ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Σήμερα, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 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
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.
Θέματα προς συζήτηση
Nέος κύκλος των εκδηλώσεων του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με τίτλο :
«ΞΕΚΙΝΑΜΕ»
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη
για το νέα δράση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με τον τίτλο ΞΕΚΙΝΑΜΕ. Πρόκειται για
έναν κύκλο εκδηλώσεων σε αρχαία θέατρα όπου ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες
(ερευνητικές, ανασκαφικές ή αναστηλωτικές) .
Η δράση ΞΕΚΙΝΑΜΕ εγκαινιάστηκε το αρχαίο θέατρο των Φθιωτίδων Θηβών
και θα ακολουθήσει και μία αντίστοιχη στο αρχαίο θέατρο του Αρκαδικού
Ορχομενού.
Ο κ. Μπένος τόνισε, ότι για την επιτυχία της δράσης αυτής απαιτείται διαρκής
υποκίνηση ομάδων υποστήριξης στην κάθε περιοχή, όπου θα εκδηλώνεται η
δράση ΞΕΚΙΝΑΜΕ.
Ο κ. Βασίλης Χανδακάς ενημέρωσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τα
προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, όπου οι ασθενείς που βρίσκονται στη φάση της
απεξάρτησης απασχολούνται σε καθαρισμούς αρχαιολογικών χώρων κ.λ.π. και
πρότεινε να εξετασθεί η προοπτική απασχόλησής τους στις εκδηλώσεις της
δράσης ΞΕΚΙΝΑΜΕ.

Συζήτηση για τον τρόπο προώθησης των μελετών αναστήλωσης των
αρχαίων θεάτρων ΔΕΛΦΩΝ και ΔΗΛΟΥ
Ο πρόεδρος του δ.σ. ενημέρωσε τα μέλη για την συνάντηση που είχε με τη Γενική
γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου συζητήθηκε η προοπτική το
ΔΙΑΖΩΜΑ να αναθέσει σε μελετητές να ετοιμάσουν μελέτες αναστήλωσης για
θέατρα και το προϊόν αυτής της εργασίας να το καταθέσει ως χορηγία στο
Υπουργείο Πολιτισμού. Οι πρώτες δε μελέτες που θα ανατεθούν να αφορούν στα
αρχαία θέατρα των Δελφών και της Δήλου.
Ο πρόεδρος πρότεινε να συγκροτηθεί μία επιτροπή με πρόεδρο του κ. Βασίλη
Χανδακά αποτελούμενη από τους κ.κ. Β. Λαμπρινουδάκη, Πέτρο Θέμελη,
Δημήτρη Παπαπετρόπουλο και Γιώργο Σκεπαθιανό η οποία θα εξετάσει τη
δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης αυτής και η οριστική απόφαση να ληφθεί
σε επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
Το δ.σ. ενέκρινε ομόφωνα τη συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής
Παρουσίαση της πρότασης της κας Λυδίας Κονιόρδου για τον μαθητικό
διαγωνισμό αρχαίου δράματος
Το μέλος του δ.σ. κου Χρήστος Λάζος παρουσίασε την κοινή πρόταση των
σωματείων «Δεσμοί» και «Διάζωμα» - κοινή δράση των Υπουργείων Παιδείας
και Πολιτισμού και η οποία αφορά στη διοργάνωση μαθητικών αγώνων αρχαίου
δράματος -τραγωδίας και κωμωδίας- σε τοπικό, περιφερειακό και πανελλαδικό
επίπεδο.
Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
Ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης εξέφρασε την αντίρρησή του και αντιπρότεινε η
θεματολογία του μαθητικού διαγωνισμού να μην περιοριστεί μόνο στο αρχαίο
δράμα.
Ο κ. Μπένος πρότεινε να τεθεί η παρατήρηση του κου Θέμελη ως
προβληματισμός στην διαβούλευση που θα ακολουθήσει με τα Υπουργεία
Πολιτισμού και Παιδείας.
Η κα Κλεοπάτρα Δίγκα συμφωνώντας και επεκτέινοντας την πρόταση του κου
Θέμελη εξέφρασε την άποψη ότι τα παιδιά

θα πρέπει να μυούνται και σε

θεατρικά δρώμενα πολλών ειδών. Επίσης μετά την επίσκεψη των σχολικών
ομάδων στους θεατρικούς χώρους να υπάρχει παραγωγή εικαστικού έργου
(κείμενα, βίντεο, ζωγραφική).

