ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΔΙΑΖΩΜΑ
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011
Σήμερα, Πέμπτη 7 Ιουλίου 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
Χρήστος Λάζος, μέλος
Απουσίαζαν τα μέλη κ.κ. Βασίλης Χανδακάς και Σοφία Ταράντου.
ΘΕΜΑΤΑ
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης
Αρκαδικού Ορχομενού

αποκατάστασης στο αρχαίο θέατρο του

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μετέφερε στα μέλη την πρόταση
Επιτροπής Ανάθεσης Μελετών για την ανάθεσης της μελέτης αποκατάστασης
αρχαίου
θεάτρου του Ορχομενού Αρκαδίας στον αρχιτέκτονα-μελετητή
Ευστράτιο Παυλίδη. Για τον κο Παυλίδη είχαμε τη θερμή συνηγορία τόσο
αρχιτέκτονα-αναστηλωτή κου Κων/νου Μπολέτη, όσο και της Προϊσταμένης
Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας κας Άννας Καραπαναγιώτου.
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Σημειώνεται ότι ο κ. Παυλίδης ήδη έχει προσληφθεί μετά από σχετική προκήρυξη ως
επιστημονικός συνεργάτης στις ανασκαφικές εργασίες του αρχαίου θεάτρου του
Ορχομενού Αρκαδίας. Οι καθηγητές κ.κ. Π. Θέμελης και Β. Λαμπρινουδάκης
πρότειναν να αξιοποιηθεί στο έπακρο η περίοδος που θα εργάζεται ο κ. Παυλίδης στο
μνημείο για τη συλλογή του απαραίτητου υλικού (τοπογραφικές –αρχιτεκτονικές
αποτυπώσεις κλπ) για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης. Επίσης οι
καθηγητές προσέθεσαν ότι, για λόγους δεοντολογίας, πρώτα πρέπει να λήξει η
σύμβαση του κου Παυλίδη με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας και εν συνεχεία
να του ανατεθεί η μελέτη αποκατάστασης του μνημείου από το ΔΙΑΖΩΜΑ. Το ποσόν
της ανάθεσης της παραπάνω μελέτης ορίσθηκε στο ύψος των 15.000 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α.
Μετά τη συζήτηση που ακολούθησε το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να
ανατεθεί η μελέτη στον παραπάνω μελετητή, όπως προτάθηκε από τους καθηγητές
κ.κ. Π. Θέμελη και Β. Λαμπρινουδάκη.
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης για το αρχαίο θέατρο της Σικυώνας
Για το αρχαίο θέατρο Σικυώνας ο πολιτικός μηχανικός κ. Γιώργος Μπινιάρης, ύστερα
από προτροπή του Προϊσταμένου της ΛΖ’ Ε.Π.Κ.Α. κ. Κ. Κίσσα, συνέταξε τεχνική
έκθεση για την αποκατάσταση τμήματος του κάτω κοίλου (την αποκατάσταση των
κατά χώρα σωζόμενων εδωλίων).
Παράλληλα, ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη για τις
θέσεις του Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας κου Κων/νου Κίσσα,
όπως καταγράφονται στο έγγραφο Φ2/2/05608/7.7.2011 το οποίο επισυνάπτεται

