
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
Σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου 2008, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο  
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε η πρώτη συνάντηση του προσωρινού Δ.Σ. του 
Σωματείου. 
 
Παρόντες ήσαν : 
Από το προσωρινό Δ.Σ. οι κ.κ.: 
Μπένος Σταύρος 
Θέμελης Πέτρος 
Λαμπρινουδάκης Βασίλης 
Μπολέτης Κων/νος 
Ταράντου Σοφία 
Επίσης παρευρέθησαν  τα μέλη του Σωματείου: 
κ.κ.  Λάζος Χρήστος, Χανδακάς Βασίλης και Δρίβας Γιώργος καθώς και ο κ. Κώστας 
Τσιρίκος (μη μέλος). 
 
Απόντες  :  Ο κ. Γιώργος Κουρουπός και ο κ. Μιχάλης Πιτένης 
 
Θέματα: 
 
1. Κατανομή αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωρινού 
Διοικητικού Συμβουλίου να έχει ως εξής: 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ   :ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   :ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  : ΤΑΜΙΑΣ 
ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  : ΜΕΛΟΣ 
ΠΙΤΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   :ΜΕΛΟΣ 
ΤΑΡΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ   :ΜΕΛΟΣ 
 
Οι αρμοδιότητες θα ασκηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό. 
 
Επίσης ο κ. Σ. Μπένος πρότεινε  την εκπροσώπηση του Σωματείου στις οικονομικές 
και τραπεζικές συναλλαγές να έχει ο ίδιος και ο  Ταμίας κ. Γιώργος Κουρουπός (από 
κοινού ή ο καθένας χωριστά). 
 
Οι παραπάνω εισηγήσεις έγιναν ομόφωνα αποδεκτές. 
 
2. Δωρεά από τον Σ. Μπένο του εξοπλισμού των γραφείων του 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. 
 
Ο κ. Σταύρος Μπένος εξέφρασε την πρόθεσή του να δωρίσει τον εξοπλισμό του 
γραφείου στο Σωματείο. Η δωρεά έγινε αποδεκτή και το Δ.Σ. ανέθεσε στον κ. Β. 
Χανδακά να κάνει την απογραφή. 
 
 
 
 
 



3. Μίσθωση των γραφείων του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 
 
Ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε τη συνέχιση της μίσθωσης των γραφείων, που 
προσωρινά χρησιμοποιούσε το ΔΙΑΖΩΜΑ, με πενταετές συμβόλαιο και μίσθωμα 700 
ευρώ μηνιαίως με ετήσια  αύξηση της τάξης  του 5%. 
Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος για την 
υπογραφή του σχετικού συμβολαίου. 
 
4. Οργάνωση της πρώτης γενικής συνέλευσης. 
 
Ο κ. Πέτρος Θέμελης πρότεινε η πρώτη γενική συνέλευση να πραγματοποιηθεί στο 
Ωδείο της  αρχαίας Μεσσήνης, ενόψει και της ολοκλήρωσης της ανάδειξης  του 
θεατρικού αυτού χώρου, αλλά και των λοιπών μνημείων της Μεσσήνης, ώστε η 
πρώτη σύγχρονη χρήση του μνημείου να είναι συμβατή προς τη λειτουργία που είχε 
το Ωδείο στην αρχαιότητα.  
Ως ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ορίσθηκε το διήμερο  Σάββατο –Κυριακή 11 
και 12 Οκτωβρίου 2008. 
Ο κ. Χρήστος Λάζος πρότεινε την παρακάτω θεματολογία, η οποία και έγινε 
αποδεκτή: 

• Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και εφορευτικής Επιτροπής. 
• Συζήτηση για : α) τον προγραμματισμό των δράσεων του Σωματείου και β) 

για τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου. 
• Αρχαιρεσίες (εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής Επιτροπής). 

