
ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ 

ΩΜΑΣΔΗΟΤ «ΓΗΑΕΩΜΑ»  

 

Σεηάξηε 1ε Ηνπλίνπ 2016 

 

ήκεξα, Σεηάξηε 1ε Ηνπλίνπ 2016, ζην επί ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο 30 γξαθείν 

ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», έγηλε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Παξφληεο ήζαλ νη θ.θ.:  

ηαχξνο Μπέλνο, πξφεδξνο,  

Πέηξνο Θέκειεο, αληηπξφεδξνο, 

Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο, 

Γηψξγνο Κνπξνππφο, ηακίαο. 

 

Απνπζίαδαλ νη θ.θ. Σέηε Υαηδεληθνιάνπ, Μπνιέηεο Κσλ/λνο, Υξήζηνο Λάδνο, κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ παξαθνινχζεζε θαη ν 

θ. Νίθνο ηεξεφπνπινο, δεκνζηνγξάθνο 

 

1. Αίηεκα ηνπ κειεηεηή, θ. Δπζηξάηηνπ Παπιίδε γηα παξάηαζε έσο ην 

επηέκβξε ηνπ 2016 ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο 

ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ Αξθαδηθνύ Οξρνκελνύ πνπ εθπνλεί, πξνθεηκέλνπ λα 

έρεη νινθιεξσζεί ν θαζαξηζκόο ηνπ κλεκείνπ από ηε βιάζηεζε θαη λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε κειέηε λέα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθύςνπλ (πλ. 1). 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε 

φηη  ν αξρηηέθησλ-κεραληθφο, θ. Δπζηξάηηνο Παπιίδεο, ππέβαιε πξνο ην ζσκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» αίηεκα γηα παξάηαζε έσο ην επηέκβξε ηνπ 2016 ηνπ ρξφλνπ 

παξάδνζεο ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ Αξθαδηθνχ Οξρνκελνχ 

πνπ εθπνλεί.  

 

Ο θ. Μπέλνο αλέθεξε, επίζεο, φηη ν κειεηεηήο εμεγεί ζηελ επηζηνιή ηνπ (πλ. 1) φηη 

ε παξάηαζε απηή θξίλεηαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ν θαζαξηζκφο ηνπ 

κλεκείνπ απφ ηε βιάζηεζε θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε κειέηε πνπ εθπνλείηαη φζα 

λέα ζηνηρεία πξνθχςνπλ. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, απνδέρζεθαλ νκφθσλα ην 

αίηεκα ηνπ κειεηεηή, θ. Δπζηξάηηνπ Παπιίδε γηα παξάηαζε έσο ην επηέκβξε ηνπ 

2016 ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ 

Αξθαδηθνχ Οξρνκελνχ. 

 

 

 



2. Αίηεκα ηνπ κειεηεηή, θ. Οηθνλόκνπ γηα παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο 

ηεο κειέηεο «Ολοκληπωμένη σωπική οπγάνωζη πολιηιζηικών διαδπομών, 

με επίκενηπο ηο Απσαίο Θέαηπο ηων Ασαπνών» (πλ. 2). 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε 

φηη ν θ. Γεκήηξεο Οηθνλφκνπ, θαζεγεηήο Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ππέβαιε πξνο ην ζσκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» αίηεκα γηα παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηεο κειέηεο 

«Οινθιεξωκέλε ρωξηθή νξγάλωζε πνιηηηζηηθώλ δηαδξνκώλ, κε επίθεληξν ην Αξραίν 

Θέαηξν ηωλ Αραξλώλ», ηελ νπνία εθπνλεί ν ίδηνο θαη ε ζπλεξγάηηδά ηνπ, θα 

Κππαξηζζία Ζιία. 

 

«Η παξάηαζε απηή, ζπλέρηζε ν θ. Μπέλνο, όπωο δηεπθξηλίδνπλ θαη νη κειεηεηέο ζηελ 

επηζηνιή πνπ απέζηεηιαλ (πλ. 2), ζρεηίδεηαη κε ζπλεξγαζίεο δωηηθήο ζεκαζίαο κε ηηο 

δεκόζηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε κε αλακελόκελε θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο θαζπζηέξεζε ηεο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο». 

 

Ο θ. Μπέλνο πξφζζεζε, επίζεο, φηη δελ είλαη πξνο ην παξφλ γλσζηφ ν αθξηβήο ρξφλνο 

πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη, θαζψο θαη φηη ν 

εθηηκψκελνο ρξφλνο ηεο αλαγθαίαο παξάηαζεο είλαη θαη’ αξρήλ ηξεηο κήλεο. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, απνδέρζεθαλ νκφθσλα ην 

αίηεκα ηνπ κειεηεηή γηα παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηεο κειέηεο 

«Οινθιεξωκέλε ρωξηθή νξγάλωζε πνιηηηζηηθώλ δηαδξνκώλ, κε επίθεληξν ην Αξραίν 

Θέαηξν ηωλ Αραξλώλ». 

