασης και 
εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
υπογραφή της σύμβασης αυτής. Τέλος, ευχαρίστησαν θερμά την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος για τη συμβολή τους στην 
ενίσχυση των φιλμογραφικών δραστηριοτήτων του σωματείου. 
  
 

 Παρουσίαση από την κα Μπέττυ Χατζηνικολάου της προόδου των 
βημάτων προετοιμασίας της Πολιτιστικής Διαδρομής στα αρχαία 
θέατρα της Ηπείρου. 

Η κα Μπέττυ Χατζηνικολάου ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου για τα βήματα που 
πραγματοποιούνται, με στόχο την προετοιμασία και υλοποίηση της Πολιτιστικής 
Διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου. 

1Ο ΒΗΜΑ - Ένταξη του συγκεκριμένου προγράμματος στο Ε.Σ.Π.Α.: 

Η κα Χατζηνικολάου ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου ότι βρίσκεται η ίδια σε 
διαρκή επικοινωνία με την κα Ελένη Ρόκου, Διευθύντρια Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να συγκροτηθεί ο πλήρης φάκελος με στόχο την 
ένταξη του προγράμματος των Πολιτιστικών Διαδρομών σε ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση (Ε.Σ.Π.Α.) Στο φάκελο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η περιγραφή 
των αναγκαίων υποδομών που απαιτούνται για τη βελτίωση της επισκεψιμότητας 
των αρχαιολογικών χώρων της Ηπείρου, με στόχο την υλοποίησή τους με πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Σ.Π.Α. 

2Ο ΒΗΜΑ - Υλοποίηση της πρώτης Πολιτιστικής Διαδρομής στα αρχαία θέατρα της 
Ηπείρου: 

Εν συνεχεία η κα Χατζηνικολάου ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου ότι στις 05 
Σεπτεμβρίου του 2013 αναρτήθηκε (www.preveza.gr) η προκήρυξη πρόχειρου 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου διαφημιστικής εταιρίας, η οποία θα 
αναλάβει το σχεδιασμό στρατηγικής προώθησης και το δημιουργικό της διαδρομής 
των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. 

Επίσης, ανέφερε ότι η κα Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογος – αρχαιολόγος και μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου, αξιοποιώντας την έκδοση του σωματείου 
για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, έχει ήδη επιμεληθεί τα πληροφοριακά κείμενα 
των εντύπων της πολιτιστικής διαδρομής, όπου θα περιγράφονται και οι 
αρχαιολογικοί χώροι που θα περιλαμβάνει. Τα κείμενα αυτά έχουν διαβιβαστεί στον 
κο Κων/νο Σουέρεφ, δρ. Αρχαιολογίας, προϊστάμενο των ΛΒ΄ και ΙΒ΄ Εφορειών 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και επιστημονικό υπεύθυνο της έκδοσης 
για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, ο οποίος θα πραγματοποιήσει και τον τελικό 
έλεγχο των κειμένων της  πολιτιστικής διαδρομής. 
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Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο των 
βημάτων της προετοιμασίας της Πολιτιστικής Διαδρομής στα αρχαία θέατρα της 
Ηπείρου. 

 

Ο πρόεδρος  Ο γενικός γραμματέας  
  
  
  
  
  
  
  

Σταύρος Μπένος  Βασίλης Λαμπρινουδάκης  
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Επισυναπτόμενο 1ο: 
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Επισυναπτόμενο 2ο: 
 
 

 


