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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΒ΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 

Α΄ΜΕΡΟΣ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΝΑΞΟΥ» 

 

 Χαιρετισμοί: 

1. Δημήτρης Λιανός, Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 

2. Κατσαράς Βαγγέλης, Αντιδήμαρχος Νάξου 

3. Θανάσης Μαρτίνος, Διαχειριστής της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 

4. Ρούλα Σαλούτση, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της Aegean Airlines 

 

 Διαπίστωση απαρτίας και εκλογή προεδρείου.  

 

 Εναρκτήριες ομιλίες με θέμα το πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου»: 

1. Βασίλης Λαμπρινουδάκης: «Ταξίδι ζωής» 

2. Πέτρος Θέμελης, Αντιπρόεδρος Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», «Αριάδνη εν Νάξω» 

3. Βάλια Καρακίτσου: «Παρουσίαση μελέτης αναπτυξιακού σχεδιασμού για την 

πολιτιστική διαδρομή στο νησί της Νάξου» 

4. Δημήτρης Κούτουλας: «Παρουσίαση μελέτης marketing για την πολιτιστική διαδρομή 

στο νησί της Νάξου»  

 

 «Τοπικές αναπτυξιακές πινελιές»: 

1. Κατερίνα Φραγκουδάκη, Ποτοποιία Μ.Γ. Βαλληνδρά 

2. Ελισάβετ Βιτζηλαίου, «Διαδρομές Νερού» στην Κωμιακή 

3. Προβολή βίντεο με τοπικές αναπτυξιακές δράσεις 

 

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 

α) Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019(έως 31η 

Αυγούστου του 2019). 

β) Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31η 

Αυγούστου του 2019. 

γ) Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31 

Δεκεμβρίου του 2018. 

δ) Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2020. 

ε) Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2020. 

στ) Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2018. 
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 Αναλυτικός απολογισμός των δράσεων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από το 

Διοικητικό Συμβούλιο: 

α) Πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, «Το στίγμα μας» 

β) Ταμίας, κ. Γιώργος Κουρουπός, «Απολογισμός του Σωματείου για τα έτη 2019, 2018 και 

προϋπολογισμός του Σωματείου για το έτος 2020» 

γ) Μέλος, κ. Κωνσταντίνος Μπολέτης, «Η ποιητική της διεπιστημονικής συνεργασίας» 

 

 Παρουσίαση από την πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής, κα Μαίρη 

Μπελογιάννη της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2019  

 

 Άνοιγμα του καταλόγου των ομιλητών για τα μέλη 

 

 Τοποθετήσεις μελών και διάλογος 

 

 Εγκρίσεις στο πέρας της διαδικασίας με ψηφοφορίες: 

α) του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019(έως 31η 

Αυγούστου του 2019). 

β) του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31η 

Αυγούστου του 2019. 

γ) του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31 

Δεκεμβρίου 2018 

δ) του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2020. 

ε) του προϋπολογισμού για το έτος 2020 

στ) της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2018. 
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ΙΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ: 

 

Σήμερα, Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019και ώρα 9:00 π.μ., μετά από την ενημέρωση-

πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. 

Σταύρου Μπένου, η οποία εστάλη στις 05 Σεπτεμβρίου 2019, συνήλθαμε τα μέλη του 

Σωματείου στο χώρο του Αμφιθεάτρου του Δημαρχείου Νάξου. 

 

Α΄ΜΕΡΟΣ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΝΑΞΟΥ» 

 

Αρχικά, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» καλωσόρισε τα μέλη στη ΙΒ΄ Γενική 

Συνέλευση του Σωματείου στη Νάξο. Ανέφερε, επιπλέον, ότι η επιλογή του νησιού της 

Νάξου δεν ήταν τυχαία. «Η απόφαση αυτή,πρόσθεσε ο πρόεδρος, απορρέει, από το γεγονός ότι 

υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από όλους τους αρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα από το Δήμο Νάξου 

και Μικρών Κυκλάδων, για την πραγματοποίηση στο νησί της Νάξου μιας πολιτιστικής 

διαδρομής με επίκεντρο τα σπουδαία μνημεία φύσης και πολιτισμού του νησιού.  

 

Για το σχεδιασμό της Πολιτιστικής Διαδρομής της Νάξου το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει ήδη αποκτήσει από ανάλογα προγράμματα, ανάθεσε τη 

μελέτη αναπτυξιακού σχεδιασμού και marketing χάρη στη σπουδαία χορηγία της ΑΙΓΕΑΣ 

ΑΜΚΕ, ύψους 20.000 ευρώ και της Aegean Airlines, ύψους 20.000 ευρώ. Επίσης, η ΑΙΓΕΑΣ 

ΑΜΚΕ ήταν και συνδιοργανωτής της φετινής μας συνέλευσης, καταβάλλοντας επιπλέον και το 

ποσό των 20.000 ευρώ». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά: 

 

α) το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την φιλοξενία που επιφύλαξαν στα μέλη 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

β) τον κ. Θανάση Μαρτίνο, Διαχειριστή της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, για τη διάθεση των 

20.000 ευρώ για τη συνδιοργάνωση της ΙΒ΄ Γενικής Συνέλευσης και 20.000 ευρώ για 

την ανάθεση της μελέτης αναπτυξιακού σχεδιασμού και marketing για την 

πολιτιστική διαδρομή στο νησί της Νάξου, 

γ) την κα Ρούλα Σαλούτση, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της Aegean Airlines για 

τη διάθεση του ποσού των20.000 ευρώ για την ανάθεση της μελέτης αναπτυξιακού 

σχεδιασμού και marketing για την πολιτιστική διαδρομή στο νησί της Νάξου, 

δ) την κα Ελένη Θεοχάρη – Σεπετά, Γενική Διευθύντρια της ΒΙΚΟΣ Α.Ε. και τους 

κ.κ. Νίκο και Νίκη Κουτσιανά, ιδιοκτήτες της Εταιρείας APIVITAγια την προσφορά 

νερών και αντιηλιακών στα μέλη του Διαζώματος. 

 

Τέλος, ο πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά τον κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, εμπνευστή της 

διαδρομής της Νάξου, ο οποίος βοήθησε σημαντικά για την επιτυχή διοργάνωση της 

Συνέλευσης. 

 

Αμέσως μετά, ακολούθησε η εκφώνηση χαιρετισμών από τους κ.κ.: Δημήτρη Λιανό, 

ΔήμαρχοΝάξου και Μικρών Κυκλάδων, Θανάση Μαρτίνο, Διαχειριστή της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, 

Ρούλα Σαλούτση, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της Aegean Airlines, Γιάννη Ζηρίνη, 
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εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκου 

και Κατσαρά Βαγγέλη, Αντιδήμαρχο Νάξου. 

 

Ο ΔήμαρχοςΝάξου και Μικρών Κυκλάδων, κ. Δημήτρης Λιανός αρχικά καλωσόρισε στη 

Νάξο, στον πλέον πολυνησιακό Δήμο της Ευρώπης, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Εν συνεχεία, ανέφερε περίπου τα εξής:  

 

«Στον τόπο, που σύμφωνα με τη μυθολογία μεγάλωσε ο Δίας, εξ’ ουκαι τ’ όνομα Ζευς του 

υψηλότερου βουνού του νησιού. Στον τόπο καταγωγής του Κηδαλίωνα, ο οποίος ανέθρεψετο 

θεό Ήφαιστο και δίδαξε την τέχνη της σιδηρουργίας. Στον τόπο, όπου ο Διόνυσος ερωτεύθηκε 

κι έκανε τη γυναίκα του, την όμορφη Αριάδνη, την οποία στεφανώθηκε με το βόρειο στέφανο, 

τα πετράδια του οποίου έγιναν 7 λαμπερά αστέρια δεμένα για πάντα μεταξύ τους, σ’ ένα 

πανέμορφο ημικυκλικό αστερισμό, ευρύτερα γνωστό ωςcoronaborealis. 

 

Είχατε την τύχη να ξεναγηθείτε στο νησί μας από τον αρχαιολόγο και επίτιμο δημότη μας, κ. 

Βασίλη Λαμπρινουδάκη.Επομένως είναι περιττό ν’ αναφερθώ κι εγώ στη Νάξο ως κιβωτό 

πολιτισμού. Με την αρχαιολογική του σκαπάνη, ο Καθηγητής κ. Λαμπρινουδάκης έχει 

προσφέρει στη Νάξο και στον ελληνικό πολιτισμό, φέρνοντας στο φως τους θησαυρούς της 

ναξιακής και ελληνικής ιστορίας, τα σημάδια ενός πολιτισμού που έχει διάρκεια, εξελίσσεται, 

τροποποιείται ανά τους αιώνες και φτάνει ως τις μέρες μας.  

 

Χάρις στον κ. Λαμπρινουδάκη είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε με τον πρώην Υπουργό και 

νυν Πρόεδρο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, τον κ. Σταύρο Μπένο, ο οποίος άοκνα συνεχίζει να παράγει 

έργο για την ελληνική κοινωνία. Πιστεύω πως όλοι όσοι τον έχετε γνωρίσει, καταλαβαίνετε πως 

μια συνάντηση μαζί του είναι αρκετή, ώστε να μετατοπισθεί ο τρόπος σκέψης σας σε θέματα 

διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και η τοποθέτηση σε ζητήματα διοίκησης του 

δημόσιου τομέα, θέτοντας υψηλούς στόχους και υλοποιήσιμα οράματα.  

 

Ξεκινήσαμε, λοιπόν, εδώ και μερικούς μήνες, μια συνεργασία στο πλαίσιο των σκοπών του 

Σωματείου σας για την ένταξη των μνημείων στο κέντρο της ζωής, της επιχειρηματικότητας, της 

αειφορίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με την καταγραφή, τη μελέτη και την προώθηση του 

πολιτισμού και του τουριστικού μας προϊόντος. 

 

Η Νάξος μπορεί να συνδυάσειτις περισσότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, λόγω των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, τα οποία αξιοποιούν επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 

στο νησί, παρέχοντας υψηλής ποιότηταςυπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού. Βέβαια πιστεύοντας 

ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, εντείνουμε την προσπάθεια για τις βέλτιστες υπηρεσίες 

στους επισκέπτες μας και είμαστε πάντα αρωγοί τέτοιων δράσεων.  

 

Χάρις στην οικονομική υποστήριξη των εταιρικών μελών σας και συγκεκριμένα της ΜΚΟ 

εταιρείας «ΑΙΓΕΑΣ», των επίτιμων δημοτών μας κας Μαρίνας και κ. Θανάση Μαρτίνου, της 

Aegean Airlines και του Προέδρου της, κ. Ευτύχη Βασιλάκη, σε λίγους μήνες θα βρισκόμαστε 

στην ευχάριστη θέση να παρουσιαστεί στην τοπική κοινωνία η μελέτη για την ανάδειξη των 

πολιτιστικών διαδρομών του νησιού μας.  
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Εμείς, ως Δημοτική Αρχή, έχουμε ήδη αγκαλιάσει τη δράση αυτή, προσδοκώντας να προσφέρει 

υπεραξία στον τόπο μας. Στην προσπάθεια αυτήαπευθύνω κάλεσμα συνεργασίας σε όλους τους 

εμπλεκομένους φορείς, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τους 

τοπικούς κοινωνικούς εταίρους, αλλά και τους δημότες μας, στον κοινό στόχο, που δεν είναι 

άλλος από την ανάδειξη και προαγωγή του νησιού μας». 

 

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όλους πολύ που επισκέφθηκαν το νησί της Νάξου, στα 

πλαίσια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και συμβολικά παρέδωσε ένα 

μικρό αναμνηστικό στον Πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο.  

 

Αμέσως μετά ο κ. Θανάσης Μαρτίνος, Διαχειριστής της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕευχαρίστησε τον κ. 

Σταύρο Μπένο. Επιπλέον, δήλωσε ότι η συμπάθεια με τον κ. Μπένο είναι αμοιβαία από τότε 

που γνωρίστηκαν και χάρη σ’ αυτή βρέθηκε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του 

Διαζώματος, καθώς είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις. 

 

«Ένας λόγος που είμαι εδώ, πρόσθεσε ο κ. Μαρτίνος,είναι ο κ. Σταύρος Μπένος και το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”,καθώς και το εξαιρετικό έργο που κάνει. Ο άλλος λόγος είναι ότι είμαι πολύ 

φίλος και επίτιμος δημότης της Νάξου, χάριν στον κ. Δημήτρη Λιανό και τον 

Αντιπεριφερειάρχη, τον κ. Γιάννη Μαργαρίτη. 

 

Νομίζω ότι η Νάξος είναι από τα τυχερά νησιά που έχει τόσο καλή ηγεσία σε θέματα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και αυτό θα έλεγα είναι μια εγγύηση για την ανάπτυξη του νησιού. Αγαπώ πολύ 

τις Κυκλάδες, τα πιο γνωστά νησιά εδώ που είναι όμως και κορεσμένα τουριστικά είναι η 

Μύκονος και η Σαντορίνη. Θέλω να πω ότι τα νησιά αυτά έχουν ελαφρώς 

κακοπάθει.Ασχολείται ήδη το “ΔΙΑΖΩΜΑ” με μια μελέτη για το κυκλοφοριακό και τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη της Σαντορίνης. Έχουν ήδη γίνει δυο μελέτες, ελπίζω να εφαρμοστούν. Επίσης, 

σημαντική είναι και η μελέτη για τα πολιτιστικά μνημεία της Νάξου. 

 

Η Νάξος ακόμα σε μεγάλο βαθμό δεν έχει αναπτυχθεί και κορεσθεί τουριστικά. Πιστεύω ότι 

δυο πράγματα χρειάζεται το νησί: ένα μεγάλο αεροδρόμιο που να δέχεται και πτήσειςcharter 

από το εξωτερικό και μια καλή μαρίνα, γιατίαυτή η μαρίνα δεν είναι καλή.  

 

Έχει περιθώρια βελτίωσης. Είναι ένα μεγάλο νησί, με σημαντικό πλούτο μνημείων, φυσική 

ομορφιά. Τολμώ να πω ότι ίσως είναι το πιο όμορφο νησί των Κυκλάδων και έχει περιθώρια 

να δεχθεί πολύ περισσότερους επισκέπτες, να είναι απλωμένη στο νησί. Ένα άλλο μεγάλο 

πλεονέκτημαείναι ότι έχει γεωργική παραγωγή που τρέφει τους επισκέπτες με τοπικά προϊόντα.  

Εύχομαι κ. Δήμαρχε καλή επιτυχία.  

 

Επίσης, στον κ. Μπένο,που είμαστε μαζί του, θέλω να πω ότι είναι πολύ σπουδαίο το έργο που 

κάνει για τον πολιτισμό. Διότι νομίζω ότι στη χώρα μας αυτό που έχουμε, το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και ο θησαυρός της χώρας μας, είναι ο πολιτισμός, τα μνημεία μας και η ομορφιά 

της. Αυτά οφείλουμε να προστατεύσουμε και ν’ αναδείξουμε.Σ’ αυτό το έργονομίζω με την 

πρωτοβουλία του ο κ. Σταύρος Μπένος συμβάλλει πάρα πολύουσιαστικά. Τον έχασε η πολιτική, 

λυπάμαι καμιά φορά που σας βλέπω και λέω πως έχασε η πολιτική, αλλά ίσως ήσαστε πολύ 

μεγάλο διάστημα στην αντιπολίτευση οπότε δε θα μπορούσατε να προσφέρετε. Εδώ είστε 

μόνιμος». 
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Τέλος, ο κ. Μαρτίνος ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες της συνέλευσης του Διαζώματος. 

 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε η κα Ρούλα Σαλούτση, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της 

Aegean Airlines, η οποία, εκ μέρους του κ. Ευτύχιου Βασιλάκη, του Προέδρου της Aegean, 

ευχαρίστησε πολύ τον κ. Σταύρο Μπένο και το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την πρόσκληση στη ΙΒ΄ 

Γενική Συνέλευση και ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες της.  

 

Εν συνεχεία, πρόσθεσε η κα Σαλούτση: «Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” είναι ένας από τους Οργανισμούς 

που στηρίζει η Aegean κι ο οποίος χαρακτηρίζεται από σημαντικό έργο και αποτελεσματική 

δράση. Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” επιτελεί σπουδαίο έργο, όχι μόνο στη διατήρηση, την προστασία 

ανάδειξη και προώθηση των αρχαίων θεάτρων της Ελλάδας. Αυτό που πιστεύω πως κάνει το 

ΔΙΑΖΩΜΑ να ξεχωρίζει είναι το μοντέλο δράσης του, το οποίο βασίζεται στην αποτελεσματική 

κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και την κοινωνική προσφορά.  

 

Πιστεύουμε ακράδαντα βέβαια,πως δε μπορούμε ν’ αντικαταστήσουμε το κράτος και εξάλλου 

δεν το επιδιώκουμε. Ούτε το “ΔΙΑΖΩΜΑ” το επιδιώκει αυτό. Παρ’ όλα αυτά πρεσβεύουμε πως 

η συνεργασία μεταξύ του κρατικού μηχανισμού και του ιδιωτικού τομέαείναι απαραίτητη για 

την αποτελεσματική επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τη χώρα μας.  

 

Το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, λοιπόν, είναι ένα φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς, όπου ενεργοί 

πολίτες, που ο καθένας με το ρόλο του και στο χώρο, στον οποίο δραστηριοποιούνται, κάνουν 

τον τόπο δική τους υπόθεση. Ερευνούν, μελετούν, προστατεύουν, αναδεικνύουν την πολύτιμη 

ιστορία μας και την κάνουν μέρος της καθημερινότητάς μας.  

 

Τα τελευταία χρόνια το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχει μπει δυναμικάκαι σε θέματα που θα στηρίξουν 

σημαντικά τον ελληνικό τουρισμό. Και μαζί τους, η Aegean. Μας δένει μια μακριά ιστορία 

προσφοράς, εκτός από τη σημερινή μελέτη που θα παρουσιαστεί για την πολιτιστική διαδρομή 

της Νάξου, έχουμε στηρίξει και τη μελέτη για την πολιτιστική διαδρομή της Σαντορίνης.  

 

Η Aegean, λοιπόν, σήμερα, 20 χρόνια μετά, αλλά και από την πρώτημέρα που ξεκίνησε, ως ο 

βασικός εκπρόσωποςτης Ελληνικής Αερομεταφοράς, και ως η πρώτη πύλη εισόδου στη χώρα 

μας, προσπαθεί με κάθε τρόπο, να προβάλει τον ελληνικό τουρισμό και φυσικά την πολιτιστική 

μας κληρονομιά με όλα τα μέσα που διαθέτει. 

 

Νομίζω η Νάξος είναι αποδέκτης αυτής της προσπάθειας προβολής και ανάδειξης όχι μόνο της 

φυσικής της ομορφιάς και του πολιτισμού της, αλλά και της τοπικής τηςκουζίνας και όλων 

αυτώνπου την κάνουν μοναδική στις Κυκλάδες και στηνΕλλάδα. 

 

Και βεβαίως εμείς πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον τουρισμό 

και οποιαδήποτε ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού συμβάλλει στην καλύτερη προβολή του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Θέλω να σας πω ότι ο τουρισμός ήταν ένας τυχερός κλάδος, 

καθώς ήταν απ’ τους ελάχιστους που είχε τη δυνατότητα, παρά την κρίση, με σωστές κινήσεις 

να βελτιώσει την αποδοτικότητά του.  

 

Ωστόσο, δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Στόχος είναι να παραμείνει η Ελλάδα 

ανταγωνιστική και να υπάρξει διάχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε πολλά σημεία 
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της Ελλάδας. Βασική πρόκληση για εμάς είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδουκι εδώ 

χρειάζεται να διαμορφώσει και το κατάλληλο προϊόν για τον επισκέπτη ανάλογα με τις 

δυνατότητες και τις ανάγκες της κάθε περιοχή.  

 

Όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτήτην προσπάθεια έχουμεκαταλάβει άλλωστε ότι η συνεργασία 

φέρνει καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με μεμονωμένες ενέργειες. Γι’ αυτό συμμετέχουμε και σε 

αυτήτην προσπάθεια που κάνει το “ΔΙΑΖΩΜΑ” για την ανάδειξη των πολιτιστικών διαδρομών 

στη Σαντορίνη, στη Νάξο και όπου αλλού μας καλέσει να συμμετέχουμε.  

 

Κλείνοντας, η κα Σαλούτση ανέφερε ότι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι θα υπάρχουν, όπως 

και προβλήματα, αλλά αν υπάρχει αυτό το πλαίσιο συνεργασίας το αποτέλεσμα θα είναι 

εξαιρετικό για τον ελληνικό πολιτισμό και τουρισμό. 

 

Ακολούθως, ο κ. Γιάννης Ζηρίνης, τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

εμπειρογνώμων σε θέματα ανάπτυξης, ως εκπρόσωπός του, ανέγνωσε το χαιρετισμό του κ. 

Δημήτρη Σκάλκου, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ: 

 

«Χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών της ΙΒ΄ Γενικής Συνέλευσης του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ σαν 

αρμόδιος για την πορεία του ΕΣΠΑ. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που το ΔΙΑΖΩΜΑ 

προάγει ενεργά τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Αυτό το πολυεργαλείο για την 

ανάπτυξη, που προσδοκούμε να δούμε πολύ σύντομα απτά αποτελέσματα μέσα στην τρέχουσα 

περίοδο του ΕΣΠΑ.Καλή επιτυχία σας Γενική Συνέλευση».  

 

Εν συνεχεία ο κ. Ζηρίνης, ως μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και εθελοντής, πρόσθεσε 

τα εξής: «Είμαστε μια μικρή ομάδα μέσα στο ΔΙΑΖΩΜΑ, αλλά με πάρα πολλούς εξωτερικούς 

συνεργάτες. Εκεί αξιοποιούμε πόρους του ΕΣΠΑ μέσα από τα εργαλεία που προβλέπονται. Ένα 

από αυτά είναι αυτό το εργαλείο, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις.  

 

Αυτό το εργαλείο προϋποθέτει μια πολύ μεγάλη επέκταση των συνεργειών. Αυτό στην Ελλάδα 

δεν είναι κάτι προφανές. Δουλεύουμε πολλά χρόνια σ’ αυτό, είμαστε τώρα πολύ κοντά στο να 

δούμε αποτελέσματα και προσδοκούμε ότι θα υπάρχει κάτι απτό να παρουσιαστεί πολύ 

σύντομα.  

 

Το ΕΣΠΑ σήμερα έχει απορροφητικότητα 25%. Είναι χαμηλό το ποσοστό. Γίνονται 

προσπάθειες να υπάρξει μεγαλύτερη. Σε αυτό το εργαλείο η απορροφητικότητα είναι μόνο 6%. 

Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο πίσω είναι όλες οι Περιφέρειες της χώρας στην αξιοποίηση αυτού 

του εργαλείου. Το παρήγορο είναι,όμως, ότι και στα νέα κείμενα που μας έρχονται τώρα στο 

ΕΣΠΑ η τάση αυτή επιτείνεται. Είναι όλο και περισσότερη η παρακίνηση από τιςΥπηρεσίες της 

Επιτροπής και από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιοαυτή η έννοια των Ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων να στηριχθεί ακόμα περισσότερο.  

 

Αυτό πουμπορούμε εμείς σα “ΔΙΑΖΩΜΑ” να κάνουμε και όλοι οι εθελοντέςτου, είναι η λέξη 

αυτή, η έννοια αυτή των συνεργειών, να γίνει μια καθημερινή λέξη και συνώνυμη με την 

ανάπτυξη. Αν αυτό δεν αποτελέσει μια καθημερινότητα στη σκέψη μας, στη δουλειά μας, στις 

κουβέντες μας, η ανάπτυξη δύσκολα θα προχωρήσει.  



9 
 

Γιατί ό,τι μεγάλο ήταν να κάνουμε από έργαέχει ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται τώρα. Μένουν 

ακόμα πολλά μικρά έργα να γίνουν. Και αυτά τα πολλά μικρά έργα πρέπει να τα συνδέσουμε με 

συνέργειες και με εργαλεία σαν κι αυτά που μας προσφέρει το ΕΣΠΑ.Σας ευχαριστώ πολύ». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Κατσαράς Βαγγέλης, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αθλητισμού και 

Πολιτισμού του Δήμου Νάξου πρόσθεσε τα εξής: 

 

«Συμφωνώ κι εγώ μ’ εσάς ότι ο πολιτισμός συμβάλλει στον τουρισμό. Εγώ σαν Πρόεδρος των 

Ξενοδόχων, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι εμείς προσπαθήσαμε αυτά τα χρόνια να 

επιμηκύνουμε την τουριστική σεζόν. Πιστεύω ότι επειδή υπάρχουν εδώ πολιτιστικές διαδρομές, 

υπάρχουν μονοπάτια, τα οποία τα έχουμε αναδείξει, σε συνεργασία φυσικά με την Περιφέρεια, 

πρέπει αυτά τα χρόνια να δείξουμε το πού θα κινηθούμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας.  

 

Είμαστε δίπλα σας, θέλουμε να μας βοηθήσετε για να δούμε πού θα φτάσουμε το νησί μας. 

Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και εύχομαι καλή επιτυχία στη Γενική Συνέλευση». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ανέγνωσε χαιρετισμό που είχε απευθύνει ο 

κ. Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 

 

«Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμώς για την πρόσκληση. Δυστυχώς, λόγω 

ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν καθίσταται εφικτή η συμμετοχή μου στην εκδήλωση, θα 

επιθυμούσα ωστόσο να μου κοινοποιήσετε τα συμπεράσματα των εργασιών της συνέλευσης. 

 

Υπό την ιδιότητά σας ως Προέδρου, αλλά και εμπνευστήτου Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, έχοντας 

διατελέσει και Υπουργός με το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο, οφείλω να εξάρω το έργο σας, καθώς 

και των μελών σας στην ανάδειξη των μνημείων των αρχαίων θεάτρων και των μνημείων της 

χώραςκαι την ένταξή τους στη σύγχρονη ζωή. 

 

Αφού σας συγχαρώ και πάλι για το έργο σας, παρακαλώ όπως μεταφέρετε και στα μέλη σας τις 

θερμότατες ευχές μου». 

 

Επίσης, ο κ. Μπένος ανέγνωσε χαιρετισμό του κ. Κωνσταντίνου Αλεξανδρή, Γενικού 

Γραμματέα Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών: 

 

«Με τις εντυπωσιακές δράσεις και πρωτοβουλίες του, το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” αναδεικνύει 

από το 2008 τα μνημεία της χώρας, ενσωματώνοντάς τα στην καθημερινότητά μας και 

μετατρέποντας την επισκεψιμότητα σε μια μοναδική βιωματική εμπειρία. Ο επισκέπτης γίνεται 

με αυτό τον τρόπο κοινωνόςτης αισθητικής, της αρμονίας, του κάλλους, της διαχρονικότητας 

και της ανθεκτικότητας του ελληνικού πολιτισμού.  

 

Βασική αποστολή της δικής μας νεοσύστατης Γραμματείας είναι και η προβολή της πολιτιστικής 

μας κληρονομιάς στο εξωτερικό ως ενός από τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας 

μας. Για πρώτη φορά μάλιστα με τη σύσταση της Γραμματείας επιχειρείται να υπάρξει μια 

συντονισμένη δράση για τη διαμόρφωση και προώθηση της εικόνας της χώρας διεθνώς.  
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Η συνάφεια στόχων και οραμάτων μας καθιστά, συνεπώς, φυσικούς εταίρους στην προσπάθεια 

αυτή. Από πλευράς μας δηλώνουμε πάντοτε ανοιχτοί να μοιραστούμε την εμπειρία σας και 

πρόθυμοι να παράσχουμε τη συνδρομή μας σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την Ελλάδα και 

τον πολιτισμό της».  

 

Έπειτα, ο κ. Μπένος ανέγνωσε ένα ψήφισμα από τον κ. Μανώλη Καλαϊτζή, Πρόεδρο της 

Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων: 

 

«Η Νάξος παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα δυναμική πορεία στο χρόνο βάσει των Ιδρυμάτων και 

των μνημείων που αντιστοιχούν σε κάθε περίοδο από την εποχή του Λίθου, έως και τους 

Νεότερους Χρόνους.  

 

Έτσι, η διαμόρφωση ενός περιηγητικού δικτύου, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα της Γενικής 

Συνέλευσης, επιτρέπει την εμπλοκή των εντοπίων και των επισκεπτών στην τοπική ιστορία, 

επιτρέπει τη σύγκληση των διαφορετικών εποχών. 

 

Ως εκ τούτου επιτυγχάνεται η πολιτιστική ανάδειξη και προβολή με στόχο τη σύσταση ακόμη κι 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού που θ’ αναδείξουν τους χώρους.  

 

Η Δήλος, το άλλο νησί της θεματικής ενότητας στη Γενική Συνέλευση, είναι ένας φυσικός 

αρχαιολογικός χώρος με πλήθος μνημείων, ο οποίος στην αρχαιότητα ήταν ένα σημαντικό 

λιμάνι της Μεσογείου. Για τους λόγους αυτούς χαρακτηρίστηκε το ’90 μνημείο της Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς από την UNESCO. Συνεπώς ως μνημείο, όχι μόνο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, 

αλλά και της Ελλάδας, επιβάλλεται η αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου της Δήλου, ώστε ο 

χώρος να είναι επισκέψιμος και ασφαλής. 

 

Κλείνοντας, τονίζουμε ότι οι προσεγγιστικές προσπάθειες των αρχαιολογικών χώρων, 

συμβάλλουν στην κοινωνική αναβάθμιση του χαρακτήρα του κάθε τόπου, καθώς οι πολίτες 

μαθαίνουν να ζουν με την ιστορία χωρίς να την αντιμετωπίζουν ως στείρα γνώση.  

 

Οι αρχαιολογικοί χώροι ανήκουν στους πολίτες που μαθαίνουν να τους προστατεύουν, να τους 

φροντίζουν και να τους χρησιμοποιούν ως ποιοτικό υπόβαθρο του βιοτικού επιπέδου.Συνεπώς, 

η δρομολόγηση προγραμμάτων που σχετίζεται με τα μνημεία, είτε αυτά βρίσκονται στον αστικό 

ιστό, είτε σε εξοχικό τοπίο, αξίζουν το ενδιαφέρον και τη συμπαράσταση της πολιτείας, των 

τοπικών Αρχών, των φορέων, των χορηγώνκαι όλων των συνειδητοποιημένων πολιτών. 

 

Τέλος, σας συγχαίρουμε για τις δράσεις του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Τέλος, το λόγο έλαβε η κα Centanni Monica, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Βενετίας 

(I.U.A.V.), Διευθύντρια του Κέντρου Σπουδών Classic.A, καθώς και του Επιστημονικού 

Περιοδικού Engramma, η οποία μίλησε για τη συνεργασία της με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

με στόχο τη συγκρότηση του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίων Θεάτρων. Η κα Centanni ανέφερε 

τα παρακάτω: 
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«Φέρνω χαιρετισμούς από το Πανεπιστήμιό μου, Università Iuav της Βενετίας, σε αυτή την 

όμορφη και σημαντική συνέλευση. Είμαι Καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας στη Βενετία και στο Πανεπιστήμιο της Καντάνιας.  

 

Θα σας παρουσιάσω τον εαυτό μου και τη σχέση μου με το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Συναντήθηκα με το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”για διαφόρους λόγους. Επειδή ασχολούμαι με την ελληνική τραγωδία. Έχω 

μεταφράσει και σχολιάσει όλες τις τραγωδίες του Αισχύλου, επειδή ήμουν στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ιδρύματος INDA, που κάθε χρόνο παρουσιάζει στο Θέατρο Συρακουσών, 

παραστάσεις με αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες.  

 

Επειδή εργάστηκα με τον Καθηγητή Alberto Ferlinga στην ιταλική έκδοση της πρώτης 

μονογραφίας του Δημήτρη Πικιώνη και μετέφραζα τα γραπτά του. 

 

Επειδή είμαι Διευθύντρια του επιστημονικού περιοδικού Engramma, το οποίο αφιέρωσε ένα 

σημαντικό κεφάλαιο του έργου του στη δημιουργία και δημοσίευση ενός καταλόγου των 

ελληνικών και ρωμαϊκών θεάτρων της Μεσογείου. Αυτός ο κατάλογος του Engramma, που 

είναι αποτέλεσμα ενός ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου μου, ήταν η ευκαιρία να 

ξεκινήσει η συνεργασία με το “ΔΙΑΖΩΜΑ”σ’ ένα σημαντικό έργο καταλογογράφησης των 

αρχαίων θεάτρων της Μεσογείου. 

 

Πρόσφατα, το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και το Engramma διοργανώσαμε δυο συνέδρια, ένα στην 

Αθήναστο Μουσείο της Ακρόπολης το Μάρτιο του 2019 και ένα στη Βενετία τον Ιούνιο του 

2019. Επίσης, δημιουργήσαμε ένα δίκτυο αρχαίων θεάτρων μαζί με το ισπανικό Πανεπιστήμιο 

της Σεβίλλης, καθώς και μια διεθνή ερασιτεχνική Ομάδα Εργασίας και αναπτύξαμε με μεγάλη 

μεθοδολογική εμβάθυνση ένα πολύτιμο τεκμηριωτικό υλικό περί των θεάτρων. 

 

Το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, μαζί με το Δίκτυο, διεξάγουν αυτό το διεθνές πρόγραμμα που είναι σημαντικό 

τόσο επιστημονικά, όσο και πολιτιστικά, με ακαδημαϊκούς και επιστήμονες από διαφορετικές 

χώρες. Το αποτέλεσμα του έργου του Δικτύου θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο στους ειδικούς, 

αλλά και σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.  

 

Ευχαριστώ θερμά το Σταύρο Μπένο και το Βασίλη Λαμπρινουδάκη και όλους τους φίλους τους 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Μια πολύ ιδιαίτερη ευχαριστία στη Δανάη Αντωνάκου γι’ αυτή την όμορφη 

επιστημονική επιχείρηση που ξεκινήσαμε. Αλλά όλα αυτά, κατάλαβα αυτές τις μέρες, είναι μόνο 

η πρόφαση. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το πλαίσιο μιας πιο αληθινής, βαθύτερης σχέσης που 

με συνδέει με τους φίλους του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.  

 

Για ένα χρόνο τώρα, το Κέντρο Μελέτης Classica της Βενετίας και το Engramma 

πραγματοποιεί ένα σεμινάριο περί της Αριάδνης, που ήδη κάνει στάσεις στη Βαρκελώνη, στο 

Αμβούργο, στη Βενετία και εμπλέκει τα μουσεία τουΒατικανού, καθώς και σημαντικά 

ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και θεσμούς.  

 

Η καρδιά του ερευνητικού έργου, το οποίο πιθανότατα θα παράξει μια μεγάλη διεθνή έκθεση, 

είναι το προφίλ της Αριάδνης. Αλλά όχι ως λυπημένης και εγκαταλελειμμένης γυναίκας που μας 

λέγουν οι λατινικές πηγές, βίντεο κτλ., αλλά ως φιγούρας τηςκρητικής πριγκίπισσας, ναι μεν 

εγκαταλελειμμένης στη Νάξο από τον Θησέα, αλλά όμως ευτυχώς, έτοιμης να ξαναξυπνήσει 
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από το Διόνυσο και να ξαναγεννηθεί προς τη ζωή και την αγάπη, ως ένα υπέροχο ζευγάρι και 

να γίνει νύφη του θεού, σύμφωνα με μια παραλλαγή του μύθου. 

 

Ως εκ τούτου, είμαι εδώ γι’ αυτή την Αριάδνη, που δε θρηνεί και δεν είναι υποτακτική στον 

ήρωα, αλλά ευτυχισμένη δίπλα στο Διόνυσο, στο θεό της έκστασης και της απελευθέρωσης. 

Είναι αυτή η Αριάδνη, που είναι το μυθικό, θαυμάσιο πρωτότυπο της Ωραίας Κοιμωμένης, της 

sleep in beauty των πολλών παραμυθιών του Walt Disney.  

 

Και για το Διόνυσο είμαι εδώ, επειδήσε αυτές τις όμορφες μέρες που μας έδωσε το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”σκέφτηκα ότι αν ο Νίτσε είχε ταξιδέψει, αν είχε έρθει στην Ελλάδα και εδώ στη 

Νάξο, θα είχε γράψει διαφορετικά τη γένεση της τραγωδίας. Και ίσως το έργο του Νίτσε θα 

ήταν ακόμη πιο σημαντικό απ’ ό,τι είναι ήδη.  

 

Επειδή εδώ μαθαίνουμε από τις πέτρες και το ίδιο το χρώμα τ’ ουρανού από τον 

προσανατολισμό της Πορτάρας προς το Δήλο, εδώ μαθαίνουμε και εδώ θυμόμαστε ότι ο 

Διόνυσος και ο Απόλλων, δεν είναι αντίθετοι, αλλά πραγματικά και σε βάθος, αδέρφια.  

 

“Δέσποτα φιλόδαφνε Βάκχε”, είναι ένα κομμάτι μιας χαμένης τραγωδίας του Ευριπίδη. Ο 

Βάκχος είναι ο άρχοντας που αγαπάει τη Δάφνη. Η Δάφνη είναι το ιερό φυτό στον Απόλλωνα. 

“Κισσαίος Απόλλων, ο Βακχαίος ο μάντης”. ένα κομμάτι μιας χαμένης τραγωδίας του 

Αισχύλου. Ο Απόλλωνας, ο Βακχικός, ο προφήτης φέρει ένα στεφάνι κισσού, που είναι το ιερό 

φυτό στο Διόνυσο. Σας ευχαριστώ πολύ». 

 

 

1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ- ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 

Αμέσως μετά, ξεκίνησε η διαδικασία για τη διαπίστωση της απαρτίας της συνέλευσης. Οι 

παρόντες σύνεδροι δήλωσαν την παρουσία τους δι’ ανατάσεως της χειρός. Το σύνολο των 

παρόντων μελών ανήλθε σε 231 και το σύνολο των μελών που είχαν εξουσιοδοτηθεί να 

εκπροσωπήσουν απόντα μέλη ανήλθε σε 92. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, αφού το 

σύνολο των ψήφων (παρόντες και εξουσιοδοτούμενοι) ήσαν 323, πάνω από το 50% δηλαδή 

των ταμειακώς εντάξει μελών που ήσαν 432. 

 

Κατόπιν, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου πρότεινε ως πρόεδρο της ΙΒ΄ Γενικής 

Συνέλευσης την κ. Σοφικίτου Μαρία, αρχαιολόγο και τακτικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και ως γραμματέα την κα Αθηνά – Ελένη Αγγέλη, αρχιτέκτων – μηχανικός και 

τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Η πρόταση του κ. Μπένου έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση δι’ ανατάσεως 

της χειρός.  
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2. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΝΑΞΟΥ» 

 

 Εναρκτήριες ομιλίες με θέμα το πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου»: 

 

1. Βασίλης Λαμπρινουδάκης: «Ταξίδι ζωής». 

Ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, ομότιμος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας και γενικός 

γραμματέας του ΔΣ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οποίος έχει εργαστεί για πολλά συναπτά 

έτη για την ανάδειξη των μνημείων της Νάξου, ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Εκλεκτοί προσκεκλημένοι του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, αγαπητοί φίλοι στο ΔΙΑΖΩΜΑ, το θέμα που 

μου ζήτησε να διαπραγματευθώ με συντομία ο Πρόεδρός μας, πάντα μας δίνει ρόλους, έχει τον 

τίτλο «Ταξίδι ζωής».  

 

Αυτό με αναγκάζει να μιλήσω λίγο για τον εαυτό μου, μέσα όμως από τις προσωπικές μου 

εμπειρίες 58 ετών, θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω μάλλον το ταξίδι των μνημείων της 

Νάξου από τη μοναξιά ή την άγνοια ή ακόμα και την αφάνεια στην αγκαλιά των σημερινών 

κατοίκων του νησιού, αλλά και των επισκεπτών του.  

 

Όλα άρχισαν το 1961, όταν ο δάσκαλός μου, ο Νικόλαος Κοντολέων, με κάλεσε, φοιτητή ακόμα 

που έδινα εξετάσεις για το πτυχίο μου, να λάβω μέρος στις ανασκαφικές του έρευνες στη Νάξο. 

Το νησί χαρακτήριζαν ήδη από παλιά η εμβληματική Πορτάρα και τ’ αγάλματα που έμειναν από 

τον 6ο π.Χ. αιώνα μισοτελειωμένα στα αρχαία λατομεία μαρμάρων των Μελάνων και του 

Απόλλωνα. 

 

Ως τελειόφοιτος, γνώριζα επίσης ότι με τις ανασκαφές που είχε ξεκινήσει ο Κοντολέων το 1949, 

στη Γρόττα και τα Απλώματα, κάτω απ’ τη βόρεια παραλία της σύγχρονης πόλης της Νάξου, 

είχε αρχίσει ν’ αποκαλύπτεται μια αρχαία πόλη, με αρχές στην 4η π.Χ. χιλιετία και ιδιαίτερη 

ακμή τη 2η χιλιετία στα μυκηναϊκά χρόνια, πόλη που συνοδευόταν από το νεκροταφείο της στο 

διπλανό λόφο των Απλωμάτων. 

 

Γνώριζα ακόμη, ότι παλαιότεροι ερευνητές είχαν δίπλα στη μητρόπολη της χώρας, εντοπίσει 

μέρος μιας στοάς, που πρέπει να ανήκε στην αγορά της πόλης των ύστερων κλασικών χρόνων. 

Αλλά και το σπήλαιο του Ζα, προκαλούσε από παλιά μυθοπλαστικό ενδιαφέρον. Βλέπετε ότι 

ακόμη και οι Νάξιοι, διεκδικούσαν τον Όμηρο, ενώ ο Πύργος του Χειμάρρου, έστεκε από τον 

4ο π.Χ. αιώνα, σχεδόν άθικτος. 

 

Και βέβαια, το πιο προβεβλημένο προϊόντου παρελθόντος της Νάξου τότε, κυρίως με την 

καλπάζουσα εκείνη την εποχή αρχαιοκαπηλία, ήταν τα κυκλαδικά ειδώλια της 3ης π.Χ. 

χιλιετίας. Αυτά και άλλα κινητά ευρήματα, ή προϊόντα της περιορισμένης τότε ανασκαφικής 

έρευνας, φυλάσσονταν σε αίθουσα του Γυμνασίου της Νάξου, του 1ου Γυμνασίου σήμερα. 

 

Από το 1961 μέχρι το 1975, χρονιά κατά την οποία έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Κοντολέων, 

σκάβοντας υπό τη διεύθυνσή του στα Απλώματα και τη Γρόττα, αφ’ ενός ασκήθηκα στην 

ανασκαφή αφ’ ετέρου παρακολούθησα ν’ αναδύεταικάτω από τη σύγχρονη πόλη, μέσα από τα 
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νερά στην παραλία, μια σφύζουσα Νάξος της 2ης π.χ. χιλιετίας,με πολιτισμό εφάμιλλο των 

μεγάλων κέντρων του μυκηναϊκού κόσμου.  

 

Από την πρώτη ήδη χρονιά της παρουσίας μου στην ανασκαφή συνάντησα εκεί την πρωτοετή 

τότε φοιτήτρια Αρχαιολογίας, την Πίτσα Λογαρά, η οποία έμελλε να μοιραστεί τη ζωή της μαζί 

μου,να στηρίξει διακριτικά, αλλά αποφασιστικά την επιστημονική μου ζωή και γενικότερα τη 

ζωή της οικογένειάς μας, αλλά κυρίως να με συνδέσει άρρηκτα με τη Νάξο και τον πολιτισμό 

της.  

 

Έναν πολιτισμό που αφ’ ενός με την υψηλή πρωτοπόρο τέχνη των ειδωλίων της3ης π.Χ. 

χιλιετίας από τα Απλώματα, αφ’ ετέρου με την άμεση μαρτυρία της χρήσης του ονόματος της 

Νάξου γραμμένη πάνω σε αγγείο του 7ου ήδη π.Χ., αποκάλυπτε σ’ εμένα και φυσικά στον 

επιστημονικό κόσμο, τις βαθιές του ρίζες και το δυναμισμό του.  

 

Η συλλογή της πρόχειρης μουσειακής έκθεσης του Μουσείου πλουτιζόταν προοδευτικά με 

σημαντικά έργα από τις ανασκαφές της Γρόττας και των Απλωμάτων, όπως ο πρωτοπόρος στην 

απόδοση της κίνησης και της 3ης διάστασης δρομέας του 6ου π.Χ. αιώνα, ή τα υψηλής τέχνης 

πορτρέτα και τα ψηφιδωτά των μεταγενεστέρων χρόνων.  

 

Ο Κοντολέων είχε ανακαλύψει κατά τη δεκαετία του 1950 και το Ιερό του Γύρουλα στο Σαγκρί. 

Εκτός από τις περιηγήσεις στις γνωστές αρχαιότητες του νησιού, οι επισκέψεις και η συμμετοχή 

σε περιορισμένες εργασίες στο Ιερό, διεύρυναν τις γνώσεις μου για τη ζωή στο εσωτερικό του 

νησιού κατά την αρχαιότητα. Άλλωστε, οι παράλληλες έρευνες των συναδέλφων της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, πλούτισαν προοδευτικά την εικόνα της ζωής στο νησί κατά την 

αρχαιότητα. 

 

Αναφέρω τις σπουδαιότερες από τις έρευνες αυτές, του Νίκου Ζαφειρόπουλου στο 

2οΜυκηναϊκό Νεκροταφείο της πόλης στο Καμίνι, λίγο πιο έξω, προς τις Εγγαρές, του Χρήστου 

Ντούμα στο πρωτοκυκλαδικό νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων στο Σαγκρί και στον 

προϊστορικό οχυρό οικισμό του Πανόρμου και της Φωτεινής Ζαφειροπούλου, στο νεκροταφείο 

των Τύμβων του9ου και 8ου π.Χ. στο Τσικαλαριό. Και αυτά είναι μοναδικά μνημεία.  

 

Το 1976, όμως, έγινε η μεγάλη καμπή στη σχέση μου με τα μνημεία και με τον πολιτισμό της 

Νάξου και παράλληλα η αρχή της κοινωνικοποίησής τους, της απόδοσής τους από τους ειδικούς 

στο ευρύ κοινό, μέσω της αποκατάστασης της μορφής τους, της εύληπτης πληροφόρησης και της 

συμμετοχής της πληροφορημένης πλέον τοπικής κοινωνίας στην ανάδειξη των μηνυμάτων της 

και στην προστασία τους.  

 

Το1976, λοιπόν, η Αρχαιολογική Εταιρεία μου ανέθεσε τη διεύθυνση των ανασκαφών της 

Νάξου στο Γρόττα και του Γύρουλα στο Σαγκρί. Συνειδητοποιώντας αμέσως, ιδίως για το 

Γύρουλα όπου είχαμε να κάνουμε μ’ ένα κατ’ εξοχήν αρχιτεκτονικό μνημείο, ότι χρειαζόταν για 

την έρευνα μιαδιεπιστημονική ομάδα, ξεκίνησα τη συνεργασία με τον Καθηγητή του 

Πολυτεχνείου του Μονάχου Γκρούμπεν, ειδικό μελετητή της αρχαίας κυκλαδικής 

αρχιτεκτονικής, ο οποίος μελετούσε ήδη από το1972, το ναό του Απόλλωνος στα Παλάτια. 
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Στην ερευνητική αυτή ομάδα,κάλεσε να συμμετάσχει και ο νεαρός τότε Αρχιτέκτων και σήμερα 

ακαδημαϊκός ήδη, Μανώλης Κορρές. Αργότερα, προστέθηκαν οι Αρχιτέκτονες Θέμης Μπιλής 

και Μαρία Μαγνήσαλη. Η νέα αντίληψη της εμπράγματης δημοσίευσης των μνημείων, δηλαδή 

της παρουσίας τους ως φυσικών αντικειμένων, δηλαδή της αποκατάστασης της μορφής τους 

ώστε ν’ αναδεικνύεται πέρα από τους ειδικούς και στο ευρύ κοινό η λειτουργία τους όταν αυτά 

ήταν σε χρήση, η σημασία του για τον πολιτισμό και η αξία τους για το σήμερα, αναπτύχθηκε 

τότε μεταξύ μας στο Γύρουλα πολύ γρήγορα. 

 

Ήδη, το 1977, ο ναΐσκος του Αγίου Ιωάννη που ήταν χτισμένος πάνω στο αρχαίο μνημείο, 

μεταφέρθηκε κοντά σε χώρο που δεν υπήρχαν παλιότερα λείψανα, οι κίονες του αρχαίου ναού 

που είχαν χρησιμοποιηθεί σε εκκλησία τουχωριού μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο χώρο του 

μνημείου και ο Μανώλης Κορρέςεκπόνησε και κατέθεσε την πρώτη πρόταση για την 

αναστήλωση τουμνημείου. 

 

Παράλληλα, με συνεχείς δημόσιες ενημερώσεις στο Σαγκρί η τοπική κοινωνία γινόταν 

κοινωνός της σημασίας των μνημείων και αρωγός στο έργο της ανάδειξής του. Τ’ 

αποτελέσματα αυτής της διαχείρισης του μνημείου στο Γύρουλα είναι γνωστά. Μετά από 24 

χρόνια εξαντλητικής έρευνας, τεκμηρίωσης και μελέτης, το μνημείο αποκαταστάθηκε με όλες τις 

φάσεις της ιστορίας του, καταληπτές και στον μη ειδικό. 

 

Η ανάδειξή του, ενισχύθηκε μ’ ένα τοπικό Μουσείο, η διαχείριση δε του χώρου, απέσπασε 

το1οδιεθνές βραβείο της Europa Nostra και η Νάξος τελικά απέκτησε, ή μάλλον ανέκτησε, 

αφού ήταν πάντα φυλαγμένος μέσα στηγη της, έναν πρώτης γραμμήςμνημειακό χώρο που τον 

επισκέπτεται σχεδόν το σύνολο των πολυπληθών επισκεπτών του νησιού.  