 

 

3. Έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνύ ηεο 3
εο

 πλάληεζεο ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ κε 

ηα Δηαηξηθά ηνπ Μέιε. 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ έγθξηζε ηνπ παξαθάησ απνινγηζκνχ ηεο 3εο πλάληεζεο ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ 

κε ηα Δηαηξηθά ηνπ Μέιε: 

 

ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ ΜΔ ΣΑ ΔΣΑΗΡΗΚΑ 

ΣΟΤ ΜΔΛΖ ΣΖ ΠΑΡΓΑ 

 

1. ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ-ΓΗΑΜΟΝΖ ΜΔΛΩΝ ΚΑΗ ΚΑΛΔΜΔΝΩΝ                      15.890,70  

2. ΔΗΚΟΝΑ,ΖΥΟ,ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΥΩΡΟΤ ΤΝΑΝΣΖΖ                      5.246,00  

3. ΒΗΒΛΗΑ ΖΠΔΗΡΟ (150 ΣΔΜ.)                                                                    1.866,08 

4. ΠΟΤΛΜΑΝ                                                                                                   1.775,00 

5. ΣΑΝΣΔ (150 ΣΔΜ.)                                                                                     350,55 

6.  ΔΓΥΡΩΜΑ Φ/Α, DVD 150 TEM. STAND ΟΝΟΜΑΣΩΝ                            392,27     

 



     Τ  Ν  Ο  Λ  Ο                                                                                           25.520,60  

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκφθσλα ηνλ απνινγηζκφ ηεο 3εο πλάληεζεο 

ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ κε ηα Δηαηξηθά ηνπ Μέιε θαη ζπλεράξεζαλ ηνλ πξφεδξν γηα 

ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ηεο παξαπάλσ ζπλάληεζεο. 

 

 

4. Έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνύ ηνπ ηαμηδηνύ παξνπζίαζεο ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» ζηελ Οπάζηγθηνλ. 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ έγθξηζε ηνπ παξαθάησ απνινγηζκνχ ηνπ ηαμηδηνχ παξνπζίαζεο ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» ζηελ Οπάζηγθηνλ: 

 

 

ΔΞΟΓΑ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΗΑ ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ ΓΗΑ Ζ.Π.Α. 

 

1. ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΑ ΔΗΗΣΖΡΗΑ                                                       1.625,04 

2. ΓΗΑΜΟΝΖ                                                                                  1.253,40 

3. ΒΗΒΛΗΑ ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ                                                               300,00 

4. VΗΕΑ                                                                                                 42,00 

 

  Τ  Ν  Ο  Λ  Ο                                                                          3.220,44 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ ζπδήηεζε, ελέθξηλαλ νκφθσλα ηνλ απνινγηζκφ 

ηνπ ηαμηδηνχ παξνπζίαζεο ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» ζηελ Οπάζηγθηνλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνύ ηεο 2
εο

 πλάληεζεο ηνπ «ΑΝΩ 

ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ έγθξηζε ηνπ παξαθάησ απνινγηζκνχ ηεο 2εο πλάληεζεο ηνπ «ΑΝΩ 

ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ»: 

 

ΔΞΟΓΑ ΔΚΓΖΛΩΖ ΑΝΩ ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ 

 

1. ΑΗΘΟΤΑ ΚΑΗ ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΔΚΓΖΛΩΖ                                  1.845,00 

2. NOTEBOOKS – BANNERS                                                                    258,30 

3. ΜΟΛΤΒΗΑ ΜΔ ΔΚΣΤΠΩΖ (150 ΣΔΜ.)                                              147,60 

4. ΓΔΤΜΑ                                                                                                                      

640,00 

 

  Τ  Ν  Ο  Λ  Ο                                                                                                    

2.890,90  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκφθσλα ηνλ απνινγηζκφ ηεο 2εο πλάληεζεο 

ηνπ «ΑΝΩ ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» θαη ζπλεράξεζαλ ηε λεφηεξε γεληά ηνπ σκαηείνπ γηα 

ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ηεο παξαπάλσ ζπλάληεζεο. 