 
 
Ο κ. Σταύρος Μπένος πρότεινε η αναχώρηση να γίνει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 
στις 4.00 μ.μ. με πούλμαν για όσους το επιθυμούν.  Το ίδιο βράδυ θα παρατεθεί 
δείπνο στο ξενοδοχείο FILOXENIA, που είναι προσφορά του Δημάρχου Καλαμάτας.  
To Σάββατο να γίνει ξενάγηση από τον καθηγητή κ. Πέτρο Θέμελη στην Αρχαία 
Μεσσήνη.  Επιστροφή και μπουφές. Αναχώρηση στις 3.45μ.μ. για την Αρχαία 
Μεσσήνη, όπου μεταξύ 4.30 -6.30μ.μ. θα γίνει  η βράβευση των επτά πρώτων που 
έλαβαν μέρος στο  διαγωνισμό για το λογότυπο-έμβλημα του Σωματείου και θα 
ακολουθήσουν οι εργασίες της γενικής συνέλευσης.  Θα ακολουθήσει συναυλία του 
«Ελληνικού Κουαρτέτου», που είναι προσφορά της Εταιρίας Μεσσηνιακών 
Αρχαιολογικών Σπουδών και δεξίωση στο Μουσείο της αρχαίας Μεσσήνης, που είναι 
προσφορά του Νομάρχη Μεσσηνίας. 
Την Κυριακή θα γίνει η παρουσίαση της ιστοσελίδας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ από τον 
καθηγητή του Πανεπιστημίου Πάτρας κ. Θ. Παπαθεοδώρου και τους συνεργάτες του 
κ.κ. Δ. Κουτσομητρόπουλο και Τζ. Πομόνη (Πανεπιστήμιο Πάτρας/ Εργαστήριο 
Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων/ Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και 
Πληροφορικής) και τέλος θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 Για όλη αυτή την εκδήλωση τα μέλη του Σωματείου να επιβαρυνθούν μόνο με τα 
έξοδα διαμονής τους. 
 
Οι παραπάνω εισηγήσεις έγιναν ομόφωνα αποδεκτές  
 
5. Συζήτηση για το επιστημονικό δίκτυο των αρχαίων θεάτρων. 
 
Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. για τις έως τώρα 
επαφές του με τους επιστήμονες που θα ασχοληθούν με τη συγγραφή των κειμένων 
για συγκεκριμένα θέατρα, σύμφωνα και με την εισήγηση των καθηγητών κ.κ. Π. 
Θέμελη και Β. Λαμπρινουδάκη και προσέθεσε πως είναι καλό να υπάρχει μία σύζευξη 
της καλύτερης δυνατής εποπτείας σε συνδυασμό με την ενημέρωση και συμμετοχή  



 
των θεσμικών στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού (εφορείες κλπ).  Τα μέλη του 
προσωρινού Δ.Σ. εξουσιοδότησαν ομόφωνα τον κ. Σ. Μπένο να ολοκληρώσει τις 
σχετικές επαφές. 
 
6. Συζήτηση για τα οικονομικά του Σωματείου. 
 
Με το σκεπτικό ότι η  έννοια της συμμετοχής των ιδρυτικών μελών θα πρέπει να 
φαίνεται παντού, έγινε πρόταση από τον κ. Σ.Μπένο  το κάθε μέλος να προσφέρει 
εφάπαξ το συμβολικό ποσό των 100 ευρώ,  ή και παραπάνω εάν το επιθυμεί.  Η 
πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 
 
7. Αλλα θέματα. 
 

• Ο κ. Σ. Μπένος είπε ότι  μετά τη γενική συνέλευση το Συμβούλιο που θα 
προκύψει  πρέπει να ασχοληθεί πολύ συστηματικά  με το οικονομικό σκέλος 
των δραστηριοτήτων του Σωματείου.  Η βασική ιδέα που προτείνει 
περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός «ηλεκτρονικού κουμπαρά» για το κάθε 
θέατρο, όπου όπως παλιότερα ο παραδοσιακός κουμπαράς υποδεχόταν τις 
αποταμιεύσεις της οικογένειας και  έκανε πραγματικότητα τα όνειρά της, έτσι 
και τώρα με συνθήκες  απόλυτης διαφάνειας , ο ηλεκτρονικός κουμπαράς  θα 
υποδέχεται την οικονομική συνδρομή τόσο των απλών ανθρώπων όσο και των 
οικονομικών δυνάμεων της χώρας (χορηγών). Έτσι επιδιώκεται να 
σχηματισθεί ένα κεφάλαιο για το κάθε θέατρο, το οποίο θα διατίθεται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο και ύστερα από διαβούλευση με το Υπουργείο 
Πολιτισμού για τις ανάγκες (έρευνες, ανασκαφές, μελέτες, αναστυλωτικά 
έργα κλπ) του κάθε θεάτρου ξεχωριστά.  Ο κ. Μπένος διατύπωσε την άποψη 
ότι ίσως θα ήταν καλό να οργανωθεί μία ειδική εκδήλωση με ανοικτή 
πρόσκληση σε πολίτες και χορηγούς ως επίσημο άνοιγμα των 140 
ηλεκτρονικών κουμπαράδων  (ένα για κάθε θέατρο). 
Επίσης προτάθηκε από τους κ.κ. Λαμπρινουδάκη και Ταράντου η οργάνωση 
ενός τηλεμαραθώνιου  και από τον κ. Χ.Λάζο η οργάνωση «τοπικών» 
μαραθώνιων. 

