ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Σήμερα, Τρίτη 18 Ιανουαρίου 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
Απουσίαζε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Σοφία Ταράντου
Παρευρέθησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Κλεοπάτρα Δίγκα και
Δημήτρης Παπαπετρόπουλος καθώς επίσης το μέλος της Ελεγκτικής
Επιτροπής κος Γιώργος Σκεπαθιανός.
Είχαν επίσης προσκληθεί και παρευρέθησαν οι κ.κ. Θεοδώρα (Ντόρα)
Ανδριοπούλου-Αθανασούλα και Πολυτίμη (Τούλα) Ανδριοπούλου, οι οποίες
προσέφεραν το ποσό των 94.7960,25 ευρώ για την ανάδειξη του αρχαίου
θεάτρου Δελφών, καθώς και τα ιδρυτικά μέλη του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ.κ.
Μανώλης Κορρές και Κώστας Ζάμπας.
Πριν τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου έγινε η κοπή της πίτας του
Σωματείου. Αντίτιμο για το φλουρί της πίτας ορίσθηκε το ποσό των 1.000
ευρώ, υπό την προϋπόθεση να κατατεθεί στον «κουμπαρά» ενός αρχαίου
θεάτρου. Το φλουρί κέρδισε η γραμματέας του προέδρου κα Μαρία Ρουμανά
η οποία επέλεξε με το ποσό των 1.000 ευρώ να προχωρήσει το άνοιγμα του
«κουμπαρά» για το αρχαίο θέατρο της Μεσσήνης.

Θέματα προς συζήτηση
1. Έγκριση του ποσού των 1.000 ευρώ για το φλουρί της
βασιλόπιττας
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα το ποσό των 1.000
ευρώ ως αντίτιμο για το πρωτοχρονιάτικο «φλουρί» της βασιλόπιττας του
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με την υποχρέωση, ο «τυχερός» να διαθέσει το ποσό αυτό σε
κουμπαρά αρχαίου θεάτρου της επιλογής του.
2. Αποδοχή δωρεάς 94.976,25 των αδελφών Θεοδώρας (Ντόρας)
Ανδριοπούλου–Αθανασούλα και Πολυτίμης (Τούλας) Ανδριοπούλου.
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση
των αδελφών Θεοδώρας(Ντόρας) Ανδριοπούλου-Αθανασούλα και Πολυτίμης
(Τούλας) Ανδριοπούλου να δωρίσουν το ποσό των 94.976,25 ευρώ για την
προώθηση της μελέτης του αρχαίου θεάτρου των Δελφών και εισηγήθηκε την
αποδοχή της χορηγίας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έκαναν ομόφωνα
αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου και ευχαρίστησαν τις αδελφές
Ανδριοπούλου, οι οποίες ήσαν παρούσες.
3. Πρόταση από τον γενικό γραμματέα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ καθηγητή
Βασίλη Λαμπρινουδάκη για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου
Ικαρίας.
Ο γενικός γραμματέας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ

καθηγητής κ. Βασίλης

Λαμπρινουδάκης είπε ότι ως κάτοικος του Δήμου Διονύσου και αρχαιολόγος
δέχθηκε την προτροπή συμπολιτών του, οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά
και τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου, να ενδιαφερθεί, ώστε να
προωθηθεί

μέσω

του

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ

ένα

πρόγραμμα

φροντίδας,

διαμόρφωσης και ανάδειξης των μνημείων του αρχαίου ιερού του Διονύσου
στην Ικαρία και ιδιαίτερα του θεάτρου του, όπου κατά την παράδοση
διδάχθηκε για πρώτη φορά θέατρο κατά τον ύστερο 60 π.Χ. αιώνα από τον
Θέσπι, καταγόμενο από τον δήμο της Ικαρίας. «Κατά τους συνομιλητές μου,
είπε ο κ. Λαμπρινουδάκης, η διοίκηση του Καποδιστριακού Δήμου Διονύσου
είχε μάλιστα αποφασίσει την διάθεση του ποσού των € 10.000,00 για την
σύνταξη σχετικής μελέτης, και οι νέες αρχές του Καλλικρατικού πλέον Δήμου
φαίνεται να είναι ευνοϊκές για τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας.» Ο κ.

Λαμπρινουδάκης υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Σταύρος
Μπένος έχει ήδη επισκεφθεί τον χώρο στο πλαίσιο των περιοδειών του και
έχει συνομιλήσει με τους ίδιους ανθρώπους. Είπε επίσης ότι επικοινώνησε με
την Προϊσταμένη της αρμόδιας Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων κ. Ελένη Μπάνου για να την ενημερώσει σχετικά, η οποία του
είπε ότι δεν έχει κατ’ αρχήν αντίρρηση και αναμένει την επίσημη εκδήλωση
της σχετικής πρωτοβουλίας. Ο πρόεδρος κ. Μπένος ανέλαβε να συνεννοηθεί
σχετικώς με τον νέο δήμαρχο και την κ. Μπάνου για την πρόβλεψη των
ενεργειών που απαιτούνται.
4. Ενημέρωση για την πρόοδο στις αναθέσεις των μελετών στα
αρχαία θέατρα Δήλου και Δελφών
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