 

 

6. Έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ εθδήισζε ηνπ 9
νπ

 Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Αιίκνπ γηα ην Αξραίν Θέαηξν Δπσλύκνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

δξάζεο «Τηνζεζία Αξραίσλ ζεάηξσλ- Μαζεηέο μελαγνύλ καζεηέο». 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ έγθξηζε ηνπ παξαθάησ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ εθδήισζε ηνπ 9
νπ

 Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Αιίκνπ γηα ην Αξραίν Θέαηξν Δπσλχκνπ ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο 

«Τηνζεζία Αξραίωλ ζεάηξωλ- Μαζεηέο μελαγνύλ καζεηέο»: 

 

1. Ζρεηηθφο εμνπιηζκφο θαη νξγάλσζε εθδήισζεο                 900 επξψ + Φ.Π.Α. 

2. Μαμηιάξηα γηα ζέζεηο                                                            300 επξψ + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ:               1200 επξψ + Φ.Π.Α. 

 



Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκφθσλα ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ εθδήισζε 

ηνπ 9
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αιίκνπ γηα ην Αξραίν Θέαηξν Δπσλχκνπ ζηα πιαίζηα 

ηεο δξάζεο «Τηνζεζία Αξραίωλ ζεάηξωλ- Μαζεηέο μελαγνύλ καζεηέο». 

 

7. Δηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, θ. ηαύξνπ Μπέλνπ, γηα ηε δηάζεζε από ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ»:  

α) ηνπ πνζνύ ησλ 5.000 επξώ γηα ηηο αλάγθεο ησλ έξγσλ ηεο Δπηδαύξνπ, 

β) ηνπ πνζνύ ησλ 5.000 επξώ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ 

ηεο Μεζζήλεο. 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ ηε δηάζεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ»: 

α) ηνπ πνζνχ ησλ 5.000 επξψ γηα ηηο αλάγθεο ησλ έξγσλ ηεο Δπηδαχξνπ, 

β) ηνπ πνζνχ ησλ 5.000 επξψ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο 

Μεζζήλεο. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ απνδέρζεθαλ νκφθσλα ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, θ. 

ηαχξνπ Μπέλνπ θαη ηνλ εμνπζηνδφηεζαλ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ παξαπάλσ πνζψλ. 

 

 

 

8. πδήηεζε ηεο πξόηαζεο ηεο θαο Λνπΐδαο Αλαζηνπνύινπ λα γίλεη ην 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» κέινο ηεο Europa Nostra.  

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, επαλέθεξε πξνο 

ζπδήηεζε ζηα κέιε ηελ πξφηαζε ηεο θαο Λνπΐδαο Αλαζηνπνχινπ λα γίλεη ην 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» κέινο ηεο Δπξσπατθήο Οξγάλσζεο Europa Nostra. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, απνδέρηεθαλ νκφθσλα ηελ 

πξφηαζε ηεο θαο Λνπΐδαο Αλαζηνπνχινπ λα γίλεη ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» κέινο ηεο Europa 

Nostra θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ θ. ηαχξν Μπέλν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ηεο αίηεζεο κέινπο ηνπ σκαηείνπ 

πξνο ηελ Europa Nostra. 

 

 

9. Δλεκέξσζε από ηνλ πξόεδξν, θ. ηαύξν Μπέλν γηα ηελ πξνζθνξά 

εζεινληηθήο εξγαζίαο από ηελ θα Πνιπμέλε Ράδνπ, ηδξπηηθό κέινο ηνπ 

ζσκαηείνπ θαη κεηαθξάζηξηα, πνπ ζα αθνξά ηε κεηάθξαζε ζηε 

Γεξκαληθή Γιώζζα ηνπ ηζηνηόπνπ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε θα Πνιπμέλε 

Ράδνπ, ηδξπηηθφ κέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» θαη κεηαθξάζηξηα πξνηίζεηαη λα 



πξνζθέξεη εζεινληηθή εξγαζία πνπ ζα αθνξά ηε κεηάθξαζε ζηε Γεξκαληθή Γιψζζα 

ησλ βαζηθψλ ελνηήησλ ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ απνδέρζεθαλ κε ραξά ηελ πξφηαζε ηεο θα Ράδνπ γηα ηε 

κεηάθξαζε ζηε Γεξκαληθή Γιψζζα ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» θαη ηελ 

επραξίζηεζαλ ζεξκά γηα ηελ πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο. 

 

 

10. Δλεκέξσζε από ηνλ πξόεδξν, θ. ηαύξν Μπέλν γηα ηελ πξνζθνξά 

εζεινληηθήο εξγαζίαο από ηνλ θ. Ζιία Βεξγίηζε, κεηαθξαζηή, πνπ ζα 

αθνξά ηε κεηάθξαζε ζηελ Ηζπαληθή Γιώζζα ηνπ ηζηνηόπνπ ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ν θ. Ζιίαο 

Βεξγίηζεο, κεηαθξαζηήο, πξνηίζεηαη λα πξνζθέξεη εζεινληηθή εξγαζία πνπ ζα αθνξά 

ηε κεηάθξαζε ζηε Ηζπαληθή Γιψζζα ησλ βαζηθψλ ελνηήησλ ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ απνδέρζεθαλ κε ραξά ηελ πξφηαζε ηνπ θνπ Βεξγίηζε γηα ηε 

κεηάθξαζε ζηελ Ηζπαληθή Γιψζζα ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» θαη ηνλ 

επραξίζηεζαλ ζεξκά γηα ηελ πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο. 