Τέλος, ο καθηγητής Βασίλης Λαμπρινουδάκης πρότεινε τη μετακίνηση των
τελικών εκδηλώσεων του Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου δράματος στο τέλος
Ιουνίου, οπότε και ολοκληρώνεται η εξεταστική περίδος.
Το δ.σ. υιοθέτησε τη θέση του καθηγητή κου Λαμπρινουδάκη, οπότε η πρόταση
διαμορφώνεται ως εξής:
Διοργάνωση θεατρικής παράστασης αρχαίου δράματος.
•

Συμμετέχουν μαθητές 3ης Γυμνασίου, 1ης και 2ας Λυκείου

•

Οι μαθητές επιλέγουν το έργο, το μελετούν και συζητούν όλα τα θέματα
που συνδέονται με την ερμηνεία και την παράσταση

•

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προετοιμάζουν την παράσταση

•

Τέλη Απριλίου – αρχές Μαΐου παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε μια
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου ή σε ένα θέατρο της πόλης
τους

Κόστος : το συνολικό κόστος μιας σχολικής παράστασης δεν υπερβαίνει τις
2.000 ευρώ και μπορεί ναι καλυφθεί με επιχορήγηση του Δήμου.
Περιφερειακοί αγώνες
Τον Μάιο διοργανώνονται οι περιφερειακοί αγώνες αρχαίου δράματος, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, σε ένα αρχαίο θέατρο της
περιφέρειας.
Μια πενταμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν δύο εκπαιδευτικοί, ένας
αρχαιολόγος, ένας εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης και ένας διευθυντής
ΔΗΠΕΘΕ, επιλέγει μία παράσταση τραγωδίας ή μία παράσταση κωμωδίας οι
οποίες θα εκπροσωπήσουν την περιφέρεια στο ετήσιο Μαθητικό Φεστιβάλ
Αρχαίου Δράματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση η Επιτροπή μπορεί να επιλέξει δύο παραστάσεις, μία παράσταση
τραγωδίας και μία παράσταση κωμωδίας.
Κόστος : το συνολικό κόστος των περιφερειακών αγώνων δεν υπερβαίνει τις
15.000 ευρώ και μπορεί να καλυφθεί από την Περιφέρεια.
Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος
Το Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος διοργανώνεται το τελευταίο
δεκαήμερο του Ιουνίου σε διαφορετικό κάθε φορά αρχαίο θέατρο. Διαρκεί πέντε
ημέρες και κλείνει με μια μεγάλη μαθητική γιορτή στην οποία μπορούν να
συμμετέχουν και μαθητικά μουσικά συγκροτήματα (schoolwave).
Βράβευση : α) μια επιτροπή βραβεύει τις τρεις καλύτερες παραστάσεις
β) οι μαθητές ψηφίζουν τις τρεις καλύτερες παραστάσεις
Κόστος : 100.000 ευρώ το οποίο καλύπτεται από το Υπουργείο Παιδείας

Συντονιστική επιτροπή
Κοινή επιτροπή των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού στην οποία
συμμετέχουν εκπρόσωποι των δύο σωματείων.
Εκπαιδευτικά σεμινάρια
Το σωματείο «Δεσμοί» έχει αναπτύξει εκπαιδευτική δραστηριότητα και διαθέτει
την απαραίτητη εμπειρία διοργάνωσης σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και
μαθητές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει επεξεργαστεί και εφαρμόσει με
επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια έχει διάρκεια 40 ωρών, περιλαμβάνει 5
εκπαιδευτές (ηθοποιός / σκηνοθετής, κινησιολόγος / χορογράφος, μουσικός /
συνθέτης, θεατρολόγος, κατασκευή και χρήση προσωπείων) και το κόστος του
είναι 4.000 ευρώ.
Τα σεμινάρια διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε
συνεργασία με τα Γραφεία Εκπαίδευσης.
Το συνολικό κόστος μπορεί να καλυφθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού με
επιχορήγηση προς το σωματείο «Δεσμοί».
Δικτυακός τόπος
Δημιουργείται δικτυακός τόπος στον οποίο αναρτώνται όλες οι σχετικές
πληροφορίες, τα έργα που ετοιμάζονται, τα προγράμματα των περιφερειακών
αγώνων, το πρόγραμμα του Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος,
εκπαιδευτικό υλικό, βιβλιογραφία μεταφράσεων αρχαίου δράματος, κλπ.
Χρονοδιάγραμμα
Οκτώβριος

Εγκύκλιοι των Υπουργείων με αντικείμενο το πρόγραμμα.
Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας σε Γυμνάσια – Λύκεια
και τοπικά / περιφερειακά γραφεία εκπαίδευσης.
Εγκύκλιος του Υπουργείου Πολιτισμού προς τις Εφορείες.