ότι, σε

συνεργασία με τους κ.κ. Β. Λαμπρινουδάκη και Β. Χανδακά, προωθεί όλες τις
απαιτούμενες διαβουλεύσεις και προεργασίες για την ανάθεση των μελετών
στα αρχαία θέατρα Δελφών και Δήλου. Τα μέλη του δ.σ. εξέφρασαν ομόθυμα
την άποψη της συστηματικής και σε βάθος διαβούλευσης, τόσο με τα
υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, όσο και με τη Γαλλική
Αρχαιολογική Σχολή. Το δ.σ. εξουσιοδότησε τόσο τον πρόεδρο, όσο και τους
κ.κ. Β. Χανδακά και Β. Λαμπρινουδάκη να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν
τις απαιτούμενες προεργασίες μέχρι την ανάθεση των μελετών.
5. Ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών για την ανάδειξη των
αρχαίων θεάτρων Διονύσου και Μεγαλόπολης
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ότι μετά από
επίπονη προσπάθεια ενός έτους εκταμιεύθηκε όλο το ποσό των 6 εκατ. ευρώ
για την αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου του Διονύσου και αναμένεται από
τη γενική γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη ο ορισμός
της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου.
Σε ό, τι δε αφορά στο αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης, ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Π. Θέμελης ενημέρωσε το δ.σ. ότι
πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής (βλ.
πρακτικά). Επίσης ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Μπένος ενημέρωσε το
δ.σ. ότι στη σημερινή ημερήσια διάταξη του Κ.Α.Σ. είναι εγγεγραμμένο για

συζήτηση και λήψη απόφασης το μνημόνιο συνεργασίας και συναντίληψης
μεταξύ της ΛΘ’ ΕΠΚΑ και της ΔΕΗ, το οποίο προβλέπει την χορήγηση 3 ,6
εκατ. ευρώ για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Μεγαλόπολης
καθώς και την αναστήλωση του θεάτρου της πόλης. (βλ. μνημόνιο).
6. Συμμετοχή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στην προβολή του πρώτου διεθνούς
συνεδρίου για την ακουστική των αρχαίων θεάτρων
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του δ.σ. για την επιστολή που έλαβε από τον
καθηγητή του πανεπιστημίου της Πάτρας

κ.

Γιάννη Μουρτζόπουλο,

προκειμένου το ΔΙΑΖΩΜΑ να συμβάλει στην προβολή του

πρώτου

Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Ακουστικής Αρχαίων θεάτρων. Στη συζήτηση που
ακολούθησε ο κ. Γιώργος Κουρουπός επεσήμανε πως δεν υπάρχει ακόμα
συγκεκριμένο

πρόγραμμα

και

το

θέμα

βρίσκεται

στο

στάδιο

των

διαπραγματεύσεων. Το δ.σ. αποφάσισε ότι το Σωματείο θα μπορούσε κατ΄
αρχάς να συμβάλει στην προβολή του γεγονότος, αφού πρώτα έλθει σε επαφή
με τον καθηγητή Μουρτζόπουλο.
7. Αποδοχή χορηγίας από την ATTICA BANK
Ο πρόεδρος του δ.σ. ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση της ATTICA BANK
να επιχορηγήσει το Σωματείο με το ποσό των 15.000 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 ATTICA
BANK.
8. Αποδοχή χορηγίας από τo ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Ο

πρόεδρος

του

δ.σ.

ανακοίνωσε

στα

μέλη

την

απόφαση

του

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ να επιχορηγήσει το Σωματείο με το ποσό
των 10.000 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 το ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ.

9. Προώθηση του αιτήματος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας
με την επωνυμία «Κίνηση Πολιτών για την ανάδειξη του αρχαίου
θεάτρου

Αχαρνών

ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ»

για

την

επίσπευση

της

απαλλοτρίωσης του ομώνυμου θεάτρου.
Ο πρόεδρος του δ.σ. ενημέρωσε τα μέλη για την επιστολή της εταιρίας
«ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» προς το Υπουργείο Πολιτισμού με την οποία ζητά την άμεση
παρακατάθεση της αποζημίωσης προκειμένου να αρχίσουν άμεσα οι
ανασκαφικές εργασίες στο χώρο του μνημείου. Το δ.σ. του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ
συνηγορεί απόλυτα στο παραπάνω αίτημα και ενθαρρύνει παρόμοιες
πρωτοβουλίες που έχουν σαν στόχο την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων σε
όλη την Ελλάδα.
10. Παραχώρηση χώρου στο δήμο Αβδήρων
Ο πρόεδρος του δ.σ. ενημέρωσε τα μέλη για την ομόφωνη απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου Αβδήρων για την παραχώρηση χώρου με σκοπό να
χρησιμοποιηθεί ως χώρος εργασίας για τους αρχαιολόγους της