 

11. Δλεκέξσζε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ από ηνλ θ. Νίθν 

ηεξεόπνπιν, δεκνζηνγξάθν. 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε 

φηη ν δεκνζηνγξάθνο, θ. Νίθνο ηεξεφπνπινο, έρεη επηκειεζεί κηα πιήξε 

θαηαγξαθή ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο, αληίγξαθν 

ηεο νπνίαο έζεζε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ». 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ηδηαίηεξα νη θαζεγεηέο Αξραηνινγίαο, θ.θ. Βαζίιεο 

Λακπξηλνπδάθεο θαη Πέηξνο Θέκειεο, αθνχ κειέηεζαλ πξνζεθηηθά ηελ θαηαγξαθή 

ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ, επραξίζηεζαλ ζεξκά ηνλ θ. ηεξεφπνπιν γηα ηε ζπνπδαία 

δνπιεηά ηνπ. 

 

 

12. Δλεκέξσζε από ηνλ πξόεδξν, θ. ηαύξν Μπέλν γηα ηελ παξνρή ηεο 

αηγίδαο ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» ζην ζεαηξηθό πνιηηηζηηθό ζρέδην 

(δηαθξαηηθή παξάζηαζε κε απνζπάζκαηα από αξραίεο ειιεληθέο 

ηξαγσδίεο) πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην αξραίν ζέαηξν ηεο Γσδώλεο ηνλ 

Ηνύιην 2016 (πλ. 3). 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. ηαχξνο Μπέλνο, ελεκέξσζε ηα κέιε 

φηη ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ Γσδψλεο ππέβαιε πξνο ην σκαηείν 



«ΓΗΑΕΩΜΑ» (πλ. 3) κηα πξφηαζε γηα ηελ παξνρή ηεο αηγίδαο ηνπ σκαηείνπ ζην 

ζεαηξηθφ πνιηηηζηηθφ ζρέδην (δηαθξαηηθή παξάζηαζε κε απνζπάζκαηα απφ αξραίεο 

ειιεληθέο ηξαγσδίεο), κε ηίηιν: «Οηκωγή· Γωδώλε, ηόπνο πξάμεωο ζπνπδαίαο θαη 

ηειείαο» πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην αξραίν ζέαηξν ηεο Γσδψλεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, απνδέρηεθαλ νκφθσλα ηελ 

πξφηαζε ζπλεξγαζίαο γηα ηελ παξνρή ηεο αηγίδαο ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» ζην 

ζεαηξηθφ πνιηηηζηηθφ ζρέδην, κε ηίηιν: «Οηκωγή· Γωδώλε, ηόπνο πξάμεωο 

ζπνπδαίαο θαη ηειείαο». 

 

 

13. Απνδνρή ηεο «Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο» θαη ησλ Δθδόζεσλ Κέξθπξα-

Economia Publishing σο λένπ Δηαηξηθνύ Μέινπο ηνπ σκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑ». 

 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε «Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε» θαη νη 

Δθδφζεηο Κέξθπξα-Economia Publishing απνθάζηζαλ λα γίλνπλ Δηαηξηθφ Μέινο 

ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», κε εηήζηα ζπλδξνκή πνπ ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

3.000 επξψ.  

 

Δλ ζπλερεία, ν πξφεδξνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 

3.000 επξψ, ηνπ Οκίινπ Economia - Δθδφζεσλ ΚΔΡΚΤΡΑ σο εηήζηαο ζπλδξνκήο 

Δηαηξηθνχ Μέινπο γηα ην έηνο 2016.  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαισζφξηζαλ ηνλ Όκηιν Δconomia - Δθδφζεηο ΚΔΡΚΤΡΑ 

ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Δηαηξηθψλ Μειψλ ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» θαη ηνλ 

επραξίζηεζαλ ζεξκά γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

ζσκαηείνπ. Σέινο, εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ ρνξεγίαο. 

 

 

14. Έγθξηζε Οηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ (πλ. 4-5). 

 

Ο ηακίαο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θνο Γηψξγνο Κνπξνππφο, πξνέβε ζηελ 

παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη 

Γηαρεηξηζηηθνχ Απνινγηζκνχ, θαζψο θαη ησλ εζφδσλ – εμφδσλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» γηα ηηο αθφινπζεο ρξνληθέο πεξηφδνπο: 

α) απφ 1-9-08 έσο θαη 30-04-16 θαη  

β) απφ 1-9-08 έσο θαη 31-05-16. 

