Πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ»
Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010
Σήμερα, Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010 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
Σοφία Ταράντου, μέλος
Κλεοπάτρα Δίγκα, αναπληρωματικό μέλος
Δημήτρης Παπαπετρόπουλος, αναπληρωματικό μέλος
Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Βασίλης Χανδακάς.
Θέματα :
Ενημέρωση για την πρόοδο της ανάθεσης μελετών για τα θέατρα Δελφών και
Δήλου
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη για την
πρόοδο της ανάθεσης των μελετών για τα θέατρα των Δελφών και της Δήλου και τις επαφές
που είχε με τους μελετητές κ.κ. Κώστα Ζάμπα και Λιάνα Χλέπα καθώς και τους Εφόρους κ.
Νάνσυ Ψάλτη και Παναγιώτη Χατζηδάκη για τα αρχαία θέατρα Δελφών και Δήλου
αντιστοίχως.
Μετά από εκτενή συζήτηση κρίθηκε αναγκαίο να γίνει μια συστηματική διαβούλευση των
μελετητών τόσο με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, η οποία έχει μια μακρά επιστημονική
παρουσία και στα δύο θέατρα, όσο και με το Διευθυντή Αναστήλωσης του Υπουργείου
Πολιτισμού κ. Δημοσθένη Ζιρώ. Το συντονισμό των επαφών θα αναλάβει το μέλος του δ.σ. κ.
Βασίλης Χανδακάς με την επικουρία των κ.κ. Π. Θέμελη και Β.Λαμπρινουδάκη.
Αποδοχή χορηγίας από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αρκαδίας
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση της ΤΕΔΚ
Αρκαδίας να ενισχύσει τον κουμπαρά του αρχαίου θεάτρου του Αρκαδικού Ορχομενού με το
ποσό των 12.000 ευρώ και εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας. Τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου τον εξουσιοδότησαν να
στείλει ευχαριστήρια επιστολή προς την ΤΕΔΚ Αρκαδίας.
Αποδοχή χορηγίας από την PROTON BANK
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση της PROTON
BANK να επιχορηγήσει το Σωματείο με το ποσό των 25.000 για την εξυπηρέτηση των σκοπών
του και εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έκαναν
ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου και τον εξουσιοδότησαν να στείλει
ευχαριστήρια επιστολή προς την PROTON BANK

Αποδοχή χορηγίας από τα «Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ»
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη την απόφαση της εταιρίας
«Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ» να επιχορηγήσει το Σωματείο με το ποσό των 3.000 για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του και εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας. Τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου και τον
εξουσιοδότησαν να στείλει ευχαριστήρια επιστολή προς την εταιρία «Ιχθυοτροφεία
ΣΕΛΟΝΤΑ».
Συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΕΛΙΞ –Προγράμματα εθελοντικής
εργασίας»
Η πρόεδρος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΕΛΙΞ κα Ελένη Γαζή, η οποία είχε προσκληθεί
στη συνεδρίαση, ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο για τις δραστηριότητες του εθελοντικού
προγράμματος ΕΛΙΞ και πρότεινε να εξετασθεί η προοπτική συνεργασίας με το ΔΙΑΖΩΜΑ.
Η μη κυβερνητική οργάνωση ΕΛΙΞ καλλιεργεί την εθελοντική συνείδηση και προωθεί την
εθελοντική προσφορά από το 1987. Η ΕΛΙΞ πραγματοποιεί διεθνείς δράσεις εθελοντικής
συμμετοχής με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, την προώθηση του πολιτισμού και την κοινωνική προσφορά.
Ακολούθησε διάλογος με πλήθος εποικοδομητικών παρατηρήσεων από τους καθηγητές κ.κ. Π.
Θέμελη και Β.Λαμπρινουδάκη. Και οι δύο επεσήμαναν την ιδιαιτερότητα του ανασκαφικού
έργου, που απαιτεί ακόμα και από τους εθελοντές μεγάλη εξειδίκευση. Η πρόταση των
καθηγητών είναι να αξιοποιηθούν οι εθελοντικές αυτές ομάδες με πολλή προσοχή σε εργασίες
περιφερειακής κλίμακας (καθαρισμοί, περιβάλλων χώρος κλπ) και όχι στον πυρήνα του
αρχαιολογικού έργου.