Νοέμβριος

Δηλώσεις συμμετοχής σχολείων

Μάρτιος

Προγράμματα Περιφερειακών Αγώνων

Ιούνιος

Πρόγραμμα Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος

Βιβλιογραφία μεταφράσεων
Απαραίτητο βοήθημα αποτελεί η συγκρότηση μιας βιβλιογραφίας μεταφράσεων
αρχαίου δράματος που θα παρουσιάζει σύντομα τις υπάρχουσες μεταφράσεις και
θα διευκολύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές να επιλέξουν τη μετάφραση που θα
χρησιμοποιήσουν.

Παράλληλες συγκλίνουσες δράσεις
Εκπαιδευτικά προγράμματα, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, τις Εφορείες και άλλες ομάδες που
έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με στόχο να γνωρίσουν οι
μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα αρχαία θέατρα της
περιοχής τους.
Διεθνής συνεργασία και ανταλλαγές
Σε επόμενη φάση και εφόσον το πρόγραμμα αναπτύσσεται με επιτυχία, θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνει συνεργασίες και ανταλλαγές με άλλες μεσογειακές
χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Τουρκία) που εφαρμόζουν αντίστοιχα
προγράμματα και διαθέτουν αρχαία θέατρα.
Το δ.σ. εξουσιοδότησε τον πρόεδρο για την ανάληψη όλων των απαραίτητων
ενεργειών για την προώθηση στα Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας της
πρότασης για την οργάνωση των Μαθητικών Αγώνων Αρχαίου Δράματος.
Συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τη συνάντηση που, μαζί με τον κ. Γιώργο
Κουρουπό, είχε με τον Πρόεδρο του Μεγάρου Μουσικής κ. Γιάννη Μάνο για
την προοπτική συνεργασίας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με το Μέγαρο Μουσικής με
στόχο τη συνδιοργάνωση δύο μεγάλων γεγονότων:
1. την παραγωγή μουσικής εκδήλωσης από την ΚΑΜΕΡΑΤΑ με στόχο την
εμφάνισή της στα αρχαία ωδεία της χώρας
2. την οργάνωση διεθνούς συνεδρίου από το ΔΙΑΖΩΜΑ με την παραχώρηση
των υποδομών του Μεγάρου Μουσικής
Στη συνέχεια ο κ. Γιώργος Κουρουπός πήρε το λόγο και ανέπτυξε τις τρεις
εναλλακτικές προτάσεις που συζητήθηκαν για την υλοποίηση της μουσικής
παραγωγής:
1α πρόταση : επαφή με συνθέτες που έχουν εμπειρία και έχουν ασχοληθεί με το
αρχαίο δράμα και παραγγελία για μουσικές δημιουργίες βασισμένες σε αυτό. Τα
έργα θα μπορούσαν να εκτελούνται από τοπικές χορωδίες με τη συνοδεία της
ΚΑΜΕΡΑΤΑ
1β πρόταση: να παραγγείλει το Μέγαρο τραγούδια βασισμένα πάνω στους
αρχαίους λυρικούς. Το αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής να παρουσιασθεί σε μιαν
Εκδήλωση Τραγουδιού που θα διοργανωθεί στον κατάλληλο χρόνο
1γ πρόταση: παραγγελία σε συνθέτες για δημιουργία μουσικών θεαμάτων που θα
βασίζονται στους μύθους του Αισώπου. Τα μουσικά αυτά θεάματα θα
εκτελούνται από τα ίδια τα παιδιά.