 

Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι η τελική δημοσίευση μ’ έναν τόμο 500 σελίδων, θα 

παρουσιαστεί στο τέλος του χρόνου, γίνεται η δημοσίευση με την ευγενή χορηγία του ΑΙΓΕΑ και 

του Δήμου Νάξου, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. 

 

Η αντίληψη της ομάδας μας για την ολοκλήρωση του σκοπού της επιστημονικής έρευνας με την 

απόδοση των μνημείων στο κοινό, στο σύνολο δηλαδή της κοινωνίας, εφαρμόστηκεκαι σ’ ένα 

δεύτερο μνημειακό χώρο, στην ανακάλυψη του οποίου οδήγησε η δουλειά μας στο Σαγκρί. 

Πρόκειταιγια το Ιερό του Διονύσου στα Ύρια, το οποίο ανασκάφηκε και αναδείχθηκε με 

πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.Στην ομάδα προστέθηκε τότε η συνάδελφος Εύα 

Μπουρνιά. 

 

Δε θα κουράσω εδώ εξηγώντας πώς από την έρευνα του Γύρουλα οδηγηθήκαμε στα Ύρια, ούτε 

αναλύοντας τη μοναδική σημασία που έχουν τα δυο αυτά Ιερά για τη γένεση και την ιστορία της 

κλασικής αρχιτεκτονικής αλλά και την πρωτοπόρο συμβολή της Νάξου στον πολιτισμό. Αυτά τ’ 

ακούσατε ήδη στις επισκέψεις μας. Ούτε ακόμη αναφέροντας τις πολυπληθείς σχετικές 

επιστημονικές μας δημοσιεύσεις.  

 

Θα αρκεστώ εδώ να σας πω ότιτο διάστημα της ελληνογερμανικής συνεργασίας μας στα Ύρια 

από τον εντοπισμό, το 1986 μέχρι την απόδοση του Ιερού στο κοινό το’ 97, υπήρξε η πιο 

ευχάριστη, θετικά διαμορφωτική και δημιουργική εμπειρία μου στο χώρο της δουλειάς μου.  
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Και χαίρω, διότι το Ιερό των Υρίων, στην ανάδειξη του οποίου συνέβαλλε, πρέπει να πω, με 

προσωπική εργασία η τότε τοπική κοινότητα Γλινάδου με τον αείμνηστο Πρόεδρό της, Δημήτρη 

Δημητροκάλλη, έχει εξελιχθεί σήμερα όπως το είχαμε δρομολογήσει, σ’ ένα φροντισμένο 

φυσικά από την ΑρχαιολογικήΥπηρεσία, αλλά και ιδιαίτερα από τον Αρχαιοφύλακα Μηνά 

Κουφόπουλο, σ’ ένα αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο και, το σπουδαιότερο, σε 

σημαντικό πόλο πολιτισμού στη Νάξο. 

 

Η νέα αντίληψη στη διαχείριση του αρχαιολογικούευρήματος και των μνημείων που 

αναπτύχθηκε στην έρευνα του Γύρουλα και των Υρίων, σφράγισε στο εξής και τα υπόλοιπα 

ερευνητικά προγράμματα των οποίων είχα την ευθύνη στη Νάξο. 

 

Το 1976, όπως ανέφερα, ανέλαβα τη διεύθυνση των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας 

στη Νάξο. Μέχρι το ’85 ένα μεγάλο μέρος της αρχαίας πόλης με τμήματά της από τη μυκηναϊκή 

εποχή μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια ερευνήθηκε και μαζί με παράλληλες έρευνες της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίαςστην περιοχή, αποτυπώθηκε σε ενιαίο χάρτη, τον οποίοσήμερα 

πλουτίζει η Αρχαιολογική Υπηρεσία 

 

Από το 1982 όμως, μέχρι το 1985, η έρευνα αυτή συμπληρώθηκε με την αποκάλυψη στο χώρο, 

μπροστά από τον καθεδρικό ναό της πόλης, τον οποίο ο ΕΟΤ είχε τότε αγοράσει για να 

δημιουργηθεί εκεί πλατεία, ενός εξαιρετικού για την ιστορία της Νάξου μνημειακού συνόλου, το 

οποίο περιλάμβανε μέρος του τείχους και εργαστηρίων του μυκηναϊκού οικισμού και ενός 

τύμβου, ο οποίος σκέπασε τους τάφους των πρώτων ευγενών οικογενειών της ελληνικής πόλης 

κράτους της Νάξου από τον 8ο αιώνα και εξής, ο οποίος διατηρήθηκε ως το κεντρικό ηρώο της 

πόλης μέχρι και την ύστερη ρωμαϊκή εποχή.  

 

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την τοπική Εφορία Αρχαιοτήτων. Το εύρημα 

ήταν εξαιρετικά σημαντικό, αλλά από ευπαθές υλικό. Οι ιδέες της ομάδας Γύρουλα-Σαγκρίου, 

βοήθησαν, ώστε να εκτιμηθεί ότι επιβαλλόταν να διατηρηθεί το σύνολο αυτό ορατό και 

επισκέψιμο, αλλά κάτω από ένα προστατευτικό κτίσμα.  

 

Ήδη το 1985 κατατέθηκαν οι ιδέες για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων στην πλατεία της 

Μητρόπολης κάτω από προστατευτικό κτίσμα από το Μανώλη Κορρέ. Παράλληλα, από το 

Γιάννη Σβώλο προτάθηκε η σύνδεσή τους με τα λείψανα της μυκηναϊκής πόλης στην παραλία, 

τα οποία επειδή βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, προτάθηκεν’ αντιγραφούν 

στην επιφάνεια της ακτής.  

 

Οι ιδέες αυτές ωρίμασαν και με την αποφασιστική βοήθεια και στήριξη του τότε Δημάρχου 

Βασίλη Κόκκοτα, υπογράφηκε το 1989 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου 

Πολιτισμού, του ΤΑΠ και του Δήμου Νάξου, για την ανάδειξη της περιοχής.  

 

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μετείχαμε η κα Ζαφειροπούλου και ο ομιλών και είχαμε την 

ευκαιρία να διαμορφώνουμε τις επεμβάσεις στο εύρημα. Η προμελέτη ανάδειξης του 

μνημειακού χώρου στη βόρεια παραλιακή ζώνη της πόλης, εκπονήθηκε από την Αρχιτέκτονα 

Αγνή Κουβελά.  
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Από τα προβλεπόμενα σε αυτήν, εκτελέστηκαν η πεζοδρόμηση-πλακόστρωση της παραλιακής 

ζώνης προς τα παλάτια, η κατασκευή του επιτόπιου Μουσείου που στέγασε τις αρχαιότητες στην 

πλατεία της Μητρόπολης με μελέτες εφαρμογής πουεκπονήθηκαν από την Αγνή Κουβελά και 

απέσπασαν διεθνή βραβεία, καθώς και η ανάπλαση του κτιρίου των παλαιών σφαγείων στη 

Γρόττα, σε παιδική βιβλιοθήκη αρχικά, σήμερα Μουσείο Καμπανέλη. 

 

Τα υπόλοιπα τμήματα της μελέτης, στα οποία περιλαμβανόταν και η πρόταση της ανακούφισης 

προς και από το λιμάνι από τον διακεκριμένο συγκοινωνιολόγο Καθηγητή του Πολυτεχνείου, 

Δημήτρη Φιλιππίδη, θα ενδιέφεραν και σήμερα και ξέρω ότι αυτό γίνεται σε μια προσπάθεια 

ολοκλήρωσης της αναβάθμισης που επέφεραν στην περιοχή οι τότε παρεμβάσεις μας.  

 

Με όλη αυτή την εμπειρία κυρίες και κύριοι για την αντίληψη της διαχείρισης της πολιτισμικής 

κληρονομιάς που αναπτύξαμε στη Νάξο, προχωρήσαμε ως Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2005, 

προγραμματικά πλέον, σ’ ένα 4οΠρόγραμμα Έρευνας και Ανάδειξης ενός διαφορετικού, αλλά 

πολύ σημαντικού συνόλου αρχαιοτήτων στη Νάξο.  

 

Το δυναμικό αυτό νησί, δεν παρήγαγε μόνο τέχνη, αλλά και τεχνική. Οι αρχαίοι άλλωστε δεν 

έκαναν διάκριση μεταξύ των δύο. Χωρίς το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Έτσι, το νέο μας 

αντικείμενο συνέθεσε μια συνεκτική τριλογία.  

 

Τα αρχαία λατομεία στο Φλεριό των Μελάνων, με τα δυο μισοτελειωμένα αγάλματα νέων από 

τον 6ο π.Χ. αιώνα, αλλά και πλήθος άλλων στοιχείων που αποκαλύπτουν ανάγλυφα την τέχνη 

των πρωτοπόρων λατόμων μαρμαροτεχνικών που παρήγαγαν από τον 8ο π.Χ. αιώνα και εξής, 

την υψηλή τέχνη της Αρχιτεκτονικής και της Γλυπτικής, χρειάζονταν απαλλοτριώσεις, 

διαμόρφωση του χώρου των έργων που έμειναν από την αρχαιότητα επί τόπου, κατασκευή 

προσβάσεων και διαδρόμους επισκεπτών και προσφορά πληροφόρησης στο κοινό. 

 

Τοδεύτερο μέρος της τριλογίας είναι ότι μέσα στα λατομεία είχαμε εντοπίσει ένα Ιερό, που 

αναπτύχθηκε παράλληλα με τα λατομεία, όπου λατρεύονταν οι ήρωες προστάτες των λατόμων. 

Εκεί λατρευόταν, όμως, και μια θεότητα της Ευφορίας, γιατί το Ιερό απλώνεται πάνω στο 

διάτρητο από πολλές εκβολές μιας πλούσιας γης, η οποία και τροφοδοτούσε μεεξαιρετικής 

ποιότητας νερού ένα μεγάλο τεχνικό έργο.  

 

Δηλαδή ένα υδραγωγείο, μήκους 11 χιλιομέτρων, αυτό είναι το 3ο μέρος της τριλογίας, με 

υπόγειους πηλοσωλήνες από τον 6ο π.Χ και εξής και ανανεωμένος στα ρωμαϊκά χρόνια με 

υπόγεια και αλλού υπέργεια αύλακα πάνω σε ενιαίο ποδαρικό, υδραγωγείο το οποίο άρδευε όλη 

την εύφορη πεδιάδα και υδροδοτούσε τελικά την πόλη της Νάξου.  

 

Το τεχνικό αυτό έργο ήταν στην πρώτη τουμορφή αντίστοιχο του Πεισιστράτιου υδραγωγείου 

της Αθήνας, και όπως αποδείχθηκε, διέθετε και αυτό μια σήραγγα μικρότερη, αλλά ανάλογη του 

ορύγματος του Ευπαλήνου στηΣάμο. Το έργο εντάχθηκε στα ευρωπαϊκά προγράμματα 

χρηματοδότησης, η πανεπιστημιακή μας ομάδα ανανεώθηκε με τη Νάξια και άξια Αρχαιολόγο 

Αλεξάνδρα Σφυρόερα και τον Πολιτικό Μηχανικό Βαγγέλη Καζολιά, ο οποίος βρίσκεται 

σήμερα ανάμεσά μας. 
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Το 2010, παραδόθηκε στο κοινό, άνετα προσβάσιμος και φροντισμένος ο χώρος των δύο 

ημίεργων Κούρων στα λατομεία, ανεσκαμμένο και αναδεδειγμένο το Ιερό στις Πηγές και 11 

αποκατεστημένα τμήματα του υδραγωγείου κατά τη διαδρομή του στη χώρα. Στο παλιό 

Δημοτικό Σχολείο του Κουρουνοχωρίου, που παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

δημιουργήθηκε μικρήσυλλογή από τα ευρήματα στο Ιερό και τοΥδραγωγείο.  

 

Παράλληλα ερευνήθηκε και αναδείχθηκε ένα ακόμη σπουδαίο παράπλευρο μνημείο, επειδή 

περνούσε δίπλα του το Υδραγωγείο, η Μεγάλη Βασιλική στον Άγιο Στέφανο των Αγγιδίων. Στην 

ανάδειξη του συνόλου, βοήθησαν οι κάτοικοι των περιοχών διέλευσης του υδραγωγείου, 

κάποιου από τουςπαραχώρησαν δωρεάν τμήματα της περιουσίας τους.  

 

Ως μνημόσυνο, αισθάνομαι την υποχρέωση ν’ αναφέρω εδώ τελειώνοντας, τον αρχικά εργάτη 

ανασκαφής, αλλά κατόπιν μοναδικό γνώστη των αρχαιοτήτων του νησιού και αυτόβουλο 

συνεργάτη μου στην αναγνώριση, προστασία και ανάδειξή τους, Μανώλη Ανεβλαβή, του οποίου 

η συμβολή ιδιαίτερα στο έργο της Μητρόπολης και του Υδραγωγείου, υπήρξε πολύτιμη.  

 

Τη δεκαετία που διανύουμε, αγαπητοί φίλοι, η Νάξος συνέχισε ν’ αποκαλύπτει σημαντικότατα 

στοιχεία του πολιτισμικού της δυναμικού. Αναφέρω πρόχειρα, τηνέρευνα των Καναδών στη 

σελίδα για την κατεργασία του πυριτόλιθου εκεί από τον άνθρωπο του Νεάτερνταλ, πριν από 

200.000 έως 250.000 χρόνια, την έρευνα των Νορβηγών στο Κάστρο του Απαλίρου, που 

αποκάλυψε μια ολόκληρη οχυρή πόλη του 7ου μ.Χ. αιώνα και φυσικά, τιςέρευνες της Εφορίας 

Αρχαιοτήτων Κυκλάδων που προσθέτουν συνεχώς νέες πολύτιμες ψηφίδες στην εικόνα του 

παρελθόντος της Νάξου. 

 

Όλα αυτά, θα πρέπει, επίσης, να εκτιμηθούν και τα σημαντικότερα ν’ αναδειχθούν. Όμως 

πρέπει ένα σπουδαίο μνημείο της Νάξου που στέκεται όρθιο από την αρχαιότητα και περιμένει 

πολλά τώρα χρόνια την αποκατάσταση και ανάδειξή του, να φροντιστεί. Αναφέρομαι στον 

Πύργο του Χειμάρρου, ένα από τα ελάχιστα καλά σωζόμενα μνημεία του είδουςτου, μνημείο 

δυνητικά τόσο εμβληματικό για τη Νάξο, όσο είναι και η Πορτάρα. 

 

Ο Δήμος της Νάξου χρηματοδότησε το 2012 τη μελέτη αποκατάστασής του, που εκπονήθηκε 

από το γνωστό σας ήδη, Κώστα Ζάμπα. Στον αγώνα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για τη 

υπέρβαση των πολύπλοκων δυσκολιών της απαλλοτρίωσης, απαραίτητης προϋπόθεσης για την 

ένταξη της αποκατάστασης του Πύργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, συμμετέχω άτυπα με 

όλες μου τις δυνάμεις.  

 

Θα ήθελα εδώ να κάνω έκκληση σε όλους, να ξεχάσουμε τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν, οι 

παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν σε τί αναφέρομαι, ν’ αναγνωρίσουμε όλοι τις 

ανασχετικές δυσκολίες, τις γραφειοκρατικές, αλλά και τις ανθρώπινες που αντιμετωπίζουν όσοι 

προσπαθούν να τις ξεπεράσουν. Και προσπαθούν πολλοί. Και να έχουμε ακόμη λίγη υπομονή 

και επιμονή, γιατί η διαδικασία γνωρίζω καλά ότι έχει επιτέλους προχωρήσει και βρίσκεται στο 

τέλος της.  

 

Εάν με αξιώσει ο θεός να δω και το μνημείο αυτό αποκατεστημένο και την πολιτιστική 

διαδρομή που θα προταθεί σήμερα, να λειτουργεί συμβάλλοντας καίρια στη βιωσιμότητα των 

μνημείων τη Νάξου, το ταξίδι ζωής που σας διηγήθηκα, θα έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ».  



19 
 

 

2. Πέτρος Θέμελης, Αντιπρόεδρος Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», «Αριάδνη εν 

Νάξω». 

 

Ο κ. Πέτρος Θέμελης, ομότιμος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας και αντιπρόεδρος του ΔΣ 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Το μαρμάρινο άγαλμα στον τύπο του λεγόμενου «δορυφόρου» που ήρθε στο φως στο Γυμνάσιο 

της Αρχαίας Μεσσήνης,έχει ερμηνευθεί ως απεικόνιση του Αθηναίου ήρωα Θησέα, προστάτη 

των ασκούμενων εφήβων της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.  

 

Ήρθε να προστεθεί στα 40 περίπου γνωστά αντίγραφα του φημισμένου αυτού έργου, του 

Αργείου γλύπτη Πολύκλειτου, που φυλάσσονται σε διάφορα Μουσεία της Ευρώπης και των 

ΗΠΑ. Η αναπαράσταση του Πάολο Μορένο και του Βιτσέντσο Φραντσιόζι της εικόνας του 

ήρωα με ασπίδα στο αριστερό και ξίφος στο κατεβασμένο δεξί χέρι, που έγινε με βάση τα ίχνη 

οξείδωσης από το όχανο της μεταλλικής ασπίδας στον αριστερό του βραχίονα,που 

παρατήρησαν συντηρητέςκαι Αρχαιολόγοι του Μουσείου της Νάπολης της Ιταλίας, έχει γίνει 

γενικότερα αποδεκτή αυτή η αναπαράσταση. Και όχι με δόρυ στον ώμο. 

 

Ορισμένα από τα πληρέστερασωζόμενα αντίγραφα του αγάλματος, είναι όπως είπαμε, της 

Νεαπόλεως από την Πομπηία, της Ρώμης, της Φλωρεντίας, του Βερολίνου και της 

Μινεαπόλεως των ΗΠΑ. Πρώτο είναι αυτό της Νεαπόλεως, το καλύτερα διατηρημένο, το 

πλήρες, που βρέθηκε στην Πομπηία και εκτίθεται στο Μουσείο της Νεάπολης.  

 

Ο κορμός του Φοίνικαπου στηρίζει το δεξί πόδι του μαρμάρινου ανδριάντα της 

Μεσσήνηςδήλωνε σχέση του εικονιζόμενου με τον Απόλλωνα, θεό συνδεόμενο στενά με το 

συγκεκριμένο δέντρο. Φοινικόδεντρο, ως στήριγμα, έχουν ορισμένα αντίγραφα του γνωστού 

Διαδούμενου από τη Δήλο για παράδειγμα, ο οποίος έχει αναγνωριστεί κατά καιρούς ως 

Απόλλωνας.  

 

Ιδιαίτερη σχέσημε το φοίνικα είχε και ο Θησέας, σύμφωνα με τη μαρτυρία τουΠαυσανία. Όταν 

ο Θησέας σάλπαρε με το πλοίο του από την Κρήτη μετά το φόνο του τρομερού μινώταυρου, 

παίρνοντας μαζί του την κόρη του Μίνωα Αριάδνη και τους 14 νέους και νέες της Αθήνας, 

άραξε στη Δήλο όπου ίδρυσε αγώνα προς τιμήν του Απόλλωνα, με έπαθλο ένα στεφάνι φοίνικα 

για τους νικητές.  

 

Στη Δήλο χόρεψε ο Θησέαςμε τους διασωθέντες στο Γέρανο, τον κύκλειο χορό που δεν 

πρέπεινα διέφερε ουσιαστικά από τον Καλαματιανό. 

 

Ο Γερμανός Αρχαιολόγος ΦρίντριχΧάουζερ, είχε υποστηρίξει στις αρχές του περασμένου αιώνα 

ότι το έργο του Θησέα Δορυφόρου εικόνιζε τον Αχιλλέα, άποψη που έτυχε τότε, γενικότερης 

αποδοχής. Ο Καθηγητής Βέρνερ Γκάουερ ερμήνευσε το έργο ως εικόνα του Αργείου ήρωα 

Ορέστη. Ο περιηγητής Παυσανίας πάντως είδε το άγαλμα του Θησέα δίπλαστα αγάλματα του 

Ηρακλή και του Ερμή στο στάδιο της Αρχαίας Μεσσήνης, στημένα κατά μήκος της δυτικής 

πλευράς της στοάς του σταδίου.  
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Η απεικόνιση του φόνου του Μινώταυρου από τον Αθηναίο ήρωα Θησέα εμφανίζεται στην 

αρχαία εικονογραφία ήδη από τον 7ο π.Χ. αιώνα σε ανάγλυφους πίθους από τις Κυκλάδες, 

κυρίως την Τήνο και συνεχίζεταιστηνΑττική αγγειογραφίαως τον 4ο αιώνα π.Χ. 

 

Στους άθλους γενικά του Θησέα προβάλλεται η επιδεξιότητα και η πνευματική ευστροφία του 

ήρωα και όχι τόσο η μυική δύναμη όπως συμβαίνει με τους άθλους του Ηρακλή. Για τον 

αγαλματικό εικονογραφικό τύπο του Θησέα, όπως είχε διαμορφωθεί στα τέλη του 4ου αιώνα 

π.Χ., θα μπορούσε να μας διαφωτίσει ο φημισμένος στην αρχαιότητα, χάλκινος ανδριάντας που 

κατασκεύασε για την Αθήνα ο γλύπτης Σιλανίων, σύμφωνα με τον Πλούταρχο και τον Πλίνιο 

τον πρεσβύτερο. 

 

Δυστυχώς, το έργο αυτό δε σώζεται. Θησέα πάντως ζωγράφισαν κατά τη φιλολογική παράδοση 

καλλιτέχνες μεγάλοι, όπως ο Ευφράνωρ, ο Παράσιος και ο Αριστόλαος. Σε σύγκριση με τον 

ανδροπρεπή και αθλητικό Θησέα του Ευφράνορα που τρέφονταν, όπως σημειώνει ο 

Πλούταρχος, με κρέας βοδινό, ο τρυφερός και τρυφηλός Θησέας το Παράσιου, τρεφόταν με 

τριαντάφυλλα, λέει ο Πλούταρχος.  

 

Με βοδινό κρέας, πιστεύω ότι τρεφόταν σίγουρα και ο αγέρωχος, δυνατόςκαι ηρωικός Θησέας 

μας από το Γυμνάσιοτης Μεσσήνης και της Νεαπόλεως. Ο Θησέας, λοιπόν, που είδε ο 

περιηγητής Παυσανίας στο Γυμνάσιο της Μεσσήνης, πρέπει ναεικονιζότανως νικητής και 

τροπαιούχος μετά το νικηφόρο άθλο του, το φόρο του κρητικού μινώταυρουκαι την 

απελευθέρωση των 7 νέων και των 7 νεανίδων της Αθήνας.  

 

Ο άθλοςαυτός, ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για την πόλη της Αθήνας, η οποία είχε αναδείξει το 

Θησέα σε εθνικό της ήρωα και τον λάτρευε τουλάχιστον απότην εποχή του Σόλωνα και εξής. Ο 

Πλούταρχος στο έργο του «Θησεύς» αναφέρεται σε τέμενος που κατασκευάστηκε στην Αθήνα 

για τον ήρωα εν αναμονή της επιστροφής του από την Κρήτη. Στο βωμό του τεμένους αυτού 

θυσίαζαν αργότερα οι οικογένειες των παιδιών που σώθηκαν από το τέρας και το λαβύρινθο το 

Μίνωα.  

 

Στο θεσμό της εφηβείας στην αρχαία Μεσσήνη ο μυητικός χαρακτήρας της αγωγής των νέων 

στο Γυμνάσιο για τρία χρόνια είναι δεδομένος. Γιατί από την ηλικία της εφηβείας μετέβαιναν σ’ 

αυτή των ανδρών, εντάσσονταν στην τάξη των ανδρών οι έφηβοι και στέλνονταν στην πρώτη 

γραμμή των μαχών. Όπως δεδομένη είναι και η σχέση του Θησέα με τους ασκούμενους 

εφήβους.  

 

Ο μέγας αυτός ηρωικός ανήρκατάφερε να εισδύσει στο σκοτεινό λαβύρινθο, να σκοτώσει το 

φοβερό καιτρομερό Μινώταυρο, να ελευθερώσει τα 14 αγόρια και κορίτσια από βέβαιο θάνατο 

και να βρει το δρόμο της εξόδου μέσααπό τ’ αδιέξοδα σκοτεινά δρομάκια του λαβύρινθου, 

χάρις στην κόρη του βασιλιά Μίνωα, την πανέμορφη Αριάδνη που κεραυνοβόλα τον 

ερωτεύθηκε και του έδωσε το μαγικό κουβάρι, τον περίφημο μίτο της Αριάδνης.  

 

Ξέφυγε ο Θησέας με το ταχύπλοο ιστιοφόρο του από την οργή του Μίνωα που τον καταδίωκε, 

παίρνοντας φυσικά την κόρη Αριάδνη. Μια απαγωγή συμβολική και εκούσια εδώ, σύμφωνα με 

το γνωστό μοτίβο της λατρευτικής παράδοσης, που θέλει τελικά την αρπαγή της κόρης, της θεάς 
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της βλάστησης, την κάθοδό της στο σκοτεινό βασίλειο του Άδη και την άνοδό της κάθε άνοιξη 

στη γη επάνω.  