Το δ.σ. εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να συνεργασθεί με την κα Ελένη Γαζή, προκειμένου από
κοινού να ετοιμάσουν πρόταση για επόμενη συνεδρίαση του δ.σ., αφού συνεννοηθούν και με τις
τοπικές αρχές, που αναλαμβάνουν το βάρος της φιλοξενίας, καθώς και τους αρχαιολόγους.
Απόδοση τιμής στα ιδρυτικά μέλη του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ Γρηγόρη Διαμαντόπουλο και
Γιάννη Σακελλαράκη που έφυγαν από τη ζωή
Για το Γρηγόρη Διαμαντόπουλο
«Ο Γρηγόρης υπήρξε ο πολυτιμότερος συνεργάτης μου στα τριάντα χρόνια της δημόσιας
ζωής μου και κυριολεκτικά ο σημαντικότερος πολιτικός μου μέντορας. Εκείνος οδήγησε τα
πρώτα μου βήματα κι εκείνος μου έδειξε με ποιο τρόπο πρέπει να πορεύεται κανείς στη
δημόσια ζωή.
Δεν θα ξεχάσω πως πριν ακόμα έρθουν οι δύσκολες μέρες της Καλαμάτας, ο Γρηγόρης με
πήρε από το χέρι και με περπάτησε στους ωραίους δρόμους των μεγάλων ιδεών και των
μεγάλων ονείρων. Θυμάμαι ακόμα τη φράση του: "Σταύρο, για να πετύχουμε τη μεγάλη
αλλαγή που έχει ανάγκη η πόλη, πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι το συμφέρον τους
συμπίπτει με το συμφέρον της πόλης. Οι άρχοντες, οι τοπικοί και οι πολιτειακοί, αξίζει να
έχουν θέση στη δημόσια ζωή μονάχα όταν ονειρεύονται και όταν έχουν πάθος να
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
Εσύ, μου έλεγε, πρέπει να είσαι με την πόλη και με τα όνειρά της. Προς Θεού μη γίνεις
διαιτητής στις διάφορες μικροσυγκρούσεις που καθημερινά μαστιγώνουν τις τοπικές
κοινωνίες".

Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε αυτή την μεγάλη πορεία με τον Γρηγόρη, που οδήγησε στην
απόλυτη πολεοδομική ανατροπή της πόλης μας και η Καλαμάτα θεωρείται, μάλιστα, η μόνη
πόλη της χώρας που αναγεννήθηκε πολεοδομικά κι αυτό το οφείλουμε στο Γρηγόρη.
Και του οφείλω και κάτι άλλο ακόμα μεγαλύτερο, καθώς είχε δημιουργήσει στην πόλη όλες
τις προϋποθέσεις για να μπορέσει ν' αντέξει τη μεγαλύτερη δοκιμασία στη νεότερη ιστορία
της που ήταν οι σεισμοί του '86. Γιατί ο Γρηγόρης απέδειξε ότι η ανασυγκρότηση μετά τους
σεισμούς δεν είναι υπόθεση των πολιτικών μηχανικών και της καλής ανακατασκευής των
κτηρίων, αλλά το πώς σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα που πρέπει να είναι ολιστικό, με
επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Θυμάμαι λοιπόν ότι με ειδοποίησε μια νύχτα:
"Θέλω μια ώρα να μου διαθέσεις" Με πήγε στα Ζιγκιρέικα και μου είπε: "Σταύρο μου μέχρι
τώρα η χώρα μας δεν έχει κουλτούρα αντιμετώπισης του σεισμικού φαινομένου, απλώς
δίνει σεισμοδάνεια κι εκεί τελειώνει.