 

 

15. Απνδνρή λέσλ κειώλ: 

 



Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε ησλ 

αηηήζεσλ ησλ παξαθάησ θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην 

ΓΗΑΕΩΜΑ» σο ηαθηηθά θαη αξσγά κέιε: 

 θα Γψξα Απνζηνινπνχινπ, ηδ. ππάιιειν, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Βίβηαλ Αξαβαλή, δεκφζηεο ζρέζεηο - INTERAMERICAN, σο ηαθηηθφ 

κέινο. 

 θα Έιελα Αλζή, ηδ. ππάιιειν – λνζειεχηξηα, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Γήκεηξα Βεδπξνχιε, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Νηθνιέηηα Βέξγνπ, θνηηήηξηα Δ.Μ.Π., σο αξσγφ κέινο. 

 θα Θεψλε Γεσξγνπνχινπ, ηδ. ππάιιειν- INTERAMERICAN, σο ηαθηηθφ 

κέινο. 

 θν Γηαλλαθφπνπινο Γεκήηξηνο, αξρηηέθηνλα – κεραληθφ, σο αξσγφ κέινο. 

 θα Δηξήλε Γηαθηληδή, ηδ. ππάιιειν, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Υξχζα Διεπζεξίνπ, δεκφζηεο ζρέζεηο - INTERAMERICAN, σο 

ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Δηξήλε Εεξβαθάθε, ηδ. ππάιιειν, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θν Δκκαλνπήι Κνινθπζάο, αξρηηέθηνλα-κεραληθφ, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Κπξηαθή Λαραληψηε, ηδ. ππάιιειν- INTERAMERICAN, σο ηαθηηθφ 

κέινο. 

 θν Μεξηδάλε Πέηξν, ζπληαμηνχρν δεκφζην ππάιιειν, σο ηαθηηθφ κέινο.  

 θν Μνπξίθε Παχιν, ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Έθε Οηθνλφκνπ, ηδ. ππάιιειν, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θν Κσλζηαληίλν Οδάιπ, ηδ. ππάιιειν- INTERAMERICAN, σο ηαθηηθφ 

κέινο. 

 θν Παλαγηψηε Παξάζρν, αξρηηέθηνλα ηνπίνπ – δαζνιφγν – 

πεξηβαιινληνιφγν, σο αξσγφ κέινο. 

 θν Αιέμε Πεγαδηψηε, ηδ. ππάιιειν, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θα Αγγειηθή Ρφθθνπ, ειεγθηή ελαέξηαο θπθινθνξίαο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 θν Νίθν θνπιά, πξψελ Τπνπξγφ Σνπξηζκνχ, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ ζπδήηεζε έθαλε νκφθσλα δεθηή ηελ εηζήγεζε 

ηνπ πξνέδξνπ. 

 

 

16. Λίγα ιόγηα γηα ηα κέιε ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ» Γεξάζηκν Αξζέλε θαη 

ήθε Κόζνγινπ πνπ έθπγαλ. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ απνραηξέηηζαλ ηνλ Γεξάζηκν Αξζέλε (ηαθηηθφ κέινο ηνπ 

ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ»), ν νπνίνο έθπγε απφ ηε δσή ηελ Σξίηε 19 Απξηιίνπ 2016 

ζε ειηθία 85 εηψλ, κε ηα παξαθάησ ιφγηα: 

 



«Ο Γεξάζηκνο Γ. Αξζέλεο γελλήζεθε ζηελ Κεθαινληά. Απόθνηηνο ηεο Ννκηθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, νινθιήξωζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο ζην  

Οηθνλνκηθό Σκήκα ηνπ  ΜΙΣ ηωλ Η.Π.Α. 

 

Γηεηέιεζε Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Μειεηώλ ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο  

ηνπ Ο.Ο..Α. (1964-1966),  θαη ζηε ζπλέρεηα  ζηέιερνο θαη Γηεπζπληήο ηνπ 

Οξγαληζκνύ ηωλ Ηλωκέλωλ Δζλώλ γηα ην Δκπόξην θαη ηελ Αλάπηπμε  (UNCTAD) 

(1967-1980). Αλέπηπμε από ηε ζέζε απηή έληνλε επηζηεκνληθή θαη δηπιωκαηηθή 

δξάζε γηα ηελ αλαδηάξζξωζε ηνπ ρξένπο ηωλ αλαπηπζζνκέλωλ ρωξώλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθή  ρξεκαηνδόηεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ δηεζλνύο 

λνκηζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηα πιαίζηα θαη ηεο «Δπηηξνπήο ηωλ 20″ ηνπ Γηεζλνύο 

Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ (IMF). πκκεηείρε ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ηεο «Λέζρεο ηνπ 

Παξηζηνύ» γηα ηελ ξύζκηζε ρξεώλ πνιιώλ  θξαηώλ, ελώ ρξεκάηηζε ζύκβνπινο 

πνιιώλ θπβεξλήζεωλ ζε ζέκαηα  νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο . 