Αμέσως μετά συζητήθηκε η προοπτική της από κοινού διοργάνωσης διεθνούς
συνεδρίου στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα την τεκμηρίωση, χρηματοδότηση και
την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης ακρόασης.
Το διοικητικό συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση:
1. εξουσιοδότησε τον κ. Γιώργο Κουρουπό να εκπροσωπεί το ΔΙΑΖΩΜΑ σε
όλες τις φάσεις της μουσικής παραγωγής για τα αρχαία ωδεία
2. συγκρότησε επιτροπή αποτελούμενη από το κ. Χρήστο Λάζο ως
συντονιστή και τους καθηγητές κ.κ. Π. Θέμελη και Β. Λαμπρινουδάκη που
θα εκπροσωπεί το ΔΙΑΖΩΜΑ στις σχετικές διαβουλεύσεις με το Μέγαρο
Μουσικής για τη διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου.
Συνεργασία με το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ
Ο πρόεδρος του δ.σ. ενημέρωσε τα μέλη για τις συναντήσεις που είχε με το
Γενικό Διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΙ Κ. Γιάννη Σπανολιό και τον
Διευθυντή
κο Αρη Πορτοσάλτε, ύστερα από πρωτοβουλία τους για το
ενδεχόμενο συνεργασίας του ρ.σ. ΣΚΑΙ με το ΔΙΑΖΩΜΑ. Η συνεργασία αυτή θα
έχει ως περιεχόμενο την πραγματοποίηση μιας σειράς ραδιοφωνικών εκπομπών
με θέμα τα αρχαία θέατρα της χώρας. Οι εκπομπές αυτές θα έχουν ως στόχο την
ευαισθητοποίηση των πολιτών και θα συνοδεύονται από εκδηλώσεις στα αρχαία
θέατρα (καθαρισμοί, ξενάγηση, φυτεύσεις κ.ο.κ.)
Το δ.σ. εξουσιοδότησε το πρόεδρο να προωθήσει τη συνεργασία με τον
ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ
Ξενάγηση από κινητό τηλέφωνο
Ο κ. Παναγιώτης Κίγκος παρουσίασε στα μέλη του δ.σ. ένα πρωτοποριακό
πρόγραμμα ξενάγησης μέσω κινητού τηλεφώνου, με το οποίο ο επισκέπτης
μπορεί να εντοπίσει το θέατρο που επιθυμεί να επισκεφθεί και να έχει όλη τη
δυνατή πληροφόρηση για το μνημείο.
Το δ.σ. αποφάσισε το παραπάνω πρόγραμμα να εφαρμοστεί πιλοτικά για τα
αρχαία θέατρα της Μεσσήνης και της Επιδαύρου και εξουσιοδότησε τον πρόεδρο
να διερευνήσει το ενδεχόμενο χορηγίας ύψους 50.000 ευρώ.
Πρόταση για να υποδεχθούμε την κα Μαρία Μίχα ως επίτιμο μέλος στο
ΔΙΑΖΩΜΑ
Ο Πρόεδρος του δ.σ. πρότεινε στα μέλη να ανακηρυχθεί η δικηγόρος κα Μαρία
Μίχα επίτιμο μέλος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη της
προσφορά και τις καινοτομικές της δραστηριότητες στην ανάδειξη του αρχαίου
θεάτρου των Αχαρνών.
Τα μέλη του δ.σ. αποδέχθηκαν ομόφωνα την πρόταση του προέδρου και τον
εξουσιοδότησαν να αποστείλει τη σχετική επιστολή στην κα Μαρία Μίχα.

Εγγραφή νέων μελών
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 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 μέλη:
Αγγελόπουλος Κων/νος, ελεύθερος επαγγελματίας
Ζαφείρης Ευάγγελος, πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ζιάκρης Κων/νος , φοιτητής ΤΕΙ Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης
(ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ)
Κωστόπουλος Γεώργιος, ιατρός/Βόλος
Μίχα Μαρία, δικηγόρος (πρόταση για ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ)
Πιττακού Ελένη, οικονομολόγος
Φιλίππογλου Ιωάννα Μαρία, (αρχαιολόγος, ξεναγός (ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ)
Χελάς Παναγιώτης, ιατρός
Το διοικητικό συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση
του προέδρου.
Οικονομικός απολογισμός
Έγινε η παρουσίαση καθώς και η ανάλυση των κονδυλιών εσόδων και εξόδων
του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού από 1/9/2008 έως και
31/08/2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠO 1/ 9/2008 ΕΩΣ 31/08/2010
ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
01/0131/8/201
1/131/08/20
ΧΡΗΣΗ
0
31/08
10
2009
Α
ΧΡΗΣΗ
ΧΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΑ
Εσοδα
2009
2010
31/8/10
Έξοδα
Τακτικές
Έξοδα Ίδρυσης
139,02
0,00
139,02
Εισφορές Μελών
Έξοδα Ίδρυσης &
39.348,8
139,02
Εισφορές Μελών
0,00
0 25.356,39 64.705,19 πρώτης εγκατάστασης
25.356,3 64.705,1
9
9
Έσοδα από
'Εκτακτές
Εισφορές Μελών
Έκτακτη εισφορά
μελών