 
• Μετά από εισήγηση ου κ. Β.Χανδακά αποφασίστηκε η συνεργασία του 

Σωματείου με τη μη κερδοσκοπική εταιρία «Διεθνής Αρκαδική Εταιρεία» για 
την καλύτερη υλοποίηση των σκοπών των φορέων που εκπροσωπούν και 
αφορούν στα αρχαία θέατρα που υπάρχουν στην περιοχή της αρχαίας και 
σύγχρονης Αρκαδίας.  Τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον κ. Σ. 
Μπένο να υπογράψει το μνημόνιο της συνεργασίας αυτής. 

 
• Ο κ. Σ. Μπένος εισηγήθηκε τη δημιουργία λευκώματος με το καταστατικό του 

Σωματείου, βιογραφικά και φωτογραφίες των ιδρυτικών μελών. Ο κ. Κ. 
Μπολέτης υποστήριξε ότι αυτό θα ήταν πρόωρο και θα είναι καλύτερο να 
περιοριστεί σε φυλλάδιο με την απλή παρουσίαση των ιδρυτικών μελών και 
το λεύκωμα να γίνει, όταν θα έχει παραχθεί ικανό έργο.  Επίσης ο κ. Χ. Λάζος 
πρότεινε ο φάκελος του Σωματείου να διανθίζεται από εμβληματικά κείμενα, 
πχ. Εισαγωγή στον αρχαίο θεατρικό χώρο, το κοινό στην κλασσική Αθήνα 
κλπ. 
Τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. δέχθηκαν τις προτάσεις των κ.κ. Κ.Μπολέτη και 
Χ.Λάζου. 

 
• Επίσης παρουσιάσθηκαν από τον κ. Κώστα Τσιρίκο οι προτάσεις του για το 

σχεδιασμό και τη μορφή των επιστολόχαρτων, φακέλων και καρτών του 
Σωματείου και έγινε η σχετική επιλογή. 



 
• Τέλος,  έγινε ομόφωνα αποδεκτό  κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης 

να εκφραστούν ευχαριστίες στον κ. Σ. Μπένο για τη δωρεά του εξοπλισμού 
των γραφείων του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ,  στο όμιλο Δασκαλαντωνάκη για τη 
χορηγία  του στα έξοδα φιλοξενίας των μελών του Σωματείου,  στην Εταιρία 
Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και στη Νομαρχία Μεσσηνίας για την 
χρηματοδότηση του Ελληνικού Κουαρτέτου που θα δώσει μία συναυλία μετά 
τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, στον κ. Σπύρο Κατσαντώνη 
για την υποστήριξη και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας www.benos.gr,  
στον κ. Κίγκο Παναγιώτη για την μηχανογραφική υποστήριξη, στον κ. 
Μάργαρη Θεόδωρο για τη λογιστική υποστήριξη και παρακολούθηση, στον κ. 
Μιστριώτη Βασίλη  για τη χορηγία  επικοινωνίας στο διαγωνισμό για το 
λογότυπο-έμβλημα του Σωματείου, στη κα Μίνα Τσιμπίρογλου για την 
αναπαραγωγή του Καταστατικού του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και άλλων εντύπων,  και 
στον κ. Κων/νο Τσιρίκο για την επιμέλεια και κατασκευή των 
επιστολόχαρτων, φακέλων και καρτών  του Σωματείου. 

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΣΤ.ΜΠΕΝΟΣ    Β.ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ  

http://www.benos.gr/