 

Γηεηέιεζε Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (1982-1984) θαη  Τπνπξγόο Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο (1982-1985), Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ (1984-1985), 

Δζληθήο Άκπλαο (1993-1996) θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ (1996-2000).  

Τπήξμε Βνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ (1985-2004, 2006-2007) θαη κέινο ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ . 

 

Ήηαλ, επίζεο, πξόεδξνο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δξεπλώλ θαη Πνιηηηθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Αλάπηπμε θαη ηε Γηαθπβέξλεζε (ΙΝΔΡΠΟΣ) θαη Αληηπξόεδξνο ηνπ Ιδξύκαηνο 

Μαξαγθνπνύινπ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα (ΙΜΓΑ). 

 

Ήηαλ, όκωο, θαη ππόδεηγκα νηθνγελεηάξρε: θαζώο ήηαλ παληξεκέλνο κε ηελ 

θαζεγήηξηα θαη πξόεδξν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, θα Λνύθα Σ. Καηζέιε, κε ηελ νπνία 

απέθηεζαλ 4 παηδηά. 

 

Καιό ηαμίδη Γεξάζηκε θαη ζεξκά ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηά ζνπ». 

 

Δλ ζπλερεία ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ απνραηξέηηζαλ ην ήθε Κφζνγινπ (ηαθηηθφ 

κέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ»), ν νπνίνο έθπγε απφ ηε δσή ζηηο 19 

Οθησβξίνπ 2014, ζε ειηθία 65 εηψλ, κε ηα παξαθάησ ιφγηα: 

 

«Μηα μερωξηζηή πλεπκαηηθή κνξθή ηεο Κξήηεο, ν ήθεο Κνζόγινπ, θαζεγεηήο 

θηινινγίαο, ζπγγξαθέαο, εξεπλεηήο ηεο ηνπηθήο Ιζηνξίαο, έθπγε από ηε δωή. Ωο 

εθπαηδεπηηθόο, ππεξέηεζε ζε ζρνιεία ηνπ Ηξαθιείνπ θαη ηεο Μεζαξάο, θαζνδήγεζε 

νπζηαζηηθά ηνπο καζεηέο ηνπ, πξνζέθεξε νξίδνληεο επξύηεξνπο από ην θιεηζηό 

ζρνιηθό πξόγξακκα. Αιιά θαη ωο ζπγγξαθέαο κειέηεζε ηα άγλωζηα γεγνλόηα ηωλ 

ρξόλωλ ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ νθαξά, γελέζιηνπ ηόπνπ ηνπ. 

Σν βηβιίν ηνπ: «Σε 17
ε
 Απγνύζηνπ, εηπθεθίζζεκελ, ειεειαηήζεκελ θαη εδηώρζεκελ 

ππό ηωλ Γεξκαλώλ», ζα απνηειεί πάληα κηα θαίξηα καξηπξία γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ 

βίωζε ν Κξεηηθόο ιαόο ηα θαηνρηθά ρξόληα. 



 

Ο ήθεο Κνζόγινπ ζπλέβαιε, ζπλάκα, ζηα θνηλά, θαζώο δηεηέιεζε θαη πξόεδξνο ηεο 

θνηλόηεηαο νθαξά (1994-1998), θαη κάιηζηα επί ηεο δηθήο ηνπ ζεηείαο ν γελέζιηνο 

ηόπνο ηνπ ραξαθηεξίζηεθε ωο «καξηπξηθό ρωξηό». Σν ζπάλην ήζνο ηνπ θαη ε ζπκβνιή 

ηνπ ζηελ παηδεία, ζηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ Ιζηνξία καο ζα απνηεινύλ έλα θωηεηλό 

παξάδεηγκα ππεύζπλνπ πνιίηε θαη ζηνπο κειινληηθνύο θαηξνύο. 

 

Καιό ηαμίδη ήθε!». 