 

Πρώτος σταθμός του ζευγαριού καιτης νεανικής παρέας των 17 νέων και νεανίδων ήταν η 

Δήλος, το λαμπερό ιερό νησίτου Απόλλωνα, όπου χόρεψαν το Γέρανο, όπως σημειώσαμε 

παραπάνω, γιορτάζοντας ομαδικά τη σωτηρία τους και ευχαριστώντας το θεό της μουσικής, της 

φρόνησης και του φωτός.  

 

Δεύτερος σταθμός της παρέας η Νάξος. Εδώ συμβαίνουν πράγματα ακατανόητα, που δεν τιμούν 

κατά τη γνώμη μου, τον ήρωά μας. Σαλπάρει αθόρυβα τη νύχτα με το πλοίο του για την Αθήνα, 

εγκαταλείποντας την κοιμώμενη Αριάδνη μόνη και απροστάτευτη στο μεγάλο νησί των 

Κυκλάδων, τη Νάξο. Αυτή την πανέμορφη βασιλοπούλα της Κρήτης, η οποία τον εμπιστεύθηκε, 

τον πίστεψε, τον αγάπησε και τον βοήθησε να βγει σώος από το σκοτεινό λαβύρινθο του Μίνωα 

ως τροπαιούχος και νικητής. 

 

Άδηλα τα σκοτεινά κίνητρα του Αθηναίου ήρωα. Πώς είναι δυνατόν να εγκαταλείπεις μόνη 

σ’ένα νησί μια πανέμορφη, λίαν αγνή παρθένα, όπως ερμηνεύουν ορισμένοι το όνομά της 

(Αριαγνής), λίαν αγνής δηλαδή, που μεταξύ άλλων είχε ν’ αντιμετωπίσει το μένος του 

πανίσχυρου πατέρα της; 

 

Ο Θησέας αποδεικνύεται δειλός και αχάριστος μπροστά στη μεγαλοσύνη, την ομορφιά, την 

ανιδιοτέλεια της λαμπρής κόρης του Μίνωα. Σύμφωνα με μια μαρτυρία η παρεμβολή κάποιου 

θεού μπόρεσε τάχα να πείσει το Θησέα να εγκαταλείψει την Αριάδνη στη Νάξο, μια άποψη που 

επιχειρεί να δικαιολογήσει, πιστεύω, την ακατανόητη πράξη του ήρωα.  

 

Τελικά, αντάξιος της κόρης Αριάδνης στάθηκε ένας πανίσχυρος, ακατανίκητος θεός, ένας 

Διόνυσος. Με πρώτη ματιά ο θεός την ερωτεύεται, την αγκαλιάζει, την παίρνει μαζί του, την 

κάνει γυναίκα του. Είναι μια μορφή ιερού γάμου όπως λέμε, όπως του Δία και της Ήρας, του 

κατ’ εξοχήν ιερού γάμου στην εικονογραφία της αρχαιότητας. Της χαρίζει ο θεός την αθανασία, 

όπως εμφανίζεται ως νύμφη στον περίφημο κρατήρα του Δερβενιού της Μακεδονίας, σε μια 

τρυφερή στιγμή με τον πανέμορφο νεαρό Διόνυσο.  

 

Τί απέγινε, αλήθεια, ο Θησέας όταν γύρισε στην Αθήνα; Παρά τις πρώτες του πολιτικές 

επιτυχίες, εγκλωβίζεται για χρόνια στον Άδη, απ’ όπου τον ελευθερώνει ο Ηρακλής. Τελικά είχε 

άδοξο τέλος. Καταφεύγοντας στην αυλή του Λυκομήδη στη Σκύρο, όπου βρήκε άδοξο, τραγικό 

θάνατο, πέφτοντας από κορφή υψηλή και βραχώδη. Αυτοκτόνησε ή τον ώθησανστο θάνατο; 

Είχε τύψεις, αυτοκτόνησε ή κάποιος τον έσπρωξε για να χάσει τη ζωή του; 

 

Στα μέσα του 5ου αι. π.Χ., όταν ο Αθηναίος στρατηγός Κίμων κατέλαβε τη Σκύρο, 

ακολουθώντας την υπόδειξη ενός αετού, έσκασε σ’ ένα σημείο και βρήκε τον τάφο ενός 

μεγαλόσωμου πολεμιστή θαμμένου με τα όπλα του. Ο νεκρός ταυτίστηκε με το Θησέα, όπως μας 

πληροφορεί ο Πλούταρχος πάλι στο έργο του «Θησεύς». Τα οστά αυτά μεταφέρθηκαν στην 

Αθήνα, ενισχύοντας όχι μόνο τη συλλογική ταυτότητα και την πολιτισμική μνήμη των 

Αθηναίων, αλλά και την πολιτική δύναμη του Κίμωνα. 
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Αυτή είναι μια από τις πρωιμότερες μαρτυρίες για τη χρήση αρχαιολογικού υλικού, τα οστά ενός 

αρχαίου νεκρού για ιδεολογικούς και πολιτικούς στόχους». 

 

 

3. Βάλια Καρακίτσου: «Παρουσίαση μελέτης αναπτυξιακού σχεδιασμού για την 

πολιτιστική διαδρομή στο νησί της Νάξου». 

Εν συνεχεία το λόγο έλαβε η κα Βάλια Καρακίτσου, αρχαιολόγος και στέλεχος της 

μελετητικής εταιρείας ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε., η οποία αρχικά ευχαρίστησε τονπρόεδρο του 

Διαζώματος και τους χορηγούς, για την ανάθεση της μελέτης που τους έδωσε την ευκαιρία να 

μελετήσουν ένα πάρα πολύ πλούσιο νησί.  

 

Ακολούθως, η κα Καρακίτσου ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Ξεκινώντας θα ήθελα να επισημάνω ότι ημελέτη υλοποιείται σε δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση 

ο στόχος είναι να οριστεί το πλαίσιο στρατηγικής, το οποίο συζητιέται με τους δυνητικούς 

θεσμικούς επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να 

συμφωνήσουν όλοι σ’ αυτό, να πουν τις δικές τους παρατηρήσεις, οι οποίες θα ενσωματωθούν 

στο δεύτερο στάδιο, που είναι η διαμόρφωσητης ολοκληρωμένης στρατηγικής. 

 

Τί είναι αυτό: Ο στόχος είναι να διαμορφωθείένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτιστικής 

διαδρομής, αξιοποιώντας όλους τους πόρους, όλες τις δυνάμεις, δεδομένου ότιη τάση των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτωνείναι να δίνονται λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 

ολοκληρωμένη λογική. Άρα ο στόχος είναι, όταν θ’ αρχίσει να συζητιέται σε πιο διαμορφωμένη 

εικόνα το επόμενο ΕΣΠΑ, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να έχει στα χέρια του μία 

μελέτη, με την οποία θα διεκδικήσει χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, αλλά ακόμα 

και αν δε συμβεί αυτό, να μπορέσει να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα.  

 

Σ’ αυτήτη φάση έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της μελέτης, δηλαδή έχουμε μελετήσει τα 

βασικά μεγέθη του νησιού, έτσι ώστε να καθορίσουμε ποια είναι αυτή η ταυτότητα. Η ταυτότητα 

του νησιού έχει να κάνει μετον τόπο, τους ανθρώπους, το περιβάλλον, την οικονομία του.Στη 

συνέχεια ν’ αξιολογήσουμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το νησί, να εντοπίσουμε τις 

δυνατότητες και τις ευκαιρίες, να διατυπώσουμε στρατηγικούς στόχους, να προσδιορίσουμε τις 

φυσικές θέσεις καιτέλος, να προσδιορίσουμε και τα βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν στην 

οικοδόμηση της διαδρομής. 

 

Ξεκινώντας, λοιπόν, από τον τόπο: η Νάξος έχει κεντρική θέση στο Αιγαίο και τις Κυκλάδες. 

Είναι το πιο μεγάλο νησί του νησιωτικού συμπλέγματος και καθορίζεται από το όροςΖα, που 

διατρέχει το νησί από το βορρά μέχρι το νότο. Έχει την ανατολική πλευρά απόκρημνη και τη 

δυτική πλευρά πεδινή. Το 30% της έκτασης του νησιού, το πεδινό του κομμάτι, είναι και ιδανικό 

γιακαλλιέργεια.  

 

Το νησί διακρίνεται για την ποικιλία των φυσικών του τόπων, που κυμαίνονται από 

παραθαλάσσιοι μέχρι ορεινοί και για την ποικιλία σε χλωρίδα και πανίδα. Λόγω της ιδιαίτερης 

αξίας αυτών των στοιχείων, πολλές περιοχές του έχουν ενταχθεί σ’ ένα ειδικό καθεστώς 

προστασίας.  
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Η κεντρική, η ορεινή και η νότια Νάξος, μαζί με το σημαντικότερο παράκτιο υγρότοπο των 

Κυκλάδων που είναι η Αλυκή, εντάσσονται στο δίκτυο NATURA. Έχουμε, όμως, και πολλά 

άλλα δίκτυα.Υπάρχει, επίσης, πλούσια χλωρίδα, κυρίως μεσογειακή. Η Νάξος, όμως, 

περηφανεύεται και για την παλαιότητά της, γιατί εδώ έχει βρεθεί το αρχαιότερο ήμερο δέντρο 

ελιάς στην Ελλάδα, ηλικίας 5.000 ετών.  

 

Έχουμε πλούσια ορνιθοπανίδα: από τα 244 μεταναστευτικά είδη πουλιών που έχουν 

παρατηρηθεί στις Κυκλάδες, τα 138 είδη, το56% δηλαδή, έχουν καταγραφεί σ’ αυτότο νησί. Γι’ 

αυτό το λόγο, ένα μεγάλο τμήμα του νησιού αυτού έχει χαρακτηρισθεί ως σημαντική περιοχή για 

τα πουλιά.  

 

Πάμε να δούμε λίγο τους ανθρώπους. Στο πρώτο διάγραμμα φαίνεται ότι από το 1981 έως το 

2011 ο πληθυσμός της Νάξου αυξάνεται κατά 28%. Πού οφείλεται αυτό; Οφείλεται στο γεγονός 

ότι ο Δήμος Νάξου, γιατί το νησί της Νάξου χωρίζεται σε δυο δημοτικές ενότητες, στο Δήμο της 

Νάξου και στο Δήμο της Δρυμαλίας, έχουμε μια εσωτερική μετακίνηση του πληθυσμού από τα 

πιο «φτωχά» χωριά, έχουμε το φαινόμενο της έντονης αστικοποίησης. Ο Δήμος λοιπόν Νάξου 

είναι πολύ ισχυρός, σε σχέση με το υπόλοιπο δημοτικό διαμέρισμα. 

 

Πάμε στο τρίτο διάγραμμα, όπου βλέπουμε το θέμα της εκπαίδευσης, που είναι λίγο χαμηλότερο 

στο Δήμο. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Δήμος υστερεί, βρίσκεται στο 36%, είναι κάτω από το μέσο 

όρο και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που είναι στο 38%, και του μέσου όρου της χώρας.  

 

Με τί ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι; Ο πίνακας αριστερά μας δείχνει ότι βαρύνοντα ρόλο 

στην απασχόληση παίζει κατ' αρχάς οπρωτογενής τομέας, γεωργία και δασοκομία, αλλά 

συγχρόνως και ο τουρισμός. Στη δεύτερη σειρά είναι ο κατασκευαστικός κλάδος και στις 

επόμενες σειρές οι υπηρεσίες εστίασης και οι υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων. 

 

Ο τουρισμός είναι και ο κλάδος που βοηθά το Νότιο Αιγαίο γενικά στο δείκτη της ανεργίας. 

Βλέπουμε δηλαδή ότι αποκλιμακώνεταιη ανεργία, πολύ πιο γρήγορα στο Νότιο Αιγαίο απ’ ό,τι 

στο υπόλοιπο σύνολο της χώρας. Επίσης, η εποχικότητα του τουρισμού έχει μια έντονη 

διακύμανση. Στο Νότιο Αιγαίο κατεβαίνει απότομα τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώαρχίζει ν’ 

αυξάνεται από το Σεπτέμβριο και μετά.  

 

Πάμε να δούμε το πολιτιστικό περιβάλλον: η Νάξος έχει 200 κηρυγμένους αρχαιολογικούς 

χώρους και μνημεία,όλων των ιστορικών περιόδων. 64 κηρύξεις αφορούν μόνο τη χώρα της 

Νάξου. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια πύκνωση, που μαζί μετις σύγχρονες πολιτιστικές 

υποδομές, τα Μουσεία δηλαδή του Υπουργείου Πολιτισμού μαζί με τις άλλες πολιτιστικές 

υποδομές (το κτίριο Ουρσουλινών, το Θεατρικό Μουσείο Καμπανέλλη) αποτελούν όλα 

εκθέματα ενός πραγματικά ανοιχτού Μουσείου.  

 

Στο σημείο αυτό θα μιλήσω για το βυζαντινό παρελθόν, αυτούς τους αμέτρητους βυζαντινούς 

ναούςμε τέτοια μεγάλη αξία, που μπορεί να δει κανείς μέσα στους οικισμούς, αλλά και με 

μεγάλη διασπορά σε όλη την αγροτική ύπαιθρο, ιδιαίτερα στην περιοχή της Τραγέας που έχει 

ονομαστεί και Πελαγινός Μυστράς.  
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Μετά έχουμε τα κάστρα και τους οικισμούς των μεσαιωνικών χρόνων, το ενετικό 

Απανοκάστρο, τους πύργους σε μορφή μοναστηριών, αλλά και σε μορφή κατοικιών, που ήταν 

έδρες των φεουδαρχών.  

 

Στη συνέχεια τα πολύ σημαντικά μνημεία της νεότερης οικονομίας, τους ανεμόμυλους, τους 

νερόμυλους, τα ελαιοτριβεία και τέλος τις εγκαταστάσεις παραγωγής της σμύριδας στην περιοχή 

Αργοκοίλη, στο βορειοανατολικό ορεινό τμήμα του νησιού, μαζί με τα σημαντικά χωριά που 

στήριξαν αυτή την οικονομία, την Απείρανθο, την Κόρωνο, το Σκαδό και άλλα. Αυτά αποτελούν 

μνημεία της σύγχρονης ιστορίας, αλλά και της βιομηχανικής αρχαιολογίας που χρήζουν 

περαιτέρω προστασίας και ανάδειξης.  

 

Τέλος, οι οικισμοί του νησιού: Το 40% των οικισμών του νησιού είναι χαρακτηρισμένοι 

παραδοσιακοί: Γλινάδο, Σαγκρί, Χαλκί, Φιλότι, Απείρανθος, Κόρωνος, Κομνιακή, Μονή, ο 

κάθε ένας από τους οικισμούς αυτούς ξεχωρίζει για έναν πολύ ιδιαίτερο λόγο, όπως η Κόρωνος 

π.χ., για τη μουσικοχορευτική της παράδοση. Όλα αυτάμαζίξεχωρίζουν, γιατί διατηρούν πολύ 

ισχυρή τοπική παράδοση. Δεν είναι τυχαίο ότι στο νησί δραστηριοποιούνται 52 πολιτιστικοί 

φορείς λαϊκού πολιτισμού με αντικείμενο την προστασία και την προβολή του. 

 

Έθιμα και παραδόσεις, όπως η λαμπαδηφορίες τις Απόκριες, γιορτές που συμβαίνουν σε όλη τη 

διάρκεια του χρόνου και που συνδέονται με την τοπική οικονομία, όπως η Γιορτή του Ψαρά 

στον Απόλλωνα, όπως η Γιορτή της Πατάτας στην Αγία Άννα, τα Δημήτρια στο Σαγκρί, η 

Γιορτή του Λαδιού στο Ελαιοτριβείο του Δαμαλά. Τέλος, Φεστιβάλ σύγχρονα όπως το γνωστό 

Φεστιβάλ Νάξου στη Μονή του Τιμίου Σταυρού στον Πύργο Μπαζαίου συνθέτουν ένα πάρα 

πολύισχυρό πολιτιστικό περιβάλλον. 

 

Πάμε να δούμε όμως τί συμβαίνει στο θέμα των τεχνικών υποδομών και κυρίως στο κομμάτι 

των μεταφορών. Το λιμάνι και το αεροδρόμιο, οι πύλες εισόδου στο νησί επιβαρύνονται 

υπέρμετρα τους καλοκαιρινούς μήνες. Πολλοί θεωρούν ότι οι υποδομές χρήζουν βελτίωσης. 

Επιπλέον, το αεροδρόμιοεξυπηρετεί λόγω του μικρού μεγέθους του αεροσκάφη μικρής 

χωρητικότητας. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί εμποδίζει τη Νάξο από περαιτέρω αξιοποίηση. 

 

Ως προς το κύριο οδικό δίκτυο εξυπηρετείικανοποιητικάτις ανάγκες, αλλά η οδοποιία είναι 

αναγκαίο να εκσυγχρονίζεται συνέχεια με έργα συντήρησης και βελτίωσης. Τους καλοκαιρινούς 

μήνες ο κυκλοφοριακός φόρτος, ο οποίος είναι αυξημένος σε όλο το δίκτυο, η στενότητα των 

δρόμων προκαλούν κυκλοφοριακό πρόβλημα κυρίως στη χώρα, στην είσοδο των οικισμών και 

σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε τουριστικά αξιοθέατα. 

 

Τέλος, η συγκοινωνία των ΚΤΕΛ δεν καλύπτει τις ανάγκες. Κρίνεται σκόπιμο να προσαρμόζεται 

η συχνότητά τους στις ανάγκες και κατά τους χειμερινούς, αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες 

που έχει εντοπισθεί το θέμα της έλλειψης συχνών δρομολογίων.  

 

Στη συνέχεια πάμε στις κοινωνικές και τεχνικές υποδομές. Κυρίως η μελέτη εξέτασε τις 

υποδομές ως προς τη διαχείριση του νερού και των απορριμμάτων, που είναι πάρα πολύβασικά 

για το νησί. Για το θέμα της διαχείρισης του νερούέχουν πολύ σημαντικές προσπάθειες. Από 

το1994 λειτουργεί λιμνοδεξαμενή στην περιοχή Γαλήνη των Εγγαρών, το φράγμα στην περιοχή 
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Φανερωμένη, ενώ ήδηαρχίζει και κατασκευάζεται κι ένα δεύτερο φράγμα στην περιοχή 

Τσικαλαριό.  

 

Προκειμένου όμως ν’ αντιμετωπισθούν οι όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ύδρευση 

καιάρδευση, πρόσφατα ο Δήμος εγκατέστησε και μονάδα αφαλάτωσης. Τέλος, ως προς τη 

διαχείριση των απορριμμάτωνπρόσφατα ολοκληρώθηκε κατασκευή ΧΥΤΑ στην περιοχή 

Κορυφή Ξύδη, ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Να δούμε λίγο την οικονομία: Σε περιφερειακό, λοιπόν, επίπεδο το Νότιο Αιγαίο έχει υποστεί 

στο διάστημα από το 2008 έως το2016 παρουσιάζει μια μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, της 

τάξης του28%, δηλαδή πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο της χώρας που είναι το 25%. 

 

Αυτό τώρα το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν υπολογίσουμε ότι η Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου είναι η 2η Περιφέρεια μετά την Αττική, με κεφαλήν ΑΕΠ μεγαλύτερο του εθνικού μέσου 

όρου. Αν δούμε και τις Κυκλάδες αυτές κατατάσσονται στην 4η θέση μετά τον κεντρικό, το 

βόρειο τομέα της Αθήνας και τη Δυτική Αθήνα, ως προς το ότι είναι οι πιο πλούσιες 

περιφερειακές ενότητες.  

 

Με τί ασχολούνται οι κάτοικοι του νησιού; Έχουμε 2.076 επιχειρήσεις. Από αυτές τις 

επιχειρήσειςη συντριπτική τους πλειοψηφία, δηλαδή 1.707 είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Όμως, ένα άλλο ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το ότι 29 εταιρείες έχουν τη νομική μορφή Α.Ε. και 

18 εταιρείες είναι Ε.Π.Ε.Σημαντική είναι και η παρουσία των Συνεταιρισμών.  

 

Σε ό,τι αφορά την κλαδική διάρθρωση των επιχειρήσεων σημαντική είναι η απουσία των 

τουριστικών επιχειρήσεων. Βλέπουμε 523 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. 

Αλλά, επίσης, πολύ σημαντικές είναι καιοι επιχειρήσειςπουδραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, 

523. Αυτοί οι δυο κλάδοι, αντιπροσωπεύουν το 50% του συνόλου. 

 

Τώρα στον κλάδο της μεταποίησης, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έχει παίξει η επεξεργασία 

αγροτικών προϊόντων και η παραγωγή τροφίμων. Και εδώ βαρύνοντα ρόλο έχει η Ένωση 

Αγροτικών Συνεταιρισμών, η γνωστή ΕΑΣ, η οποία έχει τη μορφή της Α.Ε., συγκροτείται από 

12 Συνεταιρισμούς και αριθμεί 3.654 μέλη.  

 

Η ΕΑΣ Νάξου παράγει μια μεγάλη γκάμα τυριών. Επίσης,σπουδαίο ρόλο στην ιστορία της 

παίζει και η ξακουστή πατάτα Νάξου με τη μεγάλη θρεπτική αξία και την πλούσια γεύση της. 

Παράγεται κυρίως στα πεδινά, μεπαραδοσιακό τρόπο λίπανσης εδώ και δεκαετίες.  

 

Συμπερασματικά, για την τοπική οικονομία, ο πρωτογενής τομέας, Γεωργία-Κτηνοτροφία, έχει 

βαρύνοντα ρόλο. Επίσης και η μελισσοκομία παίζει μεγάλο ρόλο: παράγονται 50 τόνοι 

θυμαρίσιο μέλη ετησίως. Με τον πρωτογενή τομέα συνδέεται η μεταποίηση και το εξαγωγικό 

εμπόριο, κυρίως σε ό,τι αφορά την πατάτα και τα κτηνοτροφικά προϊόντα.  

 

Τέλος, πάρα πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του μαρμάρου, που αποτελεί σημαντικό οικονομικό 

πόρο του νησιού, καθώς εκτός από την εξόρυξή του στα 12 ενεργά λατομεία του νησιού, 

υπάρχουν και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στην κοπή και 

επεξεργασία του, καθώς και στο εμπόριο.  
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Στον τομέα της μεταποίησης αξίζει ν’ αναφερθούν δυο ποτοποιίες που παράγουν το λικέρ κίτρο 

Νάξου, σημαντικό τοπικό προϊόν, με ονομασία προέλευσης. 

 

Συμπερασματικά, η οικονομία του νησιού, πλην τουρισμού, είναι ισχυρή ως μέγεθος, 

επιτρέποντας στους κατοίκους μια αυτάρκεια κι ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ζωής.Είναι αυτή η 

οικονομία που συνδέεται άρρηκτα με την παράδοση και την ταυτότητα της Νάξου στην 

αγροδιατροφή. 

 

Υπάρχει και η άλλη συνιστώσα της οικονομίας, που είναι ο τουρισμός. Για τον τουρισμό θα 

ήθελα να δούμε πρώτα την πολύ μεγάλη εικόνα, την εικόνα της Ελλάδας. Τί συμβαίνει στην 

Ελλάδα: Στην Ελλάδα έχουμε μια αλματώδη μεγέθυνση του τομέα από την περίοδο 2009-2018, 

της τάξης του +122%. Ωστόσο, υπάρχει το πρόβλημα της εποχικότητας, καθώς στο 30% 

περίπου του χρόνου, πραγματοποιείται το 70% των αφίξεων. 

 

Ποιοι είναι οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί; Είναι το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Αττική, η 

Κεντρική Μακεδονία και τα Ιόνια, που συγκεντρώνουν με στοιχεία του 2018, το 81% των 

επισκέψεων, το 86% των διανυκτερεύσεων, το 88% των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Και, όπως 

βλέπουμε στα κάτω διαγράμματα, το Νότιο Αιγαίο είναι η 2η Περιφέρεια μετά την Κεντρική 

Μακεδονία, σε διανυκτερεύσεις και η πρώτη σε εισπράξεις.  

 

Για να δούμε τί συμβαίνει στη Νάξο: Είδαμε την αύξηση που έχειπαρατηρηθεί στο λιμάνικαι 

στο αεροδρόμιο των αφίξεων. Το ίδιο παρατηρούμε και στα ξενοδοχειακά καταλύματα, όπου 

έχουμε δει με στοιχεία του 2017 ότι οι αφίξεις στα ξενοδοχειακά καταλύματα έχουν φτάσει στο 

+180% και στα ξενοδοχεία οι εισπράξεις στο +164. Φαίνεται μάλιστα ότι και ο εισερχόμενος 

τουρισμός, αλλά και οι ημεδαποί επισκέπτες στη Νάξο έχουν μια σχεδόν ισότιμη συμβολή. 