Πάγια
26.828,
58

0,00

26.828,5
8 Η/Υ και Εξοπλισμός
Έξοδα μίσθωσης
ακινήτων
Μίσθωση ακινήτων
(έδρα )
Ενοίκια
Κοινόχρηστα
Εγγυήσεις (ΕνοικίωνΔΕΗ κλπ)

2.356,63

0,00

2.356,63

0,00

2.356,63

13.341,4
8

6.555,7
7 19.897,25

11.300,80
539,68

6.109,30
446,47

1.501,00

Εσοδα από
Χορηγίες /Δωρεές
Χορηγός/Αρωγός
Μέλος
ΙΔΡΥΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ
Ε.Ν.Α.Ε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟ
ΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΤΡΕΥΣ ΑΕ
(Αλεξόπουλος
Θωμάς)
ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

101.224,
56

77.600,
00

178.824,
56 'Εξοδα λειτουργίας

13.341,09

18.153,
35

Εξοδα λειτουργίας
42.900,2
1
25.000,0
0
10.000,0
0

5.000,00
10.000,0
0

Δ.Ε.Η

1.542,00

1.013,00

Ο.ΤΕ

4.115,00

2.385,02

COSMOTE

403,90

446,32

1.500,00

5.000,00
10.000,0
0

41,00

37,00

5.000,00
4.000,00

3.000,00
2.000,00

154,70
3.885,75

278,30
1.063,85

3.000,00

3.000,00

Επισκευές Συντηρήσεις
Γραφική Ύλη Αναλώσιμα
Έντυπα -ΒιβλίαΦωτογραφίες
Εξοδα Υποδοχής &
φιλοξενίας
Ταχυδρομικά
Διάφορα Εξοδα
λειτουργίας ,
καθαριότητας,απεντόμω
σης κλπ

157,60

2.049,59

1.557,82
1.168,39

426,21
489,29

135,55

325,23

5.000,00

5.000,00
5.000,00

3.000,00

Ε.Υ.Δ.Α.Π

31.494,4
4

ΚΑΣΣΕΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε
ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ
ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.ΓΕ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
PHARMA GROYP
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε
ΤΣΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ
MC CAIN HELLAS
E.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
Σ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΕΚΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΤΕΒΕΚ Κώστας
Λύρος ΕΠΕ
Κ.Η
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

3.000,00

Μεταφορικά

95,20

103,21

3.000,00

Τραπεζικά Έξοδα

84,18

95,48

ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

0,00

7.620,15

Βιβλιοθήκη
Λογιστικό Πρόγραμμα
defacto

0,00

476,00

0,00

1.344,70

6.841,97

38.786,
58

2.433,42

29.333,5
2

3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00

2.000,00

1.500,00
1.000,00

600,00

1.000,00
1.000,00

2.000,00

0,00

1.000,00

Αμοιβές Συνεργατών
& Τρίτων
Κόστος μισθοδοσίας έως
08/2010 (πληρωτέο
+ασφαλ. ταμεία)

0,00

1.000,00

ΙΚΑ 1-7/2010

1.000,00

6.441,13

45.628,5
5

Μ.Ε.ΠΕ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΑΦΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΔΑ ΜΠΑΚΙΡΗ
ΧΑΙΔΩ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΙΖΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

700,00
500,00

Συγγραφή Κειμένων
Μεταφράσεις
(ΤΖΑΝΑΚΗ ΡΟΖΜΑΡΙ)