 

 

 

 

Ο  πξφεδξνο Ο γεληθφο γξακκαηέαο 

 

  

  

  

  

ηαχξνο Μπέλνο Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο 

 



Δπηζπλαπηόκελν 1
ν
: 

 

 

Αγαπεηέ θχξηε Μπέλν, 

 

Μεηά  ηε ζεκεξηλή κνπ επηθνηλσλία κε ηελ αξκφδηα αξραηνιφγν ηεο ππεξεζίαο πνπ 

έρεη ζηελ επίβιεςή ηεο ην ζέαηξν ηνπ Οξρνκελνχ Αξθαδίαο κε ελεκέξσζε φηη ν 

θαζαξηζκφο ηνπ ζεάηξνπ απφ ηε βιάζηεζε ζα  γίλεη ηειηθά έσο ηα κέζα ηνπ Ηνπλίνπ.  

 

Θα ήζεια, ινηπφλ, λα ζαο παξαθαιέζσ φπσο ζαο είρα πεη θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

επηθνηλσλία καο λα έρσ κηα παξάηαζε ρξφλνπ ην αξγφηεξν έσο ην επηέκβξε γηα λα 

κπνξέζσ λα ζπκπεξηιάβσ ηα επηπιένλ ζηνηρεία πνπ ζα απνθαιπθζνχλ κεηά ηνπο 

θαζαξηζκνχο. 

 

αο επραξηζηψ πνιχ, 

 

Με εθηίκεζε, 

 

 

ηξαηήο Παπιίδεο 

  



Δπηζπλαπηόκελν 2
ν
: 

 

Γεκήηξεο Οηθνλφκνπ 

Καζεγεηήο Πνιενδνκίαο-Υσξνηαμίαο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο  

30 Μαΐνπ 2016 

 

 

Πξνο ηνλ θ. ηαχξν Μπέλν, Πξφεδξν, θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

«Γηαδψκαηνο» 

 

Θέκα: Παξάηαζε ζύκβαζεο κειέηεο δηθηύνπ πνιηηηζηηθώλ δηαδξνκώλ ζην Γήκν 

Αραξλώλ  

αο παξαθαιψ κε ηελ παξνχζα λα ρνξεγήζεηε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ 

«Γηαδψκαηνο» θαη ησλ κειεηεηψλ Γεκεηξίνπ Οηθνλφκνπ θαη Κππαξηζζίαο Ζιία ηνπο 

νπνίνπο εθπξνζσπψ. 

Οη ιφγνη ηεο αηηνχκελεο παξάηαζεο είλαη γλσζηνί ζηνλ Πξφεδξν, ζπλδένληαη κε 

ζπλεξγαζίεο δσηηθήο ζεκαζίαο κε δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαη έρνπλ νδεγήζεη ζε κε 

αλακελφκελε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζπζηέξεζε ηεο εθπφλεζεο ηεο 

κειέηεο. Γελ είλαη πξνο ην παξφλ γλσζηφ πφζνο ρξφλνο ζα απαηηεζεί γηα ηελ άξζε 

ησλ εκπνδίσλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη, αιιά εθηηκψ φηη κηα παξάηαζε ηεο ηάμεο ησλ 

ηξηψλ κελψλ πηζαλψο ζα είλαη επαξθήο. 

Δπραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ θαηαλφεζε,  

Με εθηίκεζε, 

 

 

 

Γεκήηξεο Οηθνλφκνπ 

 

  



Δπηζπλαπηόκελν 3
ν
: 

 

ΠΡΟ: 

ΓΗΑΕΩΜΑ 

ΤΠΟΨΗ: 

Πξόεδξν ηνπ Γ.. 

θ. ηαύξν Μπέλν 

 

Γσδώλε, 17 Μαΐνπ 2016 

 

Αμηφηηκε θχξηε Τπνπξγέ, 

 

ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ Γσδψλεο βξίζθεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία 

ελφο δηαθξαηηθνχ ζεαηξηθνχ πνιηηηζηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηνλ εξρφκελν Ηνχιην θαη κε ηελ 

παξνχζα δεηνχκε ηελ ζπλεξγαζία ζαο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαθξαηηθή παξάζηαζε κε 

απνζπάζκαηα απφ αξραίεο ειιεληθέο ηξαγσδίεο θαη ησλ ηξηψλ ηξαγηθψλ.  

Δηδηθφηεξα: 

 Ζ παξάζηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπκκεηνρή 14 πεξίπνπ εζνπνηψλ απφ 

ηελ Διιάδα, ηε Γαιιία, ηελ Αίγππην, ην Βέιγην, ηε Γεξκαλία, ηε Νηγεξία, ηε Υηιή, 

ηε νπεδία, ηε Εηκπάκπνπε, ηελ Κχπξν, θαη ηελ Αιβαλία. Σν πεξηερφκελν ηεο 

παξάζηαζεο ζα πεξηιακβάλεη απνζπάζκαηα απφ έξγα θαη ησλ ηξηψλ αξραίσλ 

ηξαγηθψλ πνηεηψλ, ηα νπνία ζα απνδίδνληαη ζηηο επίζεκεο γιψζζεο ησλ 

πξναλαθεξζεηζψλ ρσξψλ, ζηα ειιεληθά, αιιά θαη ζηα αξραία ειιεληθά (ζα 

ππάξρνπλ ππέξηηηινη). ηφρνο ηεο παξάζηαζεο είλαη ε αλάδεημε δηεζλψο ηνπ αξραίνπ 

ζεάηξνπ ηεο Γσδψλεο, θαζψο θαη ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο, ε νπνία είλαη 