 

Ενώ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η αύξηση που παρουσιάζουν οι αφίξεις κυρίως οφείλεται 

στον εισερχόμενο τουρισμό. Άρα, καταλήγουμε σ’ ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα για τη 

Νάξο, ότι η Νάξος είναι ένα νησί που την επισκέπτονται σταθερά Έλληνες. Δεν είναι η 

κατηγορία των νησιών των Κυκλάδων που έχουν πολύ έντονη εισερχόμενη τουριστική κίνηση. 

 

Από στοιχεία έρευνας που έχει κάνει ο κ. Κούτουλας το 2012, αλλά και από στοιχεία του 

ΙΝΣΕΤΕ, προκύπτει ότι: ένα πολύ σημαντικό μέρος των επισκεπτών της Νάξου είναι 

Έλληνες.Πολλοί από αυτούς, παραθερίζουν σχεδόν κάθε καλοκαίρι στο νησί λόγω καταγωγής. 

Ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων των Ελλήνωνδιαμορφώνεται στις 9 διανυκτερεύσεις.Κύριες 

δραστηριότητές τους είναι τα μπάνια, η επίσκεψη αξιοθέατων, η νυχτερινή διασκέδαση κ.α. 

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς οι διανυκτερεύσεις τους κυμαίνονται γύρω στις 6.  

 

Να δούμε λίγο κάποια στοιχεία του πολιτιστικού τουρισμού. Η κινητήρια δύναμη στην Ελλάδα 

είναι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία, που έχουμε μια αύξηση 111% σε επισκέπτες, 

146% σε εισπράξεις.  

 

Ποιες είναι οι αδυναμίες του πολιτιστικού τουρισμού όμως; Είναι η έντονη εποχικότητα, η 

αδυναμία του να εισπράξει το μερίδιο που του αναλογεί από την ανοδική πορεία του τουρισμού 

και τα συμπεράσματα είναι ότι ο πολιτιστικός τουρισμός δεν αποτελείκύρια προτεραιότητα για 

τους τουρίστες. Η Ελλάδα είναι εδραιωμένη στη διεθνή τουριστική αγορά ως προορισμός ήλιου-
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θάλασσας και ο εισερχόμενος τουρισμός κατευθύνεται στερεοτυπικά στους ίδιους πολιτιστικούς 

προορισμούς.  

 

Η Αττική συγκεντρώνει το 50% των εισπράξεων, κάτι το οποίο δε συμβαίνειστο Νότιο Αιγαίο, 

όπου εδώ είναι μόνο το 11%των εισπράξεων που παίρνει το Νότιο Αιγαίο από τα 

εισιτήρια.Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πάρα πολλές επενδύσεις στο κομμάτι των 

πολιτιστικών υποδομών, ο κόσμος, οι επισκέπτες, φαίνεται ότι πηγαίνουν στους ίδιους 

αρχαιολογικούς χώρους και στα ίδια Μουσεία, από το 1971 έως το 2018.  

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στους Έλληνες, σύμφωνα με μια μελέτη του 

ευρωβαρόμετρου. Το 2017 έχει αποδειχθεί ότι οι Έλληνες δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία 

στην πολιτιστική κληρονομιά.  

 

Το 64% των Ελλήνων δείχνει ότι αναγνωρίζει την πάρα πολύ μεγάλη σημασία των 

αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων, όμως ο οριζόντιος άξονας δείχνει ότι η συμμετοχή 

μας είναι ελλιπέστατη. Είμαστε οι τελευταίοι σχεδόν στη λίστα μεταξύ των Ευρωπαίων που 

συμμετέχουμε σε επισκέψεις, σ’ εκδηλώσεις πολιτιστικές και σε Μουσεία. 

 

Αυτή η ανισοκατανομή που παρατηρείταιέχει παρατηρηθεί σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και 

σε τοπικό επίπεδο. Μέσα στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου βλέπουμε ότι στα Δωδεκάνησα, η 

Ρόδος συγκεντρώνει πάρα πολλά εισπράξεις, στις Κυκλάδες έχουμε τη Θήρα που είναι ο 

αναγνωρισμένος τουριστικός προορισμός.  

 

Για τη Νάξο έχουμε δει ότι το Μουσείο της Νάξου είναι το δεύτερο Μουσείο σε 

επισκεψιμότητα, έχει αρκετούς επισκέπτες, όμως ο αριθμός τους υπολείπεται αρκετά από τους 

επισκέπτες του νησιού που ήταν 500.000 το 2018. Στη συνέχεια το ίδιο βλέπουμε και στους 

αρχαιολογικούς χώρους και τα Μουσεία της Νάξου. Στο επίπεδο των εισπράξεων η εικόνα δεν 

είναι αυτή που θα έπρεπε και πρέπει να μεταβληθεί και η τιμολογιακή πολιτική με αύξηση των 

τιμών των εισιτηρίων. 

 

Άρα οι πρώτες διαπιστώσεις είναι ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο στο κάστρο της χώρας είναι 

πόλος των επισκεπτών και πρέπει με τις επενδύσεις που θα γίνουν να ενισχυθεί περισσότερο. Οι 

αρχαιολογικοί χώροι της Νάξου σημειώνουν οριακά χαμηλές επιδόσεις, η Πορτάρα, ο πλέον 

προβεβλημένος χώρος, είναι ανοιχτός στο κοινό, αλλά δεν έχει εισιτήριο. Υποδειγματικές 

πολιτιστικές παρεμβάσεις προηγουμένων ετών δεν έχουν αποδώσει τ’ ανταποδοτικά οφέλη που 

θα μπορούσαν. Οι προσπάθειες για την ανάδειξη και προβολή των μνημείων της βιομηχανικής 

αρχαιολογίαςκαι της νεότερης ιστορίας είναι αναγκαίο να συστηματοποιηθούν περαιτέρω, οι 

πολιτιστικές δραστηριότητες ημιδημόσιου χαρακτήρα είναι εντυπωσιακά πολλές, η ιδιωτική 

πρωτοβουλία στον πολιτιστικό τουρισμό έχει δώσει μέχρι σήμερα επιτυχημένα δείγματα.  

 

Άρα υπάρχουν δυνατότητες και ευκαιρίες. Υπάρχουν τα βασικά πλεονεκτήματα του νησιού 

(γεωγραφικά, κλιματολογικά, πολιτιστικά, υγιή δημογραφική εξέλιξη και κυρίως οι άνθρωποι 

του νησιού), υπάρχουν αδυναμίες που εντοπίζονται στην καθαριότητα, τη σήμανση, την 

εποχικότητα, τη γεωγραφική ανισοκατανομή και η βασική δυνατότητα που προκύπτει είναι η 

γεωγραφική καιχρονική εκτόνωση αυτών. 
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Μέχρι τώρα έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες στη διαμόρφωση εναλλακτικών 

διαδρομών, έχουμε 11 διαδρομές πολιτιστικές - πεζοπορικές που έχει διανοίξει ο Δήμος Νάξου, 

έχουμε και ποδηλατικές διαδρομές. 

 

Πολλές διαδρομές έχουν γίνει στο νησί.Θα ξεχωρίσω μια τελευταία, η οποία έχει παρουσιαστεί 

το 2018, στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσε το ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ. Το ενδιαφέρον 

αυτής της πρότασης είναι ότι δεν απεικονίζει μόνο την υλική της διάρθρωση, δηλαδή τις θέσεις 

και τα δίκτυα, αλλά η πρόταση περιγράφει και τ’ αναγκαία βήματαγια την επιτυχημένη 

οικοδόμησή της με έμφαση στις συνέργειες που πρέπει ν’ αναπτυχθούν και στόχο την ολιστική 

ποιότητα προς την οποία θα πρέπει να κατευθυνθεί ο πολιτιστικός τουρισμός στο νησί.  

 

Πάμε λοιπόν να ορίσουμε τη στρατηγική. Έχουμε δύο στρατηγικούς στόχους: α) να διατηρηθεί 

σε υψηλά επίπεδα η προσέλευση επισκεπτών και β )να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα 

υπερτουρισμού Φαίνονται αντιφατικοί, αλλά τίθενται δυο επιχειρησιακοί στόχοι που είναι: α) 

να διευρυνθεί χρονικά η τουριστική περίοδος και β) να διευρυνθεί γεωγραφικά η τουριστικά 

ενδιαφέρουσα Νάξος. 

 

Κεντρικό συνεκτικό αυτό στοιχείο τηςστρατηγικής μας θα είναι η ενθάρρυνση, η ενίσχυση και ο 

εμπλουτισμός του πολιτιστικούτουριστικού προϊόντος. Άρα δημιουργούνται ομάδες δράσεων 

που θα ενισχύσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νάξου, που θ’ αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα και τις αδυναμίες της, που θ’ ανοίξουν νέες προοπτικές, θα διασφαλίσουν την 

ολική ποιότητα, θα εγγυώνται, όμως, παράλληλα την οργανωτική και διοικητική συνοχή του 

προγράμματος και τη βιωσιμότητά του.  

 

Ειδικοί στόχοι είναι η ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η αναβάθμιση της 

εικόνας και λειτουργικότητας του δημοσίου χώρου, η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η 

προώθηση της απασχόλησης, η επικοινωνία, δημοσιότητα και προβολή της πολιτιστικής, 

περιβαλλοντικής διαδρομής. Στο κομμάτι αυτό θ’ αξιοποιηθούν οπωσδήποτε ενέργειες που 

έχουν ήδη γίνει από το Δήμο Νάξου και τέλος και πιο σημαντικό, η διοικητική και διαχειριστική 

υποστήριξη για τη λειτουργία της Ο.Χ.Ε. 

 

Ως προς την απεικόνιση της διαδρομής, έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχουν πάρα πολλά δίκτυα 

διαδρομών που έχουν δημιουργηθεί ήδη και θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και άλλα 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε επισκέπτη ως θεματικές διαδρομές, π.χ. δίκτυο 

επίσκεψης βυζαντινών εκκλησιών. Έχουμε έτσι κι αλλιώς το οδικό δίκτυο που συνδέει τους 

οικισμούς.  

 

Όμως για εμάς η πολιτιστική διαδρομή δεν είναι σ’ αυτή την περίπτωση της Νάξου πρωταρχικά 

τα μνημεία, τα Μουσεία, οι οδικοί άξονες, τα μονοπάτια και τα τοπία, αλλά είναι οι άνθρωποι 

που τα διαχειρίζονται, που διαχειρίζονται δηλαδή αυτούς τους πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς 

και οικονομικούς πόρους. Άρα το βάρος σ’ αυτή την προσπάθεια θα δοθεί στη συνεργασία των 

προσώπων και των θεσμών που θα διαχειριστούν την πολιτιστική διαδρομή, έτσι ώστε όλοι να 

συνεργαστούν, να συνεργήσουν και να συντονιστούν. 

 

Με βάση λοιπόν αυτή την αρχή, αν προσπαθήσουμε ν’ απεικονίσουμε τη διαδρομή μ’ έναν άλλο 

τρόπο, ως μια συμφωνική ορχήστρα, έχουμε αυτή την εικόνα. Σ’ αυτήτην εικόνα, τα μέλη της 
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ορχήστρας είναι σε ομάδες. Έχουμε στην Α’ ζώνη την πολιτιστική κληρονομιά, τους 

αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, στη Β’ ζώνη το περιβάλλον, στη Γ’ ζώνη τους 

επιχειρηματίες και στην τελευταία περιοχή που είναι εξίσου σημαντική, για το συμφωνικό 

αποτέλεσμα, έχουμε τις βασικές υποδομές, δρόμους -λιμάνια. Επίσης, πολιτιστικοί και άλλοι 

φορείς, καθώς και η Κοινωνία των Πολιτών, συνδέονται οργανικά με όλα τα μέλη της για να 

παρουσιαστεί ολοκληρωμένα αυτή η συμφωνία, ενώ οι προσπάθειες εθελοντών και χορηγών, 

ενισχύουν περισσότερο το αποτέλεσμα έτσι ώστε ν’ ακούγεται πιο ολοκληρωμένα.  

 

Ποιος βρίσκεται στο κέντρο αυτής της ορχήστρας; Βρίσκεται ο DMMO, ο Φορέας Διαχείρισης 

Διαδρομής, ο οποίος συντονίζει την ορχήστρα. Τέλος, έχουμε τους φορείς που κατέχουν το 

στρατηγικό συντονισμό του όλου εγχειρήματος, το Δήμο Νάξου που βρίσκεται στο κέντρο και ο 

οποίος θα ορίσει το Φορέα της Διαδρομής, τον DMMO που μαζί με το κράτος δια των 

αρμόδιων Υπουργείων, Πολιτισμού, Τουρισμού και περιβάλλοντος και την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, θα συνδράμουν στο εγχείρημα.  

 

Τα βήματα λοιπόν που χρειάζεται να γίνουν είναι: Υποδομές, σύζευξη της τοπικής παραγωγής 

καιεπιχειρηματικότητας με τη διαδρομή, προώθηση της διαδρομής ως ολοκληρωμένου 

προϊόντος που κορυφώνονται στο τελευταίο βήμα, που είναι το σύστημα διακυβέρνησης. 

 

Και έτσι φτιάχνουμε ένα οικοδόμημα που αποκτά αυτή τη μορφολογική δομή: στο κέντρο 

έχουμε την κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων με δράσεις που έχουν να κάνουν με την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, με τη σύνταξη Τοπικού Συμφώνου 

Ποιότητας, δηλαδή ενός κειμένου, στο οποίο θα συμφωνήσουν όλοι για τις αρχές, πάνω στις 

οποίες θα δουλέψουν.  

 

Αυτοί είναι αυτοί που θ’ αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη της διαδρομής, θα τους απονέμεται 

το σήμα της διαδρομής, θα μπορούν να υποστηρίζονται με συνεχείς δράσεις επιμόρφωσης. 

Αριστερά και δεξιά, έχουμετην επικοινωνιακή στρατηγική και όλες τις μελέτες και τα έργα που 

αφορούν τις υποδομές, ενώ στη βάση τους στηρίζεται η διακυβέρνηση.  

 

Τί προηγείται και τί έπεται: Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το επόμενο ΕΣΠΑ βρίσκεται ακόμα σε 

διαδικασία σχεδιασμού, πρόταση της παρούσας μελέτης είναι να ξεκινήσει η οικοδόμηση της 

διαδρομής, παράλληλα με δράσεις χαμηλού κόστους, αλλά κρίσιμης σημασίας. Πρώτο και 

σημαντικό είναι η επιλογή και εγκατάσταση του κατάλληλου φορέα, δεύτερον, η 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η διαμόρφωση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, 

τρίτον, η συνεχής διαβούλευση.  

 

Έτσι λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το προσεχές μέλλον, που δεν είναι μακριά». 

 

 

4. Δημήτρης Κούτουλας: «Παρουσίαση μελέτης marketing για την πολιτιστική 

διαδρομή στο νησί της Νάξου». 

 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Δημήτρης Κούτουλας, Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης, 

Επίκουρος Καθηγητής Τουριστικού Management στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 
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«Πριν από λίγο καιρό δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον κ. Σταύρο Μπένο, με το οποίο μου 

ζητήθηκε να αναλάβω το marketing planγια τη νέα πολιτιστική διαδρομή της Νάξου. Χάρηκα 

πολύ, γιατί ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να ξανάρθω στη Νάξο και να συνεχίσω κάτι που είχα 

ξεκινήσει το 2012, όταν είχα τη τιμή να μου αναθέσει ο Δήμος την εκπόνηση της πρώτης 

συγκροτημένης τουριστικής προβολής για το νησί.  

 

Τότε είχα ετοιμάσει ένα πρώτο marketing plan και είχα παρακολουθήσει για ένα έτος περίπου, 

την υλοποίησή του. Έτσι, λοιπόν, ο νέος σχεδιασμός marketing, στον οποίο δουλεύουμε αυτή τη 

στιγμή, γίνεται με αφορμή την πολιτιστική διαδρομή, αλλά ουσιαστικά θ’ αποτελέσει και μια 

επικαιροποίηση του σχεδιασμού που είχε γίνει το 2012. Είναι εργοτάξιο αυτή τη στιγμή η 

δουλειά μας, βρισκόμαστεστη φάση των ερευνών, συγκεντρώνουμε πολλά στοιχεία και ελπίζω, 

μέσα στο επόμενο δίμηνο να έρθουμε να παρουσιάσουμε με λεπτομέρεια το νέο σχέδιο 

marketing, για το οποίο σήμερα θα σας πω κάποια πολύ λίγα λόγια. 

 

Το ενδιαφέρον ήταν ότι το 2012 που κλήθηκα να αναλάβω το σχεδιασμό marketing, η 

κατάσταση στο νησί ήταν περίεργη, γιατί πρόσφατα είχε αποχωρήσει η TUI από τη Νάξο, αλλά 

και γενικότερα από τις Κυκλάδες. Ήταν η φάση, στην οποία οι μεγάλοι tour operators 

περιόρισαν την παρουσία τους στην Κυκλάδες και εστίασαν κυρίως στα μεγάλα νησιά με διεθνές 

αεροδρόμιο. Έτσι, λοιπόν, προέκυψε ένα κενό.  

 

Και είχα αποτολμήσει τότε την εκτίμηση ότι αυτήη εξέλιξη θα ήταν για καλό. Αποδείχθηκε από 

τον τρόπο που κύλησαν τα πράγματα στον τουρισμό, ότι εστιάζοντας η Νάξος σε μια νέα 

τουριστική πελατεία, που ήταν οι Island Hopers, κατάφερε και προσέλκυσε επισκέπτες, οι 

οποίοι εκτιμούσαν περισσότερο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ελληνικών νησιών. Ήταν 

άνθρωποι, οι οποίοι ξόδευαν χρήματα, είχαν την αγοραστική δύναμη για να διαθέσουν στις 

διακοπές τους για να περάσουν καλά και να εμβαθύνουν περισσότερο σ’ αυτό που προσφέρει ο 

κάθε τόπος.  

 

Έτσι, λοιπόν, το 2012 ουσιαστικά έγινε η πρώτη συγκροτημένη προσπάθεια για την προβολή της 

Νάξου και υπήρχε μια ξεκάθαρη στρατηγική marketing κι ένα λεπτομερέστατο Σχέδιο Δράσης, 

του οποίου η υλοποίηση ξεκίνησε έκτοτε. Ένα από τα πρώτα παραδοτέα εκείνης της δουλειάς, 

ήταν το branding. Η Νάξος δεν είχε μια ξεκάθαρη τουριστική ταυτότητα, το πρώτο πράγμα στο 

οποίο δώσαμε έμφαση ήταν να σχεδιαστεί το τουριστικό brand της Νάξου. 

 

Βλέπουμε ότι η έμπνευση για το λογότυπο προέκυψε ουσιαστικά από το χάρτητων νησιών, τη 

διάταξη δηλαδή των νησιών της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων στο χάρτη. Έτσι, λοιπόν, 

σχηματίστηκε αυτή η εικόνα, η οποία παρ’ότι ξεκίνησε σαν το τουριστικό σήμα της Νάξου, 

βλέπω ότι σταδιακάο Δήμος την υιοθέτησε και στις άλλες δράσεις του. Πλέον είναι το επίσημο 

λογότυπο για όλο το Δήμο, όχι μόνο για την τουριστική καμπάνια. 

 

Επίσης, στο πλαίσιο της πρώτης καμπάνιας, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι του content 

(περιεχομένου). Εκεί που πάσχουν πολλές ενέργειες τουριστικής προβολής στην Ελλάδα και 

ξοδεύονται με πολλά χρήματα με αναποτελεσματικό τρόπο, είναι ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο 

υλικό.  
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Γι’ αυτό λοιπόν δώσαμε προτεραιότητα στο να κάνουμε μία πολύ συστηματική κειμενογράφηση. 

Ήταν μία μεγάλης εμβέλειας καταγραφή, απογραφή όλων των σημείων τουριστικού 

ενδιαφέροντος της Νάξου, ιστορικών στοιχείων, λαογραφικών στοιχείων κτλ. Δούλεψαν τρεις 

ιδιαίτερα έμπειροι κειμενογράφοι, προκειμένου ν’ αποδοθούν τα σχετικά κείμενα στην ελληνική 

και αγγλική γλώσσα. Επίσης, έγινε μια συστηματικότατη φωτογράφιση από το Χρήστο Δράζο, ο 

οποίος βάσει και της στρατηγικής έδωσε έμφασηστο να κάνει μια φωτογράφηση 

ανθρωποκεντρική, η οποία ουσιαστικά εικονογραφεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

εμπειρίες που προσφέρει η Νάξος στους επισκέπτες της. 

 

Κι επειδή η Νάξος είναι ένας πολυεπίπεδος προορισμός, δεν περιορίζεται μόνο στον ήλιο και τη 

θάλασσα, χρειαζόμασταν το κατάλληλο υλικό προκειμένου ν’ αναπτύξουμε ένα αφήγημα σαφώς 

πιο πλούσιο και πιο σύνθετο απ’ ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Πρέπειεδώ να πω ότι η Νάξος έχει 

το πληρέστερο φωτογραφικό αρχείο από οποιονδήποτε άλλο ελληνικό προορισμό. Έχει νομίζω 

γύρω στις 2.500 με 3.000 φωτογραφίες υψηλού επιπέδου. 

 

Βλέπετε πώς έγινε μια προσπάθεια μία-μία οι προσφερόμενες εμπειρίες του νησιού να 

εικονογραφηθούν με τρόπο ελκυστικό και ενδιαφέροντα. Θέλουμε να προσελκύσουμε γάμους 

στο νησί, χρειαζόμαστε τις κατάλληλες εικόνες. Τί σημαίνει να κάνεις ένα παραδοσιακό γάμο 

στη Νάξο. Βλέπετε εδώ το καραβάκι με τους μουσικούς που συνοδεύουν τη νύφη. 

 

Τα τυριά, τα προϊόντα, οι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν χειμώνα-καλοκαίρι, με ζέστη και με 

κρύο για να μας δώσουν όλες αυτές τις νοστιμιές που παραλαμβάνουμε στην επίσκεψή μας. 

Εδώ βλέπουμε πώς εικονογραφούμετο αφήγημα γύρω από ένα παραδοσιακό και εμβληματικό 

προϊόν της Νάξου, που είναι το λικέρ. Πώς γίνεται η παραγωγή και όλη η παράδοση που 

υπάρχει πίσω απ’ αυτό, οι γεύσεις που σχετίζονται μ’ αυτό τον τρόπο, η πιο απλή ή πιο σύνθετη 

μαγειρική. 

 

Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάναμε μαζί με το Branding ήταν ν’ αποκτήσουμε δυνατές 

εικόνες, γιατί δεν είχε στη διάθεσή του αυτό το υλικό ο Δήμος. Και αυτή λοιπόν η δουλειά με το 

branding, τη φωτογράφιση και την παραγωγή κάποιων βίντεο, μας έδωσε τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουμε το πληρέστερο ταξιδιωτικό τουριστικό site που έχει οποιοσδήποτε άλλος 

προορισμός.  

 

Αν περιδιαβείτε στην ιστοσελίδα naxos.gr θα βρείτε έναν πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών με 

μεγάλη λεπτομέρεια. Πραγματικά ο επισκέπτης δεν υπάρχει πληροφορία που δε θα τη βρει 

αποτυπωμένη στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Παράλληλα ξεκίνησε 

μια συστηματική παρουσία του νησιού στα κοινωνικά δίκτυα.  

 

Έμφαση δόθηκε στο πλαίσιο τηςκαμπάνιας του ’12 επίσης και σε κάποιες δράσεις, οι οποίες δε 

στοιχίζουν πολύ, αλλά μας δίνουν μεγάλο επικοινωνιακό όφελος. 

 

Έτσι ξεκινήσαμε συστηματικά να φιλοξενούμε δημοσιογράφους και για πρώτη φορά, ενώ η 

Νάξος δεν ήταν από τα ελληνικά νησιά που είχαν ακουστεί, ξαφνικά από το ’12 και μετά, 

άρχισε η Νάξος να εμφανίζεται στο Διεθνή Τύπο. Γράφτηκαν πολλά ταξιδιωτικά άρθρα ως 

προϊόν αυτών των δημοσιογραφικών ταξιδιών που έγιναν με τη στήριξη της Περιφέρειας.  
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Παράλληλα, προετοιμαστήκαμε κατάλληλα για τη στοχευμένη παρουσία της Νάξου σε κάποιες 

τουριστικές εκθέσεις. Έγιναν ραντεβού μ’ επαγγελματίες, είχαν ετοιμαστεί πολύ λεπτομερείς 

παρουσιάσεις, οι οποίες ήταν εξειδικευμένες, ανάλογα με το ποιος ήταν ο συνομιλητής μας. 

Επιπλέον, έγινε μια πρώτη προσέγγιση σ’ αυτόπου λέμε το χαρτοφυλάκιο τουριστικών 

προϊόντων. 

 

Όπως προανέφερα, ηΝάξος έχει πολλά διαφορετικά επίπεδα και μπορείνα έχει ένα γεμάτο 

τουριστικό χαρτοφυλάκιο. Ξεκίνησε η ανάπτυξή του, ωστόσο έχει να γίνει αρκετή δουλειά 

ακόμα. Στην τουριστική ανάπτυξη της Νάξου βοήθησε επίσης και η έμφαση που έδωσε ο Δήμος 

σε κάποια δρώμενα, π.χ. στο καρναβάλι. 