στα πρακτικά. Προηγήθηκε σύσκεψη, συνέχισε ο κ. Μπένος, στην οποία έλαβαν
μέρος οι κ.κ. Π.Θέμελης, Β. Λαμπρινουδάκης και ο κ. Κ. Κίσσας, οι οποίοι κατέληξαν
στο παρακάτω συμπέρασμα:
Η ανασκαφική έρευνα πρέπει να συνεχιστεί σε όλο το εύρος του κάτω κοίλου και εν
συνεχεία να ανατεθεί μελέτη αποκατάστασης του τμήματος αυτού του μνημείου.
Αυτό είναι προϋπόθεση για να οδηγηθούμε στα απαραίτητα επιστημονικά
συμπεράσματα για τη γεωμετρία του μνημείου, προκειμένου να είναι τεκμηριωμένη
η μελέτη αποκατάστασης. Οι ανασκαφικές έρευνες και οι εργασίες αποκατάστασης
θα πρέπει να προχωρούν σταδιακά (πρώτα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στο κάτω
κοίλο και μετά στο άνω κοίλο). Αυτό είναι απαραίτητο γιατί τα εδώλια του μνημείου
είναι κατασκευασμένα από τοπικό πώρινο λίθο, ο οποίος είναι πολύ εύθρυπτος.
Επίσης ενημέρωσε τα μέλη ότι ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Γιώργος Δέδες
προτίθεται να διαθέσει το ποσό των 100.000 ευρώ, μέσω προγραμματικής σύμβασης
για τις ανάγκες της ανασκαφικής έρευνας του μνημείου.
Μετά από τις παραπάνω εξελίξεις ο κ. Κίσσας εξουσιοδότησε τον πρόεδρο κ. Μπένο
να ανακοινώσει στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ τις ενέργειες που
προτίθεται να κάνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας για την ανάδειξη του
μνημείου.
1. διαβουλεύσεις με την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία για την έναρξη των
ανασκαφών
2. αίτημα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συμπληρωματική εγγραφή
της ανασκαφής του μνημείου στο πρόγραμμα δράσης της Εφορείας
3. επιστολή στον αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας κ. Γιώργο Δέδε για τον
προσδιορισμό του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης
4. αίτημα στο ΔΙΑΖΩΜΑ για την μελέτη αναστήλωσης της δυτικής θολωτής
διόδου του θεάτρου.
Το ΔΙΑΖΩΜΑ ευχαριστεί θερμά τον κ. Γιώργο Μπινιάρη για την προετοιμασία της
μελέτης αποκατάστασης του κοίλου του θεάτρου της Σικυώνας, η οποία θα
αξιοποιηθεί σε μελλοντική φάση και αφού έχουμε όλα τα δεδομένα της ανασκαφικής
έρευνας.
Το δ.σ. ευχαριστεί τον κ. Κ. Κίσσα για τη συνεργασία του και θα παρακολουθεί πολύ
στενά όλες τις ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω για την ταχύτερη δυνατή
προώθηση των εργασιών ανάδειξης του μνημείου. Παράλληλα, θα ενισχύει όσο
μπορεί την προσπάθεια του για τη συγκέντρωση χρημάτων στον κουμπαρά του
θεάτρου Σικυώνος, προκειμένου, όταν ωριμάσουν οι συνθήκες, να ανατεθεί η μελέτη
αποκατάστασης του μνημείου.
Συζήτηση και ενημέρωση για τα οργανωτικά της 4ης Γενικής Συνέλευσης
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις μέχρι τώρα
εξελίξεις στο θέμα της οργάνωσης της 4ης γενικής συνέλευσης.
Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή και έχουν υποβάλει τις φόρμες τους 160 μέλη. Ο
αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικός, αφού έχουμε μπροστά μας δύο ακόμα
μήνες προετοιμασίας.
Επίσης, έχουν γίνει όλες οι συνεννοήσεις με τις ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής
και το Ευρωπαϊκό κέντρο Δελφών για τη διαμονή των μελών μας.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος ανακοίνωσε ότι ύστερα από συνεννοήσεις που είχε
τόσο με την αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Παναγιώτα Γαζή, όσο και με το
Δήμαρχο Δελφών κ. Νικόλαο Φουσέκη δύο γεύματα θα προσφερθούν από την
Περιφέρεια και το Δήμο.
Επειδή, παρόλα αυτά, το κόστος που καλείται να καταβάλει το ΔΙΑΖΩΜΑ υπερβαίνει
τις 25.000 ευρώ (μεταφορικά, ένα μέρος των γευμάτων, τεχνολογική υποστήριξη
κλπ) ο Πρόεδρος πρότεινε, κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης στο
Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών, να προσφέρουν τα μέλη μας το ποσό των 50 ευρώ, ως
ενδεικτική συμβολή τους στα γενικά έξοδα της 4ης Γενικής Συνέλευσης
Τα μέλη του δ.σ. απεδέχθη ομόφωνα την πρόταση του προέδρου και τον
εξουσιοδότησαν να ενημερώσει τα μέλη, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσής τους.
Απόφαση για εκταμίευση από το αποθεματικό του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για την
προκαταβολή κρατήσεων στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ
Ο πρόεδρος του δ.σ. αφού ενημέρωσε τα μέλη ότι ένα από τα ξενοδοχεία με τα
οποία θα συνεργασθούμε, ζήτησε προκαταβολή 700 ευρώ για την σύναψη της
σχετικής συμφωνίας, εισηγήθηκε την εκταμίευση του παραπάνω ποσού από το
αποθεματικό του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ προκειμένου να καταβληθεί ως προκαταβολή για τις
κρατήσεις στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, όπως ζητήθηκε από τους υπευθύνους του
ξενοδοχείου.
Τα μέλη έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του προέδρου
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 και αρωγά μέλη:
1.
2.
3.
4.

Κομπότη Ελένη, δικηγόρος
Κουτσούκου Παναγιώτα, συντηρήτρια έργων τέχνης ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ
Λαναρά Σοφία, καθηγήτρια Δ/Ε
Λούβη-Κίζη Ασπασία, δρ. Βυζαντινολόγος – Γενική Διευθύντρια Πολιτιστικού
Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς
5. Παυλίδου Νιόβη, καθηγήτρια Α.Π.Θ.
6. Στάϊκου Σοφία, Πρόεδρος Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς
7. Στρογγυλός Παναγιώτης, δημοτικός υπάλληλος ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ
8. Στρογγυλού Αγγελική, δημοτική υπάλληλος ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ
9. Τυλλιανάκη Ειρήνη, ελεύθερος επαγγελματίας
10. Χριστοδούλου Ειρήνη, αρχαιολόγος
Τα μέλη του δ.σ. ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου.

10. Ενημέρωση για τον οικονομικό απολογισμό από 1.9.2008- 30.06.2011
Έγινε η παρουσίαση καθώς και η 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 30.06.2011. (βλ. πίνακα)

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Σταύρος Μπένος

Βασίλης Λαμπρινουδάκης