500,00

Καθαριότητας

300,00

Βελτίωση Ιστοτόπου

500,00
1.628,55

991,93

2.280,00
2.020,00

234,35
20.495,0
0

0,00

100,00

Εξοδα προβολής &
διαφήμισης
Διαγωνισμός για το
Λογότυπο

8.000,00

0,00

100,00

Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

12.495,00

0,00

100,00

Έξοδα εκδηλώσεων
Έξοδα Α Γενικής
Συνέλευσης

100,00

100,00

20.030,4
5

100,00

100,00

Έξοδα μετακίνησης
Μελών &
Προσκεκλημένων
Διαμονή
Προσκεκλημένων Γεύματα

9.656,00

50,00

Αναμνηστικά Δώρα

4.349,45

340,00

5.549,00

20.495,0
0

20.030,4
5

Διάφορα έσοδα
Τόκοι καταθέσεων

10,09

1,53

Φωτογραφίες
Εξοδα Β Γενικής
Συνέλευσης
Υλικό Γ.Σ Εκδοση
Βιβλίου 1670 αντίτυπα
&Διάφορα έντυπα
Τσάντες πάνινες
11,62 Εικόνα Ηχος
Εισητήρια Μουσείου
Εξοδα Γ.Γενικής
Συνέλευσης
Μαξιλαράκια
Τσάντες ,καπέλα
,εκτυπώσεις
Ταχυδρομικά
Μεταφορικά
Γραφική Υλη
Ξενοδοχείο
Φωτογράφος
Φωτοτυπίες-Βιβλιοδεσία
Εικόνα -ΗχοςΑπομαγνητογράφηση
Εξόφληση παραγγελιών
ARTE
(καρτελάκια,4πτυχα
χορηγών κλπ)
Εκδόσεις -Έντυπα
(Ε.Ν.Α.Ε)

476,00
20.847,72

0,00

20.847,7
2

17.862,92
1.428,20
1.356,60
200,00
0,00

8.811,9
5
1.018,82
1.137,40
412,95
702,44
200,78
230,00
363,00
559,96
2.250,60

1.936,00
10.352,8
5

8.811,95

Εκδόσεις -Έντυπα
Ψηφιακή Φωτογραφία
Λοιπές Εκδηλώσεις
Εξοδα Συνένετρυξης
Τύπου Θεσσαλονίκης
Έξοδα Συνέντευξης
Τύπου στο Υπουργείο
Πολιτισμού
Διάφορα Έξοδα
Φόροι Πιστωτικών τόκων
Επιστροφή αχρεωστήτων
καταβληθέντων ποσών
Σύνολο Εσόδων

167.412,
03

Χρηματικά
Διαθέσιμα
Ταμείο κεντρικού
Λογαριασμοί
Καταθέσεων
Τράπεζα
ΑLPHA BANK
104002002016612

Λ.

102.957,
92

270.369,
95 Σύνολο Εξόδων

0,00

10.292,
35
60,50

1.119,85

0,00

1.119,85

306,64
6,64

0,76
0,76

307,40

300,00

0,00

100.193,
03

82.661,
26

234,35
885,50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤH
Υπόλοιπο Υπόλοιπο ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ
1.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
118,39 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΗΣ
2.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΣΙΚΥΩΝΟΣ
3.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΔΗΛΟΥ
35.633,0
4.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
0
ΔΕΛΦΩΝ Σ

30.268,7
6
1.500,00
1.000,00
1.000,00

182.854,
29

Eurobank Ergasias
Λ.
0026.0026.91.0201049769
Αγροτική Τράπεζα
Λ.
0170400573225
Εθνική Τράπεζα
Λ.
040/483108-01
Τράπεζα Αττικής
Λ.
56348581
Τράπεζα Πειραιώς
Λ.
5026038350177
Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο

5.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΣΠΑΡΤΗΣ
6.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ
3.472,00
7.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
16.117,40
8.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΚΑΣΣΩΠΗΣ
5.410,24
9.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΚΑΘΡΑΙΑΣ ΚΕΑΣ
8.820,23
10.000,0
10.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
0
ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ
11.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
87.401,99 ΒΟΙΩΤΙΑΣ
87.401,9
9
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
87.520,3 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΗΝ 31/08/2010
8 Υ.Ε.Α.Θ
Σημείωση : Από το σύνολο των διαθεσίμων, ποσό 67.219,00 ευρώ
προέρχεται από υπόλοιπο 31/12/20009 .
7.949,12

1.000,00
3.760,00
80,00
500,00
530,00
10.200,0
0
100,00
49.938,7
6

Άλλα θέματα

Ο πρόεδρος του δ.σ. ενημέρωσε τα μέλη για τις επαφές που είχε με στελέχη της
ΝΕΤ για τη διερεύνηση συνεργασίας στο επίπεδο της παραγωγής τηλεοπτικών
εκπομπών για τα αρχαία θέατρα.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Σταύρος Μπένος

Βασίλης Λαμπρινουδάκης