 

Κρίσιμο ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση της τουριστικής καμπάνιας ήταν ότι συστάθηκε Γραφείο 

Τουρισμού. Το marketing είναι δουλειά για επαγγελματίες, δεν είναι πάρεργο. Έπαιξε πολύ 

σημαντικό ρόλο το ότι υπήρχε ένα άτομο πλήρους απασχόλησης, το οποίο επιτάχυνε την 

υλοποίηση όλων αυτών που σας περιγράφω.  

 

Τί μένει να γίνει κάνοντας αυτό το μίνι απολογισμό με βάση την αρχική καμπάνια του ’12: Θα 

πρέπει να ξαναδούμε το αφήγημα, να το εμπλουτίσουμε και να το προσαρμόσουμε στα σημερινά 

δεδομένα, πώς δηλαδή περιγράφουμε τις εμπειρίες που προσφέρει η Νάξος στους επισκέπτες 

της; Θα πρέπεικαι άλλα στοιχεία του χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων ν’ αναδειχθούν 

και ιδίως μια πολύ μεγάλη αγορά μένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη, που είναι οι πεζοπόροι. 

Και πάνω σ’ αυτό θα υπάρξουν στο νέο marketing plan πολλές προτάσεις.  

 

Ας έλθω τώρα στην αύξηση της τουρισμού. Σε τί θα απέδιδα αυτή την άνθηση της τουριστικής 

κίνησης στη Νάξο: Σίγουρα ένα λιθαράκι έβαλε ο Δήμος μέσω της πρώτης τουριστικής 

καμπάνιας. Βοήθησε πολύ η δουλειά που έκανε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως επίσης και 

άλλοι φορείς του νησιού, όπως η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Και άλλοι φορείς είχαν 

αυτή την εξωστρεφή στάση και αυτόβοήθησε στην τουριστική προβολή της Νάξου.  

 

Η συνεργασίατου ΕΟΤ και αυτή αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη, ιδίως στα δημοσιογραφικά ταξίδια. 

Και δεν πρέπει ν’ αγνοήσουμε το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί πολύ η συγκοινωνιακή σύνδεση της 

Νάξου, έχουν πυκνώσει τα δρομολόγια, ακτοπλοϊκά και αεροπορικά, και αυτό σίγουρα έπαιξε 

πολύ μεγάλο ρόλο στα καλά αποτελέσματα που είδαμε.  

 

Θέλω να σας παρουσιάσω κάποιες πρώτες σκέψεις για το υπό επεξεργασία marketing plan. 

Τρέχουν αυτή τη στιγμή έρευνες και περιμένουμε με αγωνία να επεξεργαστούμε τ’ 

αποτελέσματα, γιατί θα μας δώσουν πολύ χρήσιμα ερεθίσματα για το πώς θα σχεδιάσουμε το 

marketing plan με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ξαναδουλέψουμε το αφήγημα, καλό είναι να 

γίνει μια νέα φωτογράφηση, να εμπλουτίσουμετο φωτογραφικό υλικό. Το διαδίκτυο και κυρίως 

τα κοινωνικά δίκτυα είναι σαν ένας Μινώταυρος, τον οποίο πρέπει συνέχεια να τον ταΐζουμε με 

νέα φωτογραφικό υλικό. Ακόμη και χιλιάδες φωτογραφίες να έχεις στο αρχείο σου δε φτάνουν, 

πρέπει διαρκώς να γίνονται νέες φωτογραφήσεις για τον προορισμό. Και θα πρέπει να δούμε το 

αφήγημα που θέλουμε ν’ αναπτύξουμε, να το αναπτύξουμε με πολύ ζωντανό τρόπο, ειδικά για 

τα κοινωνικά δίκτυα.  
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Σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιο, πέραν των πολιτιστικών πόρων του νησιού, υπάρχουν άλλα 

τρία εμβληματικά στοιχεία που διαθέτει η Νάξος, τα οποία πραγματικά αξίζει να τα 

αναδείξουμε περισσότερο: τα μονοπάτια, η πεζοπορία και η γαστρονομία, των οποίων τη 

διεθνοποίηση θα επιδιώξουμε.  

 

Επίσης, θα θέσω μια πολύ ρηξικέλευθη πρόταση για το πώς η Νάξος μπορεί να 

κεφαλαιοποιήσει αυτό τον απίστευτο πλούτο που διαθέτει από πλευράς παραλιών.  

 

Κλείνοντας, θέλω επί προσωπικού να ευχαριστήσω θερμότατα το “ΔΙΑΖΩΜΑ” που μου δίνει 

αυτή την απίστευτη ευκαιρία να ξαναδραστηριοποιηθώ στη Νάξο. Θερμές ευχαριστίες και στον 

ΑΙΓΕΑ που έκανε εφικτή αυτή τη δουλειά». 

 

 «Τοπικές αναπτυξιακές πινελιές»: 

 

1. Κατερίνα Φραγκουδάκη, Ποτοποιία Μ.Γ. Βαλληνδρά. 

 

Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε η κα Κατερίνα Φραγκουδάκη, εκπρόσωπος της Ποτοποιίας Μ.Γ. 

Βαλληνδρά, η οποία αρχικά καλωσόρισε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος 

στο νησί της Νάξου και ευχαρίστησε για την τιμή που δόθηκε στην επιχείρησή της να 

παρουσιαστεί. Ακολούθως, ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Είμαι η 4η γενιά τηςοικογένειας Βαλληνδρά. Μαζί με την 5η γενιά, συνεχίζουμ εμια παράδοση 

123 χρόνων, την παραγωγή του κίτρου Νάξου Βαλληνδρά, στο ομώνυμο αποστακτήριο που 

εδράζεται στην καρδιά της Νάξου, στο Χαλκί. Το προϊόν που παράγουμε, είναι το κίτρο Νάξου, 

λικέρ, το οποίο προέρχεται από την απόσταξη των φύλλων της κιτριάς, τοπικής ποικιλίας της 

Νάξου.  

 

Το “μηδικό μήλο”,όπως αποκαλούσαν στην αρχαιότητα το κίτρο, ταξίδεψε το 300 π.Χ. από την 

Περσία στην Ευρώπη. Σύμβολο γονιμότητας και ευφορίας βρήκε τη θέση του στη φιλόξενη γη 

της Νάξου. Από τον 17ο αιώνα ανθούσε στο νησίη καλλιέργεια του κιτρόδεντρου, του οποίου ο 

καρπός,εξαγόταν σε μεγάλες ποσότητεςσε όλο τον κόσμο.  

 

Τα φύλλα της κιτριάς, πλούσια σε αρώματα και αιθέρια έλαια, αρχικά χρησιμοποίησαν για να 

δώσουν το λεπτό και ιδιαίτερο άρωμά τους στη ρακή των αμπεκαλλιεργητών, το κιτρόρακο, 

όπως αναφέρει σε επιστολή του ο Γρηγόρης Βαλληνδράς, εκφραστής και συνεχιστής, σε πιο 

οργανωμένη βάση αυτής της παράδοσης, ο οποίος ίδρυσε το 1870στο Χαλκί της Νάξου μικρή 

μονάδα. 

 

Τη μονάδα αυτήοργάνωσε και ανέπτυξε ο γιος του, ο Μάρκος Βαλληνδράς, στο όνομα του 

οποίου δόθηκε η πρώτη άδεια λειτουργίας της ποτοποιίας το 1896. Το εργοστάσιο ποτοποιίας, 

το ονόμασε «η Αριάδνη, ειδική κατασκευή κίτρου» και τοσήμα κατατεθέν της επιχείρησής μας, 

είναι «το ταξίδι του Διόνυσου στη Νάξο». Έχει φιλοτεχνηθεί το 1896 από τον Όθωνα 

Περβολαράκη. 

 

Ο Μάρκος Βαλληνδράς, ιδρυτής της ποτοποιίας, έφτιαξε για πρώτη φορά αυτό το 

μοναδικόαπόσταγμα από τα φύλλα της κιτριάς, το οποίο ονόμασε «κίτρο Νάξου». Το κίτρο 
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Νάξου,έγινε το λικέρ των αξίων και γρήγορα κατέκτησε τις Κυκλάδες. Με διαβατήριο τα 

μοναδικάαρώματα και τη φινετσάτη γεύση του, ταξίδεψε σε όλα τα μέρη του τότε ελληνισμού. 

Αμερική, Μικρά Ασία, Ρωσία, Αίγυπτος, Αγγλία, Γαλλία, κάποιοι από τους προορισμούς του.  

 

Κέρδισε πλήθος διακρίσεων για την ποιότητά του στο Μπορντώ το 1904 και το 1907. Στη 

Μασσαλία το 1904. Στη Λιέγη, το 1905. Στην Αθήνα, το 1903 και το 1914. Στη Σύρο, στην 

πρώτη πανκυκλαδική, το 1936 και το 1997. Στη Θεσσαλονίκη, το 1936.  

 

Το 1997 στα πλαίσια του εορτασμού των 160 χρόνων από την ίδρυση του Επιμελητηρίου 

Κυκλάδων, η ποτοποιία Βαλληνδρά βραβεύτηκε σε αναγνώριση της ενεργού συμμετοχής της 

στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των Κυκλάδων και της Ελλάδας 

γενικότερα, της συμβολής της στην εξέλιξη του ελληνικού επιμελητηριακού θεσμού και στην 

πρόοδο των ελληνικών επιχειρήσεων. 

 

Η ποτοποιία Βαλληνδρά βραβεύτηκε το 2017, με το Χρυσό Ερμή, για τον επανασχεδιασμό της 

ετικέτας της και με πλατινένιο βραβείο για τις αιωνόβιες επιχειρήσεις από γενιά σε γενιά, σε 

γενιά, έχουμε φτάσει στην 5η. Ανέδειξε το κίτρο ως ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά προϊόντα 

της Νάξου, συνδυάζοντας την πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη μεταποίηση, με αποτέλεσμα 

εντυπωσιακά καινοτόμο για τα δεδομένα, όχι μόνο της εποχής εκείνης αλλά και τηςσημερινής.  

 

Η ίδρυση και η πορεία της ποτοποιίας, δεν ήταν εύκολη και ανέφελη, σε εποχές δύσκολες και 

πολλές φορές απαγορευτικές για την επιχειρηματική δράση. Γιατί ακολούθησε τις εξελίξεις 

καιτην ιστορική διαδρομή του σύγχρονου ελληνικού κράτους, από το 1896 έως σήμερα και 

όπως είναι φυσικό, οι όποιες κατά καιρούς ανακατατάξεις, συγκλονιστικές και ανατρεπτικές, σε 

αρκετές ιστορικές στιγμές, επηρέασαν την εξέλιξη και τη λειτουργία της. 

 

Το κίτρο Νάξου, με τις πολύχρονες και άοκνες προσπάθειες του ιδρυτή και των συνεχιστών του, 

πορεύθηκε σταθερά στο χρόνο, από τούτον εδώ τον τόπο, τον τόπο της γέννησής του και της 

αφετηρίας του, το Χαλκί τη Νάξου. Σήμερα, παρά την ιστορικά δύσκολη οικονομική συγκυρία 

της χώρας μας, αλλά και της υπόλοιπηςΕυρώπης, η ζήτηση των προϊόντων που υπερασπίζονται 

την ποιότητα αυξάνει.  

 

Δεν είναι απλά μια τάση, ο καταναλωτής έχει γίνει πιο απαιτητικός. Έχει στραφεί στην 

ποιότητα. Έχει προτίμηση σε προϊόντα ΠΟΠ, που θα του εξασφαλίσουν τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που περικλείει το προϊόν συγκεκριμένης προέλευσης. 

 

Το προϊόν που παράγουμε, το κίτρο Νάξου, είναι προϊόν με προστατευόμενη ονομασία. 

Παράγεται με επιμονή και εμμονή στην ποιότητα, η οποία γίνεται για το προϊόν η καλύτερη 

διαφήμισή του. Έτσι, το αποστακτήριο γίνεται πόλος έλξης επισκεπτών, αποτελώντας ένα 

συγκριτικό οικονομικό πλεονέκτημα για το Χαλκί στη Νάξο. Από στοιχεία που έχουμε, από το 

Μάρτιο που ξεκινά η επισκεψιμότητα μέχρι και τέλος Νοεμβρίου, έχουμε περίπου 600 

επισκέπτες την ημέρα.  

 

Η επιχείρησηαπασχολεί νέους ανθρώπους της περιοχής που επέλεξαν να ζήσουν στην 

Περιφέρεια. Επίσης, αγροτικές οικογένειες κερδίζουν συμπληρωματικό εισόδημα από την 

παραγωγή κίτρου και ευελπιστούμε και για άλλες που θα το έχουν ως αποκλειστική 
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απασχόληση. Η επισκεψιμότητα του αποστακτηρίου επέτρεψε την αναζωογόνηση της τοπικής 

οικονομίας, καθώς άνοιξαν μία σειρά από επιχειρήσεις γύρω από αυτό.  

 

Συγκεκριμένα, τα τελευταία 10-12 χρόνια,έχουν ανοίξει 35 και πλέον επιχειρήσεις στο Χαλκί, 

γεγονός που το καθιστά τόπο με μεγαλύτερες προοπτικές. Η αειφόρος ανάπτυξη του νησιού, 

ταυτίζεται σαφώς με την ισόρροπη ανάπτυξη τηςενδοχώρας, με την τουριστική παραθαλάσσια 

ζώνη. Οι νέες επιχειρήσεις παρέχουν θέσεις εργασίας σε ανθρώπουςπου σε διαφορετική 

περίπτωση θα έμεναν στη χώρα ή στην Αθήνα, σε καμία περίπτωση όμως, στην περιοχή. 

 

Ο παλιός παραδοσιακός οικισμός του Χαλκίου αποτελούσε κάποτε το εμπορικό κέντρο της 

ορεινής Νάξου και γενικότερα ολόκληρου του νησιού. Οι νέοι, προσανατολισμένοι πια σε 

διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, μετακομίζουν στην Αθήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

γήρανση του πληθυσμού και τη σταδιακή ερήμωση του Χαλκίου. Αυτή η ερήμωση θα τολμούσα 

ναπω, το έσωσε από την κακώς εννοούμενη τουριστική ανάπτυξη των μετέπειτα δεκαετιών.  

 

Το Χαλκί ήταν ένα έρημο σχεδόν χωριό στο μέσο του χάρτη της ορεινής Νάξου, που 

προσπερνούσαν για να συνεχίσουν σε πιο δημοφιλείς προορισμούς. Το αποστακτήριο δε 

σταμάτησε ποτέ να παράγει, από το 1870μέχρι σήμερα. Έγινε επισκέψιμος χώρος για το κοινό, 

κάνοντας για τον επισκέπτη ένα ταξίδι στο χρόνο με την ξενάγηση που γίνεται στους χώρουςτου, 

που με σεβασμό έχουν διατηρηθεί, από το 1870. 

 

Βγαίνοντας από την πόρτα του αποστακτηρίου, ο επισκέπτης περιπλανιέται σ’ ένα αντίστοιχα 

αισθητικά περιβάλλον, σ’ ένα παραδοσιακό οικισμό με πλακόστρωτα σοκάκια, ανάμεσα σε 

αρχοντικά νεοκλασικά, σ’ ένα περιβάλλον που νιώθει ότιέχει σταματήσει ο χρόνος. Ο 

σύγχρονος όμως περιηγητής, έχει αυξημένες επιθυμίες. Έτσι, δημιουργήθηκε η ανάγκη 

περισσοτέρων παροχών.  

 

Άνθρωποι από διαφορετικά μέρη τηςΕλλάδας έχουν μείνει στο Χαλκί, έχουν αναπτύξει 

επιχειρήσεις. Υπάρχει ένας υπερδραστήριος πολιτιστικός Σύλλογος που αφουγκράζεται τις 

πολιτιστικές ανάγκες της εποχής και εκτός από τις πολιτικές εκδηλώσεις, έχει ανοίξει το δρόμο 

για περιήγηση στη βυζαντινού ενδιαφέροντος περιοχή.  

 

Ο επισκέπτης, με σταθμό το Χαλκί, εκτός από το αποστακτήριο, μπορεί να περπατήσει στη 

φύση, να επισκεφθεί βυζαντινά μνημεία, να κάνει ποδηλασία, να ξεναγηθεί. Οι εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού, ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός, η γευσιγνωσία, είναι οι 

δρόμοι που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. 

 

Ο πρωτογενής τομέας παραμένει, όπως μαρτυρά και η δική μας επιχείρηση, η βάση για την 

τουριστική ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που θα έχει στο κέντρο τον άνθρωπο και θα συνδυάζει ως 

διαδικασία την ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι αναγκαίο να δοθούν από την 

πολιτεία στήριξη και κίνητρα, ώστε να κρατήσουμε τα ποιοτικά προϊόντα, ως μέρος της 

κληρονομιάς μας, ιδιαίτερα τις εποχές που διανύουμε». 
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2. Ελισάβετ Βιτζηλαίου, «Διαδρομές Νερού» στην Κωμιακή. 

 

Εν συνεχεία το λόγο έλαβε η κα Ελισάβετ Βιτζηλαίου, η οποία αναφέρθηκε στις 

«ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΝΕΡΟΥ» που διοργανώνονται στην Κωμιακή. 

 

«Η Νάξος δεν είναι μόνο οι παραλίες. Το πιο αυθεντικό κομμάτι βρίσκεται στην ενδοχώρα, στα 

ορεινά χωριά. Γιατί εκεί σφυρηλατήθηκε η παράδοση και ο πολιτισμός. Ελάτε να δούμε τα 

χωριά που είναι δεμένα στο βουνό Κόρωνος.  

 

Πρώτα ηΚεραμωτή, η Κόρωνος, η Μέση, το Σκαδό και ηΚωμιακή, που βρίσκεται σε υψόμετρο 

650 με 700 μέτρα. Εδώ θ’ ακολουθήσουμε το δρόμο του νερού και θα κάνουμε μια διαδρομή, η 

οποία δε θα είμαι κουραστική.  

 

Ακολουθώντας τον Αμαξωτό, το πρώτο που μας κάνει εντύπωση, είναι τα πλατάνια και τα 

θολωτά περάσματα. Κάποιες φορές ακόμη και το κατακαλόκαιρο, θα τη βρούμε χαμένη στην 

ομίχλη, την Κατσιφάρα όπως λέμε εμείς οι ναξιώτες. Αλλά όταν ο καιρός είναι λιόχαρος, η θέα 

θα μας ανταμείψει.  

 

Εκτός από τα κοντινά νησιά, τη Δονούσα, φαίνεται προς τ’ αριστερά η Ικαρία, η Σάμος, και αν 

οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα μετρήσουμε και τα Δωδεκάνησα. Το χωριό στο εσωτερικό του 

είναι ένα ανθοκήπιο, δεν υπάρχει σοκάκι, σκάλα, πεζούλι, παραθύρι, θυρίδα που να μην έχει 

λουλούδια. Όλο αυτό, είναι προσφορά της Κωμιακίτισσας και άλλοτε και τώρα. 

 

Και η φροντίδα των λουλουδιών, είναι προτεραιότητά σας. Αν δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος 

να επισκεφθείτε την περιοχή, θεωρώ ότι τ’ ανθισμένα σοκάκια, είναι ένας λόγος. Μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ευρύτερη περιοχή, η Κορωνίδα, η οποία εκτείνεται από τις 

ανατολικές ακτές τουΑπόλλωνα και φτάνει μέχρι τη Φανερωμένη. Άλλοτε σε βραχώδεις ακτές 

καταλήγει και άλλοτε σε αμπελοσκεπείς όρμους. 

 

Παρά το ορεινό,όμως, έδαφος, ο τόπος είναι προικισμένος με τον πυκνότερο υδροφόρο 

ορίζοντα του νησιού. Η περιοχή έχει πολύ μεγάλη ευφορία σε όσπρια, φρούτα, λαχανικά, 

ποτιστικά. Τ’ αμπέλια αναπτύσσονται στις χαρακτηριστικές νησιωτικές αναβαθμίδες από 

ξερολιθιά που συγκρατούν το χώμα.  

 

Εκείνο,όμως, που θέλω να προσέξετε, είναι τον Τρανό Ρυάκα, αποδίδω τον ιδιωματικό λόγο. Ο 

Τρανός Ρυάκας είναι ένα ρυάκι πουξεκινά από το Μαυρομάρι, είναι μια κορφή του βουνού 

Κόρωνος και καταλήγει στον Όρμο του Απόλλωνα. Η περιοχή είναι κατάφυτη, ηβλάστηση 

οργιώδης: πλατάνια, καρυδιές, ασφοδαμιές. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το μονοπάτι του 

Ρυάκα συνδέεται μ’ ένα ακόμα μονοπάτι που πάει στοναό του Αϊ-Νικόλα, ένα εκκλησάκι με 

ξεχωριστό ζωγραφιστό διάκοσμο.  

 

Σ’ αυτή τη ρεματιά συναντάς όλα τα δείγματα της ανώνυμης αγροτικής 

αρχιτεκτονικής.Εκείνο,όμως, που ξεχωρίζει τη ρεματιά, είναι οι 13 νερόμυλοι. Η λειτουργία 

τους χάνεται στα βάθη των τελευταίων αιώνων και σταματά το 1960, εκεί στην περίοδο 

μεγάλης αστυφιλίας. Οι νερόμυλοι είναι σήμερα ερειπωμένοι εκτός από έναν, με εμφανή τα 

σημάδια της φθοράς. Αγνοούνται από τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους 
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διαμορφωτές της τουριστικής κίνησης του νησιού, αλλάτην εκπαιδευτική κοινότητα. Ας μην 

ξεχνάμε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την τοπική ιστορία θα μπορούσαν να δώσουν 

ζωή στο Ρυάκα.  

 

Έτσι, ένα σπουδαίο δείγμα της προ-βιομηχανικής εποχής, ένα εργοστάσιο χωρίς ρύπανση,χωρίς 

απόβλητα, σ’ ένα υπέροχο περιβάλλον, εγκαταλείφθηκε.  

 

Ο δρόμος του νερού συνδέεται με πάρα πολλά έθιμα. Αξίζει να θυμίσω ότι αυτός ο Ρυάκας με 

τους ήχους και τις σιωπές του ενέπνευσε τον Κωμιακίτη και είπε τα υπέροχα κοτσάκια για την 

αγαπημένη του: “Πίνει του Ρυάκα το νερό σαν αγριοπερίστερο, το νερό του Ρυάκα πίνει κι 

ομορφαίνει και παχύνει. Οι πλατάνοι και οι κάροι, διες την έχουνε καμάρι”. 

 

Και έρχομαι στη διαδρομή που πάει στηδυτική πλευρά του νησιού, που ενώνει την Κωμιακή με 

το Αμπράμ και από κει με τη χώρα. Aφήνω το μυκηναϊκό τάφο, ένα ακόμη εγκαταλελειμμένο 

μνημείο στην Κωμιακή.  

 

Και θέλω να πω ότι αυτή η διαδρομή, ξεκινά από το πιο ψηλό σημείο, τα 900 μέτρα και 

απευθύνεται και σε ποδηλάτες και σε περιπατητές. Από εκεί βλέπεις όλα τα νησιά: Πάρο, Τήνο, 

Μύκονο, Δήλο. Αν φτάσεις και στο ηλιοβασίλεμα, νομίζω ότι η απόλαυση θα πολλαπλασιαστεί. 

Η απότομη κατάβαση, σε φέρνει στο Λαγκάδι του Μυρίσι, το αγαπημένο μου των παιδικών μου 

χρόνων.  

 

Στην κορφή είναι το Κάστρο του Ελληνικού. Καικάτω πάλι η ίδια διαδρομή του νερού. Ο 

Ρυάκας με κολλημένα τα ποτιστικά και ψηλότερα τα αμπέλια, στις λιόχαρες πλευρές.Εδώ είναι 

το Ελληνικό, προϊστορικό κάστρο με κυκλώπεια τείχη και κατεβαίνοντας άλλες διαδρομές. Όλη 

αυτή η διαδρομή και η μία και η άλλη, συνδέεται με πανηγύρια, με γλέντια νησιώτικα, με ήθη 

και έθιμα, τα οποία αναβιώνουν κάθε χρόνο και χαρίζουν στους ντόπιους αυτή τη γλυκιά 

ανάπαυλα στη σκληρή αγροκτηνοτροφική ζωή και σ’ εμάς τους επισκέπτες μια άλλη εμπειρία.  

 

Ήθη και έθιμα σε όλες τις εποχές, να μείνω στο έθιμο της κούνιας, “άρχισε γλώσσα μου άρχισε 

να τσι παινέψεις όλες, τσι κόκκινες γαρυφαλλιές και τσ’ ασημένιες βιόλες”. Και έρχομαι να 

επισημάνω μόνο αυτό: η ορεινή Νάξος δε δίνει εύκολα τα μυστικά στο βιαστικό επισκέπτη, 

αλλά σ’ αυτόν που θα τηςαφιερώσει αγάπη, υπομονή και σεβασμό. Εδώ κρατούν τα έθιμα 

άνθρωποι και παραδόσεις πολλά χρόνια και αξίζει να τους αναγνωρίσουμε αυτή την 

αξιοπρέπεια και να δώσουμε στον τόπο και στα μνημείατην αξία και τη σημασία που τους 

αξίζει». 