Εμείς λοιπόν, τώρα που είναι ζεστό το πράγμα και που είναι εδώ οι κάμερες και οι
δημοσιογράφοι και η κοινή γνώμη είναι πολύ ευαίσθητη για τα ζητήματά μας, πρέπει να
πείσουμε ότι έχουμε ως επίκεντρό μας τους πολίτες της σεισμόπληκτης πόλης. Και οι
πολίτες δεν έχουν μόνο την ανάγκη να μπουν στο σπίτι τους, αλλά ανάγκες οικονομικές,
πολιτισμικές, κοινωνικές και πρέπει όλες να τις αντιμετωπίσουμε".
Έτσι κάναμε αυτό το ρωμαλέο πρόγραμμα της οικιστικής ανασυγκρότησης της Καλαμάτας που
εμπεριείχε μια εξαιρετική πολιτική και που έγινε αντικείμενο ανάγνωσης και μελέτης από τους
μεγαλύτερους Οργανισμούς Αντισεισμικής Προστασίας, ακόμα και των πιο προηγμένων χωρών
όπως η Ιαπωνία και η Αμερική. Και βεβαίως έγινε και η επίσημη αντισεισμική πολιτική της
χώρας μας. Ο Γρηγόρης λοιπόν πρέπει να θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της
Καλαμάτας.
Ο δικός μου Γρηγόρης ήταν ο καλός μου φίλος, η συντροφιά μου μέχρι το τέλος του. Και
τώρα είναι μια μεγάλη απουσία και ταυτόχρονα μια μεγάλη διαρκής παρουσία με την
πλούσια προίκα αξιών που μας άφησε.»
Σταύρος Μπένος
Για τον Γιάννη Σακελλαράκη
Έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2010 ο καθηγητής Γιάννης Σακελλαράκης που
τίμησε το σωματείο μας όντας ιδρυτικό του μέλος.
Ο Γιάννης Σακελλαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936. Αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο
της Χαϊδελβέργης, όπου και δίδαξε ως καθηγητής Ο κορυφαίος αρχαιολόγος δίδαξε στα
πανεπιστήμια Αθηνών, Αμβούργου και Χαϊδελβέργης και δημοσίευσε πολλά βιβλία και άρθρα,
κυρίως για τους πρώιμους πολιτισμούς του Αιγαίου. Έδωσε πολλές δεκάδες διαλέξεις σ' όλο τον
κόσμο και έλαβε μέρος σε πλήθος συνεδρίων και συμποσίων. Υπήρξε μέλος πολλών ελληνικών
και ξένων επιστημονικών σωματείων.
Ο τελευταίος από τους μεγάλους αρχαιολόγους της γενιάς του- δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τον
συνέδεε στενή φιλία με τον μεγαλύτερό του Μανώλη Ανδρόνικο -, ο Γιάννης Σακελλαράκης
ήταν ένας επιστήμονας διεθνούς ακτινοβολίας, προσωπικότητα με μεγάλο έρεισμα,
αναγνωρισμένος και στο εξωτερικό ως ο υπ΄ αριθμόν 1 γνώστης της Μινωικής Αρχαιολογίας.
Υπήρξε ο αρχαιολόγος που ανέσκαψε στην Κρήτη το Ιδαίο Αντρο, το σπουδαιότερο λατρευτικό
ιερό της Μινωικής εποχής σε υψόμετρο 1.500 μ., τη σπηλιά δηλαδή όπου γεννήθηκε ο Δίας,
φέρνοντας στο φως ευρήματα μοναδικής σημασίας και ποιότητας. Και στα Ανεμόσπηλια, ένα
μικρό ιερό κορυφής, όπου ερμήνευσε το κυριότερο εύρημα ως «ενθρωποθυσία» ανακάλυψη

που έγινε διεθνώς γνωστή. Ήταν επίσης εκείνος που έφερε στο φως το μινωικό ανάκτορο των
Αρχανών στην Κρήτη και που ανέσκαψε ένα ακόμη σπουδαίο ιερό κορυφής, στα Κύθηρα.