χςηζην θαη αλππέξβιεην είδνο ζε φιε ηε Γηεζλή ζεαηξηθή θνηλφηεηα. Σελ παξάζηαζε 

ζα παξαθνινπζήζεη ην θνηλφ κε δειηία ειεπζέξαο εηζφδνπ.  

Σν πνιηηηζηηθφ απηφ ζρέδην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππό ηελ αηγίδα ήδε ησλ 

θάησζη θνξέσλ: Εθνική Ελληνική Eπιηποπή για ηην UNESCO, Υποςπγείο 

Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ θαη Υποςπγείο Τοςπιζμού, ηο Κπαηικό Θέαηπο Βοπείος 

Ελλάδαρ, ηον Ε.Ο.Τ.· αθφκε αλακέλνληαη νη αηγίδεο ηνπ Υποςπγείος Πολιηιζμού και 

Αθληηιζμού, ηνπ Υποςπγείος Εξωηεπικών, θαζψο θαη ησλ Πξεζβεηψλ ησλ ρσξψλ 

πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ (ζαο επηζπλάπηνπκε ηα ζρεηηθά έγγξαθα). 

Ζ παξάζηαζε απηή, απνθιεηζηηθή παξαγσγή ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ 

Γωδώλεο, πξφθεηηαη λα παξνπζηαζζεί ηνλ εξρφκελν Ηνχιην ζηνλ Αξραηνινγηθφ ρψξν 



ηεο πεξηνρήο θαη παξάιιεια ζα καγλεηνζθνπεζεί, φπσο θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο, κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο ληνθηκαληέξ κε ζέκα ην ελ ιφγσ εγρείξεκα. 

 ην πνιηηηζηηθφ απηφ ζρέδην, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν: «Οηκωγή· Γωδώλε, ηόπνο 

πξάμεωο ζπνπδαίαο θαη ηειείαο», επειπηζηνχκε φηη ην ΓΗΑΕΩΜΑ ζα ζπκβάιεη κε 

θάζε ηξφπν γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ.  

 

Αμηφηηκε θχξηε Μπέλν, 

 

ε γλσζηή ζε φινπο επαηζζεζία ζαο ζε ζέκαηα Σέρλεο θαη Πνιηηηζκνχ  θαη ε 

ζπνπδαία ζαο πξνζπάζεηα γηα ηα αξραία ζέαηξα ηεο ρψξαο καο, καο ψζεζε λα 

απεπζπλζνχκε ζε εζάο ζεσξψληαο απαξαίηεηε ηελ αξσγή ηνπ ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ ζ’ 

απηφ ην πνιηηηζηηθφ ζρέδην. Ζ Γσδψλε ρσξίο ακθηβνιία απνηειεί, σο γλσζηφλ, έλα 

εθ ησλ θνξπθαίσλ κλεκείσλ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ζπγρξφλσο ηε ζπνπδαηφηεξε 

ζε ηζηνξηθφ θαη αξραηνινγηθφ βάξνο πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ. ηφρνο ηνπ ζρεδίνπ καο 

είλαη ε παγθφζκηα αλάδεημή ηεο θαη ε δηεζλήο ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο. Καηά ηελ 

πνιηηηζηηθή πελία πνπ ζήκεξα βηψλνπκε ζηε ρψξα καο, ε πινπνίεζε ελφο ηφζν 

ζπνπδαίνπ θαη θπξίσο εμσζηξεθνχο πνιηηηζηηθνχ ζρεδίνπ έρνπκε ηελ πεπνίζεζε φηη 

ζα απνηειέζεη δηεζλψο έλα ζεκαίλνλ θαιιηηερληθφ γεγνλφο.  

αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζαο θαη ζα 

αλακέλνπκε ηελ απάληεζή ζαο. Βξηζθφκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε επηπιένλ 

πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε.  

 

Με εθηίκεζε, 

 

Άλλα Γηψηε 

Πξόεδξνο ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Γωδώλεο 

 

 

Βαζίιεο Κνληαμήο 

θελνζέηεο- ππεύζπλνο παξαγωγήο 
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: Οηθνλνκηθόο απνινγηζκόο. 

 

 

 