 

Ακολούθησε η προβολή σχετικού βίντεο με θέμα τις τοπικές αναπτυξιακές δράσεις της 

Νάξου. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κα Μαρία Σοφικίτου ανέγνωσε τα θέματα που θα 

κληθούν να εγκρίνουν τα μέλη της συνέλευσης: 

 

α) Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019(έως 31η 

Αυγούστου του 2019). 

β) Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός από 1 Ιανουαρίου έως την 31η 

Αυγούστου του 2019. 

γ) Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός από 1 Ιανουαρίου έως την 31 

Δεκεμβρίου του 2018. 

δ) Προγραμματισμός δράσεων για το έτος 2020. 

ε) Προϋπολογισμός για το έτος 2020. 

στ) Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2018. 

 

Εν συνεχεία η πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι τον αναλυτικό απολογισμό των δράσεων του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα παρουσιάσουν κατά σειράν ο πρόεδρος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος, ο ταμίας, κ. Γιώργος Κουρουπός και το μέλος, κ. 

Κωνσταντίνος Μπολέτης. 

 

Αρχικά το λόγο έλαβε ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος μίλησε με τίτλο «Το στίγμα 

μας». Ο κ. Μπένος ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Το στίγμα μας, λοιπόν, η πορεία μας, η διαδρομή μας. Το κεντρικό μας μήνυμα είναι “τα 

μνημεία στο κέντρο της ζωής”. Πάω σ’ ένα μεγάλο σταθμό του Σωματείου που ήταν η περσινή 

Γενική Συνέλευση στο Λαύριο, όπου έγινε η τροποποίηση του καταστατικού μας, το οποίο 

ευθυγραμμίστηκε απολύτως με το πνευματικό κεφάλαιο και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

 

Σε αυτό το χάρτη που προβάλλεται μπορείτε να καμαρώσετε τη δουλειά μας σε όλη την Ελλάδα. 

Το θέμα είναι να δημιουργήσουμε μια κρίσιμη μάζα, προκειμένου να φέρουμε την πραγματική 

αλλαγή νοοτροπίας στη χώρα μας. Γιατί η χώρα μας είναι καθηλωμένη στις υποδομές και 

αγνοεί εντελώς τί σημαίνει marketing, τί σημαίνει ψηφιακός κόσμος, τί σημαίνει 

επιχειρηματικότητα και κυρίως τί σημαίνει διακυβέρνηση. Γι’ αυτό θα μιλήσουμε σήμερα πιο 

πολύ.  

 

Ο κύκλος ζωής των πολιτιστικών διαδρομών περιλαμβάνει τρεις ενότητες: ο σχεδιασμός είναι η 

πρώτη ενότητα, η οικοδόμηση είναι η δεύτερη ενότητα, η λειτουργία είναι η τρίτη ενότητα. Αυτό 

είναι το πνευματικό μας κεφάλαιο που βλέπετε στον πίνακα αυτόν:  
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Ο σχεδιασμός: Ποια είναι τα βήματα του σχεδιασμού; Υπάρχει ένα αρχικό κείμενο στρατηγικής, 

το οποίο μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση. Εν συνεχεία, αποφασίζει το Περιφερειακό 

Συμβούλιο και βγαίνει η τελική έγκριση του Περιφερειάρχη. Αυτές είναι οι διεργασίες το 1ου 

κύκλου: 

 

 
 

 Ο δεύτερος κύκλος, η οικοδόμηση έχει 4 φάσεις: α) τις υποδομές, β) το marketing και οι 

ψηφιακές υποδομές, γ) η επιχειρηματικότητα και δ) η διακυβέρνηση, όπως περιγράφονται και 

στο παρακάτω γράφημα: 

 

 
 

Πάμε στην 3η φάση που αφορά στη λειτουργία των διαδρομών. Εδώ χρειάζεται η καλή 

νοικοκυρά, ένας Φορέας Λειτουργίας και Διαχείρισης (Destination Management Organization 

- DMO) που θα έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης για κάθε τι που συμβαίνει στη διαδρομή. 

Αυτό είναι το πρώτο του καθήκον. Το δεύτερο είναι να συντονίζει τη δουλειά και να παρέχει 

μεγάλη στήριξη στο cluster των επιχειρήσεων. Και η τρίτη είναι το διαρκές marketing της 

διαδρομής, καθώς πρόκειται για ένα προϊόν, το οποίο έχει μεγάλο και σφοδρό ανταγωνισμό 

στην αγορά και πρέπει συνεχώς να είναι καλύτερο και να αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις 

της τουριστικής αγοράς, όπως περιγράφονται και στο παρακάτω γράφημα:  
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Ένα παράδειγμα το οποίο μας δείχνει όλη τη διαδρομή μας πολύ γρήγορα είναι η Ήπειρος. 

Γιατί ο κύκλος στην Ήπειρο έχει τελειώσει, δηλαδή έχουμε φτάσει στο στόχο. Από δω και πέρα 

είναι στο χέρι μας να περιφρουρήσουμε αυτό το κεκτημένο, το πνευματικό κεκτημένο που δεν 

έχει,όμως, ριζώσει ακόμα στην πατρίδα μας.Αυτή είναι η Ήπειρος λοιπόν. Αυτή είναι η 

διαδρομή, όπως αποτυπώνεται στο γράφημα που προβάλλεται. 

 

 
 

Αυτό το γράφημα είναι ιστορικό. Το παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στην Αμερική πριν από 3 

χρόνια. Εκεί μας κάλεσαν, γιατί θεώρησαν ότι η διαδρομή των θεάτρων της Ηπείρου είναι ό,τι 

πιο καινοτομικό γίνεται παγκοσμίως.  
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Βλέπετε εδώ το στερεότυπο του Αρχαίου Θεάτρου. Στην ορχήστραείναι το δρώμενο, δηλαδή η 

διαδρομή. Στο σκηνικό οικοδόμημα είναι ο χρηματοδοτικός φορέας, το Ε.Σ.Π.Α. Στις πρώτες 

σειρές εδωλίων είναι ο δημόσιος τομέας: το Υπουργείο Πολιτισμού, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι. 

Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” είναι ο καταλύτης ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.Και στις 

κερκίδες βλέπουμε τη μόχλευση του προγράμματος. 37 εκατομμύρια η χρηματοδότηση του 

προγράμματος από το Ε.Σ.ΠΑ., 700.000 ευρώ η μόχλευση που απαιτήθηκε. Χωρίς τη δική μας 

μόχλευση το πρόγραμμα δε θα μπορούσε να ξεκινήσει. Γιατί;  

 

Το Ίδρυμα Νιάρχος διέθεσε 200.000 για τις μελέτες αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου και 

σταδίου της Νικόπολης, η COSMOTE χρηματοδότησε την οριζόντια μελέτη για τις ψηφιακές 

εφαρμογές, η Clio Muse, μια start up επιχείρηση, έκανε την πρώτη εφαρμογή μέσω κινητών 

τηλεφώνων, ο ΒΙΚΟΣ πολλές δράσεις, μα η πιο ωραία απ’ όλες ήταν τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, η Νέα Οδός έχει διαθέσει πάνω από100.000 ευρώ κυρίως για τις 

οικονομοτεχνικές μελέτες, το Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλόπουλου έχει διαθέσει 

πάνω από 100.000 ευρώ για διάφορες μελέτες. Η πιο ωραία απ’ όλες είναι ότι έχουμε 

εγκαταστάσειςγια τυφλούς μέσαστους αρχαιολογικούς χώρους. Και η Εθνική Τράπεζα, μαζί της 

υλοποιήσαμε το πρόγραμμα crowd funding για το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης, με το οποίο 

συγκεντρώσαμε το ποσό των 80.000 ευρώ. 

 

Βλέπετε σ’ αυτό το γράφημα πόσο ωραία συναντώνται με καταλύτη το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, ο 

δημόσιος και ιδιωτικός τομέας και πώς προχωρά το πρόγραμμα. Για να το δούμε πιο αναλυτικά 

όμως.  

 

Σχεδιασμός: το αρχικό κείμενο εκπόνησε η κα Ελένη Ρόκκου, τότε προϊσταμένη της 

Διαχειριστικής Αρχής. Ακολούθησε η δημόσια διαβούλευση, η απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου και μετά η τελική έγκριση από τον Περιφερειάρχη. Αυτά έχουν γίνει εδώ και 4 

χρόνια περίπου, στην Ήπειρο.  

 

Οικοδόμηση: Στη φάση αυτή ήταν καταλυτική η συμβολή του Διαζώματος και των εταιρικών 

μελών του.  

 

1η φάση: Υποδομές. Πώς δουλέψαμε στις υποδομές, αναθέσαμε όλες τις απαιτούμενες μελέτες 

αποκατάστασης. Κοιτάξτε να καμαρώσετε.  

 Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης. Πριν και μετά. Τη μελέτη χρηματοδότησε το Ίδρυμα 

Νιάρχος κι έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η 

αποκατάσταση του θεάτρου τώρα είναι σε εξέλιξη. 

 Εδώ είναι το αρχαίο στάδιο της Νικόπολης. το πριν και το μετά. Τη μελέτη 

χρηματοδότησε το Ίδρυμα Νιάρχος. 

 Εδώ είναι η Κασσώπη, το πριν και το μετά. Σας θυμίζω ότι με το πρόγραμμα 

crowdfunding αναθέσαμε όλες τις απαιτούμενες μελέτες που έχουν εγκριθεί 

απότο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. 

 Εδώ είναι ο χώρος υποδοχής της Νικόπολης, το Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας 

Κανελλόπουλου χρηματοδότησε τη μελέτη με το ποσό των 80.000 ευρώ.Κοιτάξτε 

μια σπουδαία αρχιτεκτονική μελέτη. Την παραδώσαμε πριν από ένα μήνα στο 

Υπουργείο Πολιτισμού.  
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Οι υποδομές είναι πολύ σημαντικές. Μάλιστα, προωθείται και η υπογραφή μιας 

προγραμματικής σύμβασης, ύψους 250.000 ευρώ, για όλες τις υποδομές στους αρχαιολογικούς 

χώρους: parking, πωλητήριο, τουαλέτες, χώρος καθαρός, ελκυστικός, φύλαξη, προσβάσεις, 

σημάνσεις κ.α. 

 

2η φάση: marketing και ψηφιακές εφαρμογές: χάρη στον ΟΤΕ που χρηματοδότησε τη μελέτη για 

τα ψηφιακά. Για το marketing της διαδρομής έχει γίνει λογότυπος, πινακίδες, εκδόσεις, 

μεταφράσεις, ιστότοπος. Αυτές είναι χορηγίες της Ιόνιας Οδού. Όλα τα κείμενα έγιναν από μας 

και συγκεκριμένα από την κα Κατερίνα Σέρβη. Οι ειδικοί χάρτες για τυφλούς.  

 

Επίσης, έχει εκδοθεί η πρώτη πρόσκληση για τα ψηφιακά. Είναι ιστορικό σημείο για την 

πατρίδα μας, γιατί μέχρι τώρα ήταν στο «απυρόβλητο» τα μνημεία. Ανοίγει η ψηφιακή αγορά 

για τα μνημεία και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. το επόμενο βήμα πάλι είναι η συνεργασία 

μας με τον ΟΤΕ και το ΣΕΒ που αφορά ένα ανοιχτό πρόγραμμα για τ’ ανοιχτά δεδομένα στον 

πολιτισμό. 

 

3η φάση: επιχειρηματικότητα: τη μελέτη για την επιχειρηματικότητα εκπόνησε ο κ. Θόδωρος 

Σκυλακάκης, που είναι Υφυπουργός τώρα. Είναι μια μελέτη για την επιχειρηματικότητα και το 

Σύμφωνο Ποιότητας. Στην Ήπειρο έχει συγκροτηθεί το πρώτο cluster της πατρίδας μας, για το 

οποίο φροντίζουμε και είναι σε πολύ μεγάλη δυναμική.  

 

4η φάση: διακυβέρνηση.  

 

Αυτό που σας περιγράφω και βλέπετε στο χάρτη είναι ένα μεγάλο πνευματικό κεκτημένο του 

Διαζώματος. Η κίτρινη γραμμή είμαστε όλοι εμείς, η κοινωνία των πολιτών και αφορά το 

εξωτερικό περιβάλλον των μνημείων. Είναι «μια συνωμοσία ή μια πολιορκία ποιότητας». Η 

κόκκινη γραμμή αφορά τα ίδια τα μνημεία που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα 

λοιπόν, αργά ή γρήγορα, οι κόκκινοι κύκλοι που είναι τα μνημεία, τα μουσεία και οι 

αρχαιολογικοί χώροι θ’ αποκτήσουν το δικό τους σύστημα ποιότητας και αξιολόγησης. Δε θα 

είναι μακριάαυτή η μέρα που θα γίνει. Όλα θα πρέπει να είναι σε μια αρμονία ποιότητας. 

Εφαρμόζουμε τη θεωρία της ολικής ποιότητας στα προγράμματά μας.  

 

Και να ο καρπός πολύ μεγάλων διαβουλεύσεων: τα τρία βασικά καθήκοντα που έχει ο φορέας 

λειτουργίας, η καλή νοικοκυρά, η συνεργασία και στήριξη του cluster, της επιχειρηματικότητας 

και η διαρκής φροντίδα για την προώθηση της διαδρομής.Τώρα θα δείτε ένα φανταστικό βίντεο 

που έκανε ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος πολυμεσικών εφαρμογών του Σωματείου. 

 

Το τελευταίο διάστημα ετοιμάζουμε στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”μια δομή στήριξης για τα νέα αυτά 

προϊόντα. Θα γίνουν αυτά τα παιδιά που θα είναι και δικά μας παιδιά, θα είναι παιδιά του 

ελληνικού λαού, των Περιφερειών, του Υπουργείου Πολιτισμού, των Αρχαιολόγων, των 

επιχειρηματιών. Αυτά τα παιδιά, τα βρέφη, πρέπει να τα βοηθήσουμε. Πρέπει να τα στηρίξουμε. 

Γι’ αυτό κάνουμε μιαδομή στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”με συμμάχους μας, τον ΣΕΤΕ, το Ίδρυμα Λάτση 

Έχουμε κουβέντες και με άλλα εταιρικά μέλη, π.χ. με την οικογένεια Ιμιρζιάδη κ.α. Η 

παραπάνω δομή θα παρέχει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της για τη στήριξη των νέων αυτών 

προϊόντων. Ο Ευδόκιμος θα είναι ο συντονιστής του προγράμματος». 
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Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Φρέγκογλου, συντονιστή της παραπάνω 

δομής και υπεύθυνο πολυμεσικών εφαρμογών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Ο κ. 

Φρέγκογλου ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Είμαι πολύ ευτυχής πουμετέχω ενεργά σε αυτή τη σπουδαία στιγμή του Διαζώματος. Είναι 

πολύ σημαντικό για μας αυτή τη στιγμήνα προσπαθούμε να επιτύχουμε έναν υψιπετή 

στόχοπουείναινα έχουμε καλή διακυβέρνησηαυτών των προγραμμάτων και μιαπολύ καλή 

λειτουργία.  

 

Πώς θα το πετύχουμε αυτό: έχουμε δημιουργήσειμια πολύ όμορφη νέα δομή στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, 

η οποία αποτελείται αυτή από 4 παιδιά, μαζί μ’ εμένα 5, τους οποίους θα σας παρουσιάσω 

ευθύς αμέσως. 

 

Πρώτος είναι ο κ. Φώτης Μαραγκός, ο οποίος κάνει σπουδαία δουλειά στα social media. Αυτή 

τη στιγμή δεν έχει μόνο την ιστοσελίδα του Διαζώματος, αλλά διαχειρίζεται το instagram και το 

facebook της πολιτιστικής διαδρομής των ΑρχαίωνΘεάτρων της Ηπείρου. Τα πάει πάρα πολύ 

καλά. Λαμβάνουμε πάρα πολλά θετικά μηνύματα από ανθρώπους που γνωρίζουν το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” και τη διαδρομή από το διαδίκτυο. 

 

Ο επόμενος είναι ο κ. Νίκος Στακιάς, ο οποίος ήταν σύμβουλος στο Υπουργείο Τουρισμού για 

αρκετό καιρό. Τώρα θα είναι και σύμβουλος διαχείρισης της διαδρομής και τουDMMO. Παρέα 

θα υποστηρίζουμε τα παιδιά στο φορέα διαχείρισης της διαδρομής, στην ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και το 

cluster των επιχειρήσεων.  

 

Τα επόμενα δυο παιδιάεκπροσωπούν την εταιρεία ELEGRAD, οι κ.κ. Χρήστος Χιώτης που 

είναι προγραμματιστής και υπεύθυνος δημιουργικού και Στάθης Καλογερόπουλος, υπεύθυνος 

του έργου. Γνωρίσαμε τα παιδιά από το siteτης πολιτιστικής διαδρομής της Στερεάς Ελλάδος 

Έχουν πάρα πολύ μεράκι, αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν και μαζί έχουμε συμφωνήσει να 

δημιουργήσουμε ψηφιακά εργαλεία, τα οποία είναι αναγκαία για την υποστήριξη του DMMO, 

δηλαδή την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. Η ομάδα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:  
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Αυτά τα εργαλεία θα σας τα δείξω μέσα από δυο βιντεάκια. Η πρώτη δράση είναι η βελτίωση 

της υπάρχουσας σελίδας της διαδρομής, ώστε να γίνει πιο διαδραστική στο μέλλον. Δηλαδή 

όταν μπαίνει ένας επισκέπτης και θέλει να μάθει πληροφορίες για τη διαδρομή, να μπορεί μέσα 

από τον ιστότοπο να δει τα ωράρια των αρχαιολογικών χώρων, τα δρομολόγια τωνΚΤΕΛ, αλλά 

και να πάρει οποιαδήποτε πληροφορίαχρειάζεται για να γίνει η επίσκεψή του πιο ποιοτική.  

 

Το δεύτερο, λοιπόν, είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου. Όλες οι φωτογραφίες, όλα 

τα βίντεο, όλο το υλικό που μπορούμε να πάρουμε, φιλοδοξούμε να υπάρχουν σ’ ένα χώρο 

ψηφιακό στο διαδίκτυο. Από εκεί θα μπορεί οποιοσδήποτε χρήστης, σύμφωνα με την αρχή των 

ανοιχτών δεδομένων, να τα κατεβάζει σε οποιαδήποτεμορφή θέλει.  

 

Το τρίτο είναι μια πλατφόρμα παρακολούθησης της διαδρομής, χρήσιμη για τον DMMO. 

Δηλαδή φανταστείτε τα παιδιά που είναι σ’ αυτή τη δομή επάνω στην ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. να έχουν 

μια καθολική εικόνα για το τί συμβαίνει σε όλη τη διαδρομή. Να μπορούν για παράδειγμα να 

μαθαίνουν από τη Google τις ειδήσεις για την πολιτιστική διαδρομή, να βλέπουν όλες τις 

κάμερες που υπάρχουν στη διαδρομή, να μαθαίνουν για τον καιρό, και σε συνεργασία με την 

Ιόνια Οδό ναμπορούν να παίρνουν πληροφορία για το τί γίνεται στο δρόμο κ.λπ. 

 

Τέλος, ένα website ενημέρωσης και διαβούλευσης για τα μέλη του cluster, δηλαδή για όλους 

τους επιχειρηματίες, οι οποίοι μετέχουν στην αλυσίδα αυτή. Τα μέλη του θα μπορούν να έχουν 

μια ιστοσελίδα για τη διαβούλευση και επικοινωνία μεταξύ τους. Το siteθα είναι πολύ πιο 

διαδραστικό, εκεί θα αναφέρονται θέματα που αφορούν τη διαδρομή. Επιπλέον, ο καθέναςθα 

έχει ένα ξεχωριστό προφίλγια να υπάρχει μια πολύ σημαντική ενδοεπικοινωνία. 

 

Ποιοι είναι οι βασικοί μας στόχοι: η καλή λειτουργία τουDMMO για το μέλλον της διαδρομής. 

Αλλά όχι μόνο αυτό. Απώτερος στόχος μας είναι να γίνει ένα επιτυχημένο μοντέλο 

διακυβέρνησης στο παράδειγμα της διαδρομής της Ηπείρου, ώστε να εφαρμοστεί στο μέλλον 
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οριζόντια.Γιατί αν πετύχει στην Ήπειρο, με βάση τα στοιχεία που βλέπουμε και αλιεύουμεαπό 

τιςυπόλοιπες διαδρομές, θα πετύχει παντού». 

 

Κλείνοντας, ο κ. Φρέγκογλου τόνισε ότι η Ήπειρος είναι το μεγάλο στοίχημα της ομάδας, 

καθώς και ότι αν λειτουργήσει εκεί σωστά αυτή η δομή υποστήριξης, θα πετύχει παντού. 

 

Αμέσως μετά, η γραμματέας της Συνέλευσης, κα Αγγέλη έδωσε το λόγο στον κ. Κωνσταντίνο 

Μπολέτη, Δρ. αρχιτέκτονα – μηχανικό, ο οποίος μίλησε για την ποιητική της διεπιστημονικής 

συνεργασίας. Ο κ. Μπολέτης ανέφερε περίπου τα ακόλουθα: 

 

«Το θέμα μου σήμερα είναι η ποιητική της διεπιστημονικής συνεργασίας. Περιλαμβάνει μια 

λανθάνουσα αντίφαση. Από τη μια πλευρά η λέξη “ποιητική” είναι συνυφασμένη με την 

έκφραση του ωραίου και της ψυχικής αποκάλυψης και προϋποθέτει μάλλον μοναχικότητα για 

την πρόσληψή της.  

 

Από την άλλη βρίσκεται η επιστήμη που γενικώς επιδιώκει την αλήθεια, ώστε να λαμβάνουν οι 

σκέψεις κι οι ιδέες μας τις πραγματικές τους διαστάσεις. Η διεπιστημονική συνεργασία πάλι 

είναι μια διαδικασία συνήθως χρονοβόρα. Στο πεδίο μάλιστα της αποκατάστασης των 

μνημείων έχει χαρακτήρακυρίως τεχνοκρατικό, με διάσταση πολλάκις γραφειοκρατική ή 

συγκρουσιακή.  

 

Εξωτερικά δημιουργεί την αίσθηση ενός διαρκούς θορύβου, κάτι σαν τη Βαβυλωνία. Η ανάγκη 

της διεπιστημονικής συμβολής και συνευθύνης διατυπώθηκε σαφώς στο Χάρτη της Βενετίας του 

1964, κείμενο αρχών που διέπει τις αναστηλώσεις μέχρι σήμερα. Όταν συντάχθηκε στόχευε να 

προωθήσει μια αυστηρότερη επιστημονική αντιμετώπιση των προβλημάτων προστασίας και 

αποκατάστασης των μνημείων. 

 

Στο άρθρο 2του χάρτη αναφέρεται ότι η συντήρηση και η αποκατάσταση αποτελεί έναν 

επιστημονικό κλάδο, ο οποίος πρέπει ν’ αποτείνεται στη συνεργασία όλων των επιστημών και 

όλων των τεχνών πουμπορούν να συνεισφέρουν στη μελέτη και τη διάσταση της μνημειακής 

κληρονομιάς.Άλλωστε η διεύρυνση τηςεπιστημονικής γνώσης, σε πεδία άλλοτε λιγότερο γνωστά, 

είχε οδηγήσει στις αρχές του 2ου μισού του 20ου αιώνα, στη συνειδητοποίηση πολλών αιτιών 

προβλημάτων που στο παρελθόν διέλαθαν της προσοχής.  

 

Τεχνικού χαρακτήρα έργα σε αρχιτεκτονικά μνημεία διευθύνονταν είτε μόνον από 

aρχαιολόγους, είτε την ουσιαστική ευθύνη έφερε μόνο ένα άτομο. Χαρακτηριστική είναι στον 

τόπο μας η περίπτωση του Πολιτικού Μηχανικού, Νικολάου Μπαλάνου, ο οποίος απέκτησε 

σταδιακάμεγάλη δύναμη μετά τις πρώτες αναστηλώσεις του 20ου αιώνα στον Παρθενώνα και 

ακολούθως ανέλαβε μόνος την πλήρη ευθύνη των αναστηλώσεων στην Ακρόπολη μέχρι το 

1938, με τις σοβαρές τεχνικές αστοχίες που εκδηλώθηκαν αργότερα, λόγω χρησιμοποίησης 

σιδηρών στοιχείων.  