ΛΑ΄

Εφορείας, καθώς και τους εθελοντές και τα μέλη του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ που θα
δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Τα μέλη του δ.σ. εξέφρασαν ομόφωνα τις ευχαριστίες τους στο Δήμο
Αβδήρων για τη γενναιόδωρη χειρονομία του και εξουσιοδότησε το πρόεδρο
για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτής της προσφοράς.
11. Γεωτεχνική μελέτη του αρχαίου θεάτρου Μήλου
Η ΚΑ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων διετύπωσε, μέσω της αρχαιολόγου κας Πέγκυς
Πάντου, το αίτημα προς τον πρόεδρο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ να αναλάβει το
ΔΙΑΖΩΜΑ την ανάθεση γεωλογικής μελέτης στο χώρο του αρχαίου θεάτρου
Μήλου, προκειμένου να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι εργασίες ανάδειξης του
μνημείου, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α.
Το δ.σ. στο πλαίσιο της αμέριστης αρωγής που προσφέρει το ΔΙΑΖΩΜΑ στο
έργο του Υπουργείου Πολιτισμού ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει :

•

Τη μεταφορά 3.000 ευρώ από το αποθεματικό του στον κουμπαρά του
αρχαίου θεάτρου Μήλου

•

Την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με την εταιρία ΕΔΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. , όπως αυτή εκπροσωπείται από τον
γεωλόγο κ. Γιώργο Ντουνιά, ύψους 1.750 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. που
αφορά στο έργο : «Γεωτεχνική μελέτη για το αρχαίο θέατρο της
Μήλου»

•

Τα έξοδα μετακίνησης του κ. Γ.Ντουνιά στη Μήλο που ανέρχονται στο
ποσό των 108,03 ευρώ, προκειμένου να έχει μια πρώτη διερευνητική
επαφή με το μνημείο.

12. Τροποποίηση του μητρώου των μελών του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ
Ο πρόεδρος του δ.σ. ενημέρωσε τα μέλη ότι έκανε ένα πλήρη κύκλο επαφών
με όλους τους τρόπους (ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά και με επιστολές) με όλα τα
μέλη του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με την πολύτιμη βοήθεια της κας Μαρίας Ρουμανά
με σκοπό την καταβολή της συνδρομής τους. Η συμμετοχή των μελών του
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, επεσήμανε ο κ. Μπένος, έχει μεγάλη συμβολική αξία γιατί
προσδίδει κύρος και πειθαρχία στην εξυπηρέτηση των υψηλών στόχων του
Σωματείου μας. Κατά τη διάρκεια των επαφών αυτών ένας μικρός αριθμός
μελών, είτε για λόγους οικονομικών δυσκολιών είτε λόγω υπέρμετρου φόρτου
εργασίας εξέφρασε την επιθυμία να συνεχίσει τη συμβολή του στο Σωματείο
με τη μορφή και τις προϋποθέσεις του αρωγού μέλους, όπως άλλωστε
προβλέπεται στο Καταστατικό μας. Ο πρόεδρος εισηγήθηκε να γίνει
αποδεκτή η επιθυμία τους.
Ο κατάλογος των μελών που επιθυμούν αυτή την αλλαγή είναι ο παρακάτω :
1. ΑΤΖΕΜΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
2. ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
3. ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
4. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
5. ΒΟΛΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
6. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΔΙΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΓΩΓΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
10. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
11. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
12. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
13. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
14. ΚΑΛΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
16. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
17. ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ
18. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
19. ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
20. ΛΑΔΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
21. ΜΑΚΡΗ ΝΑΤΑΣΣΑ
22. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
23. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24. ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
26. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ
27. ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
28. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
29. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ
30. ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
31. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
32. ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
33. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
34. ΤΣΩΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
35. ΤΣΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
36. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
37. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
38. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την
εισήγηση του Προέδρου.

13. Έγκριση αιτήσεων νέων μελών
Ο Πρόεδρος κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την
έγκριση των αιτήσεων των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή
τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και αρωγά μέλη
1. Κλωνιζάκη Αριάδνη, αρχαιολόγος
2. Κόλλιας Γεώργιος, μηχανολόγος-μηχανικός Ε.Μ.Π.(ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ)
3. Μποζόπουλος Ανέστης, τοπογράφος-μηχανικός
4. Ντούρος Σωτήριος, δήμαρχος Αχαρνών
5. Πανταζόπουλος Αλέξανδρος, δημόσιος υπάλληλος
6. Σοφικίτης Μιχάλης, ταξίαρχος ε.α.
7. Σοφικίτου Αικατερίνη, ιδιωτική υπάλληλος
8. Ψαρρού Μαρία, διευθύντρια Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Κερατσινίου
Το διοικητικό συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την
εισήγηση του Προέδρου.
14. Οικονομικός απολογισμός έτους 2010
Έγινε η παρουσίαση καθώς και η ανάλυση των κονδυλίων εσόδων και εξόδων
του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού από

1.9.2008 έως

31.1.2011.

(βλ. Πρακτικό οικονομικά στοιχεία).

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Σταύρος Μπένος

Βασίλης Λαμπρινουδάκης