Εργαζόταν μανιωδώς μέχρι το τέλος, για να προφθάσει να ολοκληρώσει το τελευταίο έργο του
με βάση την αρχή ότι ο αρχαιολόγος υποχρεούται να μελετά και να δημοσιεύει ό,τι φέρνει στο
φως. Παρήγαγε άλλωστε σπουδαίο επιστημονικό συγγραφικό έργο, με αμέτρητες δημοσιεύσεις
αλλά και βιβλία για το ευρύτερο κοινό- σε έναν λόγο ποιητικό και φιλοσοφικό, που γοητεύει. Με
βαθιά γνώση της ανθρώπινης φύσης και της μοίρας του επί Γης, σταθερός στις αξίες της ηθικής
και της αξιοπρέπειας, με μια παλιού καιρού ευγένεια και γοητεία.
«Οραματίζομαι μια Αρχαιολογία που δεν θα είναι καταστροφική, διότι και εγώ νιώθω
καταστροφέας. Αυτό ελπίζω για τους μελλοντικούς. Να έχουν καθαρότερη συνείδηση από τη
δική μου» έλεγε. Τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον χρυσό σταυρό του Τάγματος της Τιμής της
Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών και με το χρυσό μετάλλιο
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το περασμένο καλοκαίρι ο Γιάννης Σακελλαράκης ανέβηκε για
τελευταία φορά στη Ζώμινθο.
Μετατροπή της σύμβασης της κας Μαρίας Σοφικίτου
Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη τη μετατροπή της σύμβασης της
αρχαιολόγου κας Μαρίας Σοφικίτου από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης και ο
μισθός της να να διαμορφωθεί από 12.000 ευρώ ετήσιες μικτές αποδοχές σε 18.000 ευρώ
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αιτιολογώντας την πρότασή του αυτή ο κ. Σ. Μπένος
αναφέρθηκε στην υποδειγματική δουλειά της κας Μαρίας Σοφικίτου, καθώς και στην
προσήλωσή της στο έργο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Το διοικητικό συμβούλιο έκανε ομόφωνα
αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου.
Έγκριση αιτήσεων νέων μελών
Ο Πρόεδρος κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση των
αιτήσεων των παρακάτω φυσικών και νομικών προσώπων για την εγγραφή τους στο
«ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και αρωγά μέλη :
1. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, καθηγήτρια σχολής πολιτικών μηχανικών Ε.Μ.Π.
2. ΓΙΟΥΡΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Προϊστάμενος της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων και ακίνητης
περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, διπλ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.
3. ΓΚΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ασκούμενος δικηγόρος
4. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, πολιτικός μηχανικός
5. ΛΕΜΗ ΕΣΘΗΡ, ζωγράφος
6. ΜΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ, ιατρός (ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ)
7. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ, φιλόλογος,αρχαιολόγος
8. ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε.
9. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, καθηγητής πανεπιστημίου Αθηνών
10. ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , σύμβουλος διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς, λέκτορας στο
πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
11. ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ακόλουθος τύπου στη Γενική γραμματεία Ενημέρωσης (ΑΡΩΓΟ
ΜΕΛΟΣ)
12. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΛΙΛΙΑΝ, αρχιτέκτων-μηχανικός
13. ΦΩΤΗ- ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, δημόσιος υπάλληλος (ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ)
Το διοικητικό συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του
Προέδρου.

Οικονομικός απολογισμός
Έγινε ενημέρωση και δόθηκε στα μέλη του Δ.Σ. ο αναλυτικός πίνακας ισολογισμού εσόδωνεξόδων για το διάστημα από 01/09/2010 έως 31.10.2010 (βλέπε συνημμένο πίνακα)
Άλλα θέματα
Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εισηγήθηκε την εξουσιοδότηση του κ. Κωνσταντίνου
Δικαίου του Ιωάννου (ΑΔΤ 239031 ΕΛ.ΑΣ) για πραγματοποίηση αναλήψεων μέχρι του ποσού
των 3.000 (τριών χιλιάδων)ευρώ, από τους λογαριασμούς του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στις τράπεζες
KΥΠΡΟΥ και PROTON BANK. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έκαναν ομόφωνα
αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου.
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