 

Η προστασία και ανάδειξη ενός μνημείουείναι μια δημιουργική διαδικασία, ακόμα κι όταν 

πρόκειταιγια τη συντήρηση και διατήρησή του στη μορφή που αυτό έφτασε στις μέρες μας. Ίσως 

και ιδίως τότε. Κάθε αναστηλωτική επέμβαση σ’ ένα μνημείο αποτελεί αρχιτεκτονική πράξη, 

όπως ο σχεδιασμόςενός νέου έργου αποτελεί μια χειρονομία στο αστικό ή φυσικό τοπίο. 
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Έτσι, ως αρχιτεκτονική πράξηη αναστήλωση βρίσκεται εντός των ορίων των καλών τεχνών και 

συνεπώς διέπεται από το ήθος των δημιουργών της. Κατά τον Αριστοτέλη, το ήθος στην τέχνη 

είναιαυτό που φανερώνει την επιλογή και προτίμηση του πράττοντος προσώπου. Ποια 

πράγματα δηλαδή προτιμά και ποια αποφεύγει, εκεί όπου αυτό δεν είναι φανερό από μόνο του.  

 

Η αναστήλωση, όμως, δεν είναι μόνο καλή τέχνη. Είναι ένα σύνθετοεπιστημονικό και 

καλλιτεχνικό έργο που προϋποθέτει ευαισθησία, που απαιτεί την ικανότητα ν’ αφουγκραστείς 

την ιστορία και τις ανάγκες του μνημείου και να του επιτρέψει να διηγηθεί αυτή την ιστορία και 

μετά τη δική σου επέμβαση.  

 

Για να επιτευχθεί ένα όραμα τόσο απαιτητικό, όσο η διατήρηση αυθεντικών στοιχείων με 

ταυτόχρονη άρσητων δομικών προβλημάτων, αλλά και πιθανή αποκατάσταση αρχικών μορφών 

και στοιχείων είναι απαραίτητη η εξασφάλιση τεχνικών λύσεων που δεν είναι πάντα 

αυτονόητες. Πρέπει να είναι συχνά τόσο αθέατες, όσο και ισχυρές.  

Όλες οι ειδικότητες που εμπλέκονται στη διαδικασία της αποκατάστασης, λοιπόν, καλούνται να 

υπερβούν τον εαυτό τους, ώστε να δώσουν στο μνημείο τον πρώτο λόγο. Η διεπιστημονική 

προσέγγιση μέσα από αυτό το πλαίσιο παύει να είναι μια πεζή τεχνική διαδικασία και ανάγεται 

σε ποιητική πράξη.Ο αρχιτέκτονας συνθέτει όχι μια καινούργιασύλληψη, αλλά ένα όραμα για το 

μνημείο.  

 

Ο αρχαιολόγος μελετά την ιστορία του κτιρίου μέσα από την επαφή με τ’ αντικείμενα και τις 

μορφές μιας περασμένης εποχής, η ερμηνεία των οποίων ζωντανεύει τις γενιές που πέρασαν 

από το κτίριο, το δημιούργησαν, το θαύμασαν, το χρησιμοποίησαν.  

 

Ο στατικός πολιτικής μηχανικόςεξασφαλίζει την επάρκεια, αλλά όχι σχεδιάζοντας ένα νέο 

φορέα, παρά χαρίζοντας προφανώς νέα ζωή στον υπάρχοντα. Αντιστοίχως, οι χημικοί 

μηχανικοί, συντηρητές, τεχνίτες προσδιορίζουν υλικάκαι τα εφαρμόζουν κατά τρόπον, ώστε 

ιδανικά το άγγιγμά τους να είναι τόσο απαλό, ώστε αν κάποιοςδεν είχε δει το πριν, να μην το 

αντιλαμβάνεται.  

 

Το πλαίσιο αρχών που θεωρείται αποδεκτό στην εποχή μας δεν οδηγεί σε μονοσήμαντες λύσεις, 

αλλά μπορεί και πρέπει να ερμηνευθεί και να εφαρμοστεί κατά περίπτωση. Οι προτάσεις και οι 

επιλογές δεν περιορίζονται σε μια καθαρά τεχνική διαδικασία συντήρησης υλικών ή εφαρμογής 

των καθιερωμένων αρχών με μηχανιστικό τρόπο.  

 

Το παραγόμενο αποτέλεσμα διαμορφώνει μια νέα φάση στη μακρά ιστορία του κτιρίου, συχνά 

μάλιστα η νέα μορφή είναι μια που ποτέ δεν προϋπήρξε. Το κριτήριο για την επιτυχία κάθε 

τέτοιας επέμβασης καιη «ποιητική» διάσταση μιας σύνθετης κοινής προσπάθειαςείναι ο 

σεβασμός της αυθεντικότητας.  

 

Η έννοια,όμως, αυτήείναι τόσο εύπλαστη που για λόγους σεβασμού των διαφορετικών 

πολιτισμικών προσεγγίσεων, ακόμα και το ειδικό συνέδριο με αυτό το θέμα στην ιστορική πόλη 

Νάρατης Ιαπωνίας το 1994 κατέληξε στη διατύπωση αόριστων συμπερασμάτων. Δε θα 

μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η λέξη «αυθεντικότητα» προέρχεται από την αντωνυμία 
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«αυτός», επομένως η προσπάθεια διατήρησής της, δηλώνει την επιδίωξη να παραμείνει το 

μνημείο ο εαυτός του μετά από επέμβαση.  

 

Και η προσωπικότητα του μνημείου αποκαλύπτεται, όταν αφουγκραστούμε την ιστορία του, 

όταν επικοινωνήσουμε μέσω των ιχνών, των λιθοξοϊκών εργαλείων με αυτούς που το 

κατασκεύασαν.  

 

Όταν ταξιδέψουμε μέσααπό τη μελέτητης ιστορίας στις συνθήκες, κάτω απότις οποίες 

κατασκευάστηκε, όταν με τη μελέτη των πηγών αντιληφθούμε τις σκέψεις των κτητόρων και 

των αρχικών χρηστών του κτιρίου, όταν με τημελέτη του ίδιου του υλικού διαπιστώσουμε την 

ποιότητα του αρχικού σχεδίου του αρχιτέκτονα. Μόνον έτσι τα μνημεία του πολιτισμού ως έργα 

των περασμένων γενεών που υπερισχύουν του φυσικού θανάτου εκ των δημιουργών τους και 

ημών των ιδίων,που σήμερα τα συντηρούμε, θα δίνουν νόημα σε κάθε επόμενη εποχή.  

 

Μέσα από αυτό το πρίσμα έχει ταχθεί στις θεωρητικές αρχές της αποκατάστασης των μνημείων 

και η έννοια τηςπολιτισμικήςσημασίας ενός μνημείου, όπως εύστοχα διατυπώνεταιστο χάρτη 

της αυστραλέζικης πόλης Μπάρα, ενός κειμένου Αρχών που πρωτοσυντάχθηκε το 1979 και 

αναθεωρείται συνεχώς με πρωτοβουλία του ECOMOS.  

 

Φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια διαρκούς ανανέωσης. Η πολιτισμική σημασία περιλαμβάνει 

την αξία που το μνημείο μπορεί να έχει ή να είχε, από πλευράς καλλιτεχνικής, ιστορικής, 

επιστημονικής, κοινωνικής και πνευματικής. Αξία που χαρακτηρίζει το ίδιο, τη δομή του, τη 

θέση του, τη χρήση του, τις συνδέσεις του, τα νοήματά του, τις αναφορές του, τις σχέσεις του με 

άλλα μνημεία, ακόμη και με έργα τέχνης ή σημαντικά αντικείμενα.  

 

Τα μνημεία εμπεριέχουν ένα διαφορετικό εύρος αξιών για επιμέρους άτομα ή ομάδες. Έτσι, για 

κάθε κτίριο και η έννοια της αυθεντικότητας αυτής καθαυτής μοιάζει να διαφέρει. Η 

αυθεντικότητα του υλικού και η αυθεντικότητατης μορφής ενίοτε φαίνεται πωςέρχονται σε 

αντιπαράθεση. Οι μεταγενέστερες φάσεις άλλοτε μπορεί να πρέπει να διατηρηθούν,καθώς μέσα 

από αυτές το κτίριο θα συνεχίσει να διηγείται την ιστορία που έζησε στο πέρασμα του χρόνου, 

και άλλοτε αποτελούν αλλοίωσηπου πρέπει ν’ αφαιρεθεί για ν’ απελευθερώσεις μια σύνθεση 

από την κακοποίηση, την οποία δέχτηκε. 

 

Οι ζημιές άλλοτε πρέπει να θεραπευθούν και άλλοτε πρέπει να διατηρηθούν ως τεκμήρια ενός 

ιστορικού γεγονότος. Ο σύγχρονος αρχιτεκτονικής σχεδιασμός έχει ασφαλώς θέσεις στο 

ιστορικό περιβάλλον, όταν όμως υπερβαίνει τη διάθεση αυτάρεσκης προβολής, αλλά και το 

μιμητισμό, συμβάλλοντας με τη δική του συνέπεια, ειλικρίνεια και ποιότητα, την ανάδειξη της 

αυθεντικότητας του μνημείου ή του τόπου.  

 

Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” υποστηρίζει με όλες του τις δυνάμεις την πολυεπιστημονικότητα σε 

αναστηλωτικά προγράμματα. Καταβάλλει πάντοτε κάθε προσπάθεια γιατην αμεσότερη 

εξυπηρέτηση των αιτημάτων των υπευθύνων έργων σε μελέτες υποστηρικτικού χαρακτήρα και 

μεριμνά για την κάλυψη των αναστηλωτικών προτάσεων σε θέματα όλων των επιστημονικών 

ειδικοτήτων. 
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Την εποχή της ιδρύσεως του Σωματείου μας το 2018 τα πιο απαιτητικά και σύνθετα έργα στη 

χώρα μας είχαν την τύχη να υποστηρίζονται από διαπιεστημονικού χαρακτήρα Επιτροπές του 

Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων του Υπουργείου 

Πολιτισμού.  

 

Οι Επιτροπές αυτέςαπαρτίζονταν απόδιακεκριμένα μέλη όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων. 

Έτσι, εξασφαλιζόταν η εκτέλεση άρτιων επεμβάσεων συντήρησης και αναστήλωσης. Το Ταμείο 

με τις Διεπιστημονικές Επιτροπές του λειτούργησε από το 1992 έως το2013 και τα έργα του 

μαζί με ταπρογράμματα αναστήλωσης των μνημείων της Ακρόπολης, διαχειριζόμενα από την 

αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή, προσέφεραν στη χώρα μας τη σημαντικότερη συγκομιδή 

επιτυχών αναστηλώσεων των τελευταίων δεκαετιών. 

 

Η πιο παραγωγική περίοδος του Ταμείου, καθόλου τυχαίο, ήταν εκείνη κατά την οποία 

προήδρευε του Διοικητικού Συμβουλίου του ο σεβαστός δάσκαλος και ανεκτίμητος 

συνοδοιπόρος μας, Βασίλη Λαμπρινουδάκης.  

 

Θα κλείσω με λίγες τελευταίες σκέψεις από τη μακρά εμπειρία μου στις αναστηλώσεις, 

προβάλλοντας στην οθόνη κάτι που σας είχα προαναγγείλει πέρυσι τέτοια εποχή. Την πρώτη 

κερκίδα του Θεάτρου του Διονύσου, της οποίας η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε. Κάθε 

συνεργασία σ’ ένα μνημείο εκφράζει και φανερώνει τις ιδεολογικές θέσεις και πεποιθήσεις μας 

για την ουσία και την αντίληψη εννοιών που σχετίζονται με το θεωρητικό και τεχνικό μέρος των 

αναστηλώσεων, εννοιών, οι οποίεςεπίσης επιδέχονται μια ευρεία γκάμα ερμηνειών.  

 

Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία αναπόφευκτα προδίδει και αποκαλύπτει ανθρώπινους 

χαρακτήρες συχνά δύσκολους. Η προσωπική επιστημονικήμας καταξίωση και προβολή π.χ., 

είναι θεμιτή. Ωστόσο, αν γίνεται αυτοσκοπός χωρίς πνευματικό οραματισμό ή εις βάρος των 

άλλωνμετατρέπεται σ’ ένα είδος προβλήματος. 

 

Εναπόκειται στο συντονιστή της ομάδας να διαχειριστεί σαν διευθυντήςορχήστρας το 

αποτέλεσμα που πρέπει τελικά να παραχθεί απ’ αυτό το πολυπρόσωπο σύνολο. Γιατί η 

επέμβαση σ’ ένα μνημείο είναι πρωτίστωςμια προσπάθεια ενδυνάμωσηςήχων, που αδιόρατα 

νιώθουμε ότι ακούγονται βαθιά μέσα από αυτό.Είναι σαν μια μουσική που ανεβαίνει ψηλά, 

καθαρή και άφθαρτη.  

 

Έτσι, εκτός από την ποιητική διάσταση στην εργασία κάθε ειδικότητας στο χώρο των 

αποκαταστάσεων και η ίδια η διεπιστημονική συνεργασία για να λειτουργήσει, πρέπει να 

διέπεται από μια ποιητική διάθεση. Διάθεση να μπει ο ένας στο μυαλό και την καρδιά του 

άλλου, ν’ αντιληφθεί, αλλά και να νιώσει αυτό που μια άλλη επιστημονική ειδικότητα 

αισθάνεται για το μνημείο.  

 

Όχι μόνοαυτό που το μνημείο έχει να πει σε κάθε επιστήμονα, όπως την ιστορία του ή τις 

καλλιτεχνικές του αρετές, αλλά την ενσυναίσθηση, τη βιωματική σχέση που δημιουργείται 

ανάμεσα στο συνάδελφο μιας άλλης ειδικότητας και το μνημείο.  

 

Αν δε νιώσει ο μηχανικός τον ενθουσιασμό του αρχαιολόγου για τα ευρήματα που είχε σε 

μιατομή, την οποία με τα χέρια του έσκαψε για να μη χαθεί το παραμικρό στοιχείο, δε μπορεί να 
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εκτιμήσει τον τρόπο αντιμετώπισής της. Αν ο ΠολιτικόςΜηχανικός αισθανθεί τη συγκίνηση του 

αρχιτέκτονα μπροστά σ’ ένα μαρμάρινο ελκυστήρα, τότε μόνο και ο ίδιος θα βρει τη βέλτιστη 

λύση της στερέωσης.  

 

Και βέβαια, όλα αυτάπρέπει να τα εμπνεύσει ο καθένας μας στον άνθρωπο που εν τέλει θα 

εφαρμόσει με τα χέρια του τα σχέδια. γιατί δεν είναι τα σχέδιά μας που δημιουργούν, αλλά η 

καρδιά και η τέχνη του τεχνίτη. Για το λόγο αυτό, η συνεργασία μιαςδιεπιστημονικής ομάδας 

ξεφεύγει από το απλό πλαίσιο της εκτίμησης στις ικανότητες και τις γνώσεις των συναδέλφων 

μας.  

 

Γίνεται μιασχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και θαυμασμού, μια σχέση αλληλοσυμπλήρωσης, μια 

σχέση ποιητική. Ποιητική με την απόλυτα στενή σημασία του όρου, αφού οδηγεί στην 

πραγμάτωση του ωραίου, σε μια μορφή ποίησης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας».  

 

Ακολούθως, η κα Αγγέλη έδωσε το λόγο στονταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργο 

Κουρουπό.  

 

Ο κ. Κουρουπός ανέφερε εισαγωγικά: «Άκουσα με χαρά πολλά παραδείγματα, πολλές 

αναφορές στη μουσική. Όντως, κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα συλλογική προφανώς απαιτεί 

συνεργασία, αρμονία, ισορροπία. Υπό αυτή την έννοια, υπάρχει όντως μια μεγάλη συγγένεια. 

Απ’ την άλλη μεριά, χρειάζεται να υπάρχει ένα έργο για να παίξει μια ορχήστρα. Τί θα παίξει, 

θα παίξει Μπετόβεν ή θα παίξει τραγούδια του Βοσκόπουλου; Αυτό είναι κάτι που πρέπει ν’ 

αποφασισθεί. Επίσης, πρέπει να υπάρχει ένας μαέστρος. Το έργο είναι ο στόχος, είναι ο 

σκοπός, πρέπει να ξέρει κανείς πού πάει, τί θέλει να κάνει. Ο μαέστρος είναι βέβαια ο ιθύνων 

νους. Υπό αυτή την έννοια, αυτές οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές για όλες τις 

δραστηριότητες τις συλλογικές». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Κουρουπός παρουσίασε τον ακόλουθο οικονομικό και διαχειριστικό 

απολογισμό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από 1 Ιανουαρίου έως την 31η Αυγούστου του 

2019: 
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                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ  1/1/2019 ΕΩΣ 31/8/2019

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 32.315,00 € ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -Υ/Η 690,00 €

ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ- ΦΙΛΩΝ 1.900,00 € ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4.963,13 €

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ - ΧΟΡΗΓΟΙ 398.455,60 € ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 17.225,54 €

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 86.962,09 €

ΝΕΑ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 40.200,00 € ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 7.157,37 €

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. 36.000,00 € ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ 8.300,00 €

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 34.000,00 € ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 1.615,19 €

ΙΔΡΥΜΑ Π.@Α.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 33.464,00 € ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ 34.667,26 €

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.000,00 € ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΑΞΟΥ 13.614,00 €

ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. 24.800,00 € ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α. 18.247,66 €

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 20.600,00 € ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 12.930,35 €

COSMOTE A.E. 18.600,00 € ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 465,87 €

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 17.000,00 € ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 133.593,16 €

ΙΔΡΥΜΑ Ι.ΛΑΤΣΗ 13.000,00 € ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 21.049,00 €

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 12.400,00 € ΙΔΡΥΜΑ Π.@Α.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΝΙΚΟΠΟΛΗ 20.000,00 €

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 12.400,00 € ΝΕΑ ΟΔΟΣ,ΜΕΛΕΤΕΣ,ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛ.ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 19.495,17 €

ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. 12.400,00 € ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 10.000,00 € ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ,ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 11.160,00 €

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 10.000,00 € ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΛΠΕΝ  Α.Ε. 10.000,00 € ΙΔΡΥΜΑ Π.@Α.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΔΙΕΘΝΕΣ 9.900,00 €

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 6.200,00 € ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε. 6.200,00 € ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 9.300,00 €

Α/Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 5.000,00 € ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 5.000,00 € ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ,ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 8.189,20 €

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 5.000,00 € ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΜΕΣ Α.Ε. 5.000,00 € ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 8.000,00 €

Σ.Ε.Β. 5.000,00 € ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΘΗΡΑΣ

FOURLIS  A.E. 5.000,00 € ΙΔΡΥΜΑ Π.@Α.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 6.963,75 €

INTERAMERICAN A.E. 4.971,60 € ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

FREZYDERM AEBE 3.720,00 € ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ,ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 6.000,00 €

SYMBEEOSIS 3.000,00 € ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΝΑΞΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. 3.000,00 € ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 6.000,00 €

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 3.000,00 € ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΝΑΞΟΥ

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 2.500,00 € ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 4.536,04 €

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 0,96 € ΙΔΡΥΜΑ Ι.ΛΑΤΣΗΣ,ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.000,00 €

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 476,09 €

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 433.147,65 € Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 340.431,62 €
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Αμέσως μετά, ο κ. Κουρουπός παρουσίασε και τον απολογισμό των «κουμπαράδων» 

(ηλεκτρονικών τραπεζικών λογαριασμών) των αρχαίων θεάτρων που έχει ανοίξει το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»: 

 

ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΑΠΌ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/8/2019 

 

  

Ε ΣΟ Δ Α    ΕΞΟΔΑ   

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

5.200,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ  81.070,13 € 

      

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ 

 4.100,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ 

 5.580,00 € 

      

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 1.102,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΟΡΧ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 5.535,00 € 

      

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ 

 100,00 €    

      

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

 100,00 €    

      

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  50,00 €    

      

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  38,59 € ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  30,25 € 

      

ΣΥΝΟΛΟ  10.690,59 € ΣΥΝΟΛΟ  92.215,38 € 

      

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ  11.135,94 €    

      

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  11.648,94 €    

      

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  29.080,03 €    

      

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  51.540,54 €    

      

EUROBANK  6.765,83 €    

      

ΣΥΝΟΛΟ  110.171,28 €   
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Ακολούθησε από τον κ. Κουρουπό η παρουσίαση του παρακάτω οικονομικού και 

διαχειριστικού απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από 1 Ιανουαρίου έως την 

31Δεκεμβρίου του 2018: 

 

α)Μετρητά 31/12/201855,47 € 

β)Τράπεζες Διαζώματος31/12/201845.572,40 € 

γ)Τράπεζες Κουμπαράδων 31/12/18191.695,86€ 

 

Υπόλοιπο ειςνέον (Σύνολο) 31/12/2018 

237.323,73€ 

 

 

 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 

 

 

 

 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 

1-1-2018 έως 31-12-2018 

 

ΕΣΟΔΑ 

 
ΕΞΟΔΑ 

1 

Υπόλοιπο Ταμείου (Σύνολο) 

31/12/2017 

α)Μετρητά 31/12/2017661,98 € 

β)Τράπεζα 31/12/2017 

253.707,85 € 

254.369,83€ Ενοίκιο, Κοινόχρηστα 6.536,83€ 

2 Συνδρομές ΤακτικώνΜελών 44.400,00€ ΛειτουργικάΈξοδα 24.566,50 € 

3 ΔωρεέςΜελών-Φίλων 895,00 € Αμοιβές Συνεργατών 115.727,22€ 

4 ΣυνδρομέςΕταιρικών Μελών 226.554,00 € Παραγωγικές Δαπάνες  352.460,70 € 

5 ΧορηγίεςΔράσεωνΔιαζώματος 232.928,40 € Έξοδα εκδηλώσεων 77.935,28 € 

6 Τόκοι καταθέσεων 759,91 € Έξοδα προβολής 599,56 € 

7 ΕπιστροφέςΔιαθεσίμων 208,98€ Τραπεζικά έξοδα 796,41€ 

8 Έσοδα Κουμπαράδων Αρχαίων 

Θεάτρων 
93.926,61 € Έξοδα Κουμπαράδων 

Αρχαίων Θεάτρων 
38.096,50€ 

9 Επιχορηγήσεις, Ενοίκια, Δάνεια 0,00 €   

     

 ΣΥΝΟΛΟ 854.042,73€  ΣΥΝΟΛΟ 616.719,00 € 
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Αμέσως μετά, ο κ. Κουρουπός παρουσίασε και τον απολογισμό των «κουμπαράδων» 

(ηλεκτρονικών τραπεζικών λογαριασμών) των αρχαίων θεάτρων από 01 Ιανουαρίου 2018 

έως και 31 Δεκεμβρίου 2018: 

 

 

ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΑΠΌ 1/1/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 

 

 
Ε Σ Ο Δ Α 

 

Ε Ξ Ο Δ Α 

 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 82.474,61 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 22.056,50 € 

 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧ.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.700,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧ.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.681,92 € 

 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.000,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ 4.377,40 € 

 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1.000,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΚΙΩΝΑΣ 4.132,80 € 

 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ 972,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ 1.416,00 € 

 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 340,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 956,03 € 

 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 265,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 475,85 € 

 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΟΡΙΚΟΥ 115,00 € 

   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ 100,00 € 

   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΔΩΝΗΣ 100,00 € 

   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΗΡΑΣ 100,00 € 

   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΩΝΤΙΟΥ 100,00 € 

   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΙΝΔΟΥ 100,00 € 

   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 100,00 € 

   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ 100,00 € 

   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ 100,00 € 

   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΤΑΝΩΝ 70,00 € 

   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 60,00 € 

   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ 50,00 € 

   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 50,00 € 

   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 30,00 € 

   ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  754,91 € ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 68,59 € 

 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017 135.179,43 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 229.860,95 € ΣΥΝΟΛΟ 38.165,09 € 

 

     ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ ΤΗΝ31/12/2018 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

  

11.928,10 € 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  

2.682,10 € 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

6 ΜΗΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ 90.000,00 € 

 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

  

1.978,00 € 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

  

28.048,71 € 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

  

51.193,12 € 

 EUROBANK 

  

5.865,83 € 

 

     ΣΥΝΟΛΟ 

  
191.695,86 € 
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Κλείνοντας, ο ταμίας του Διαζώματος παρουσίασε στα μέλη της Συνέλευσης τον 

προϋπολογισμό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το έτος 2020: 

 

 

Ε Ξ Ο Δ Α 

 

 

 

 

 

Έξοδα Η/Υ και εξοπλισμός  2.000,00€ 

 

   

Έξοδα μίσθωσης ακινήτων:  10.000,00€ 

 

Ενοίκια 

 

7.200,00€  

Κοινόχρηστα 

 

2.800,00€  

Έξοδα λειτουργίας:  

 

30.000,00€ 

Δ.Ε.Η. 2.000,00€  

 

 

Ο.Τ.Ε. 3.000,00€ 

 

 

COSMOTE 500,00€  

 

 

ΕΥΔΑΠ 200,00€ 

 

 

Γραφική ύλη, αναλώσιμα 4.000,00€  

 

 

 

Έντυπα-Βιβλία 

 

 

900,00€ 

 

 

Έξοδα ταξιδιών ομάδας εργασίας 

 

 

10.000,00€ 

 

 

Διάφορα έξοδα (έξοδα φιλοξενίας, καθαριότητας, φλουρί 

Πρωτοχρονιάς, συνδρομές, εγγυητικές επιστολές κ.λπ.) 

 

 

6.000,00€ 

 

 

Ταχυδρομικά – Μεταφορικά 

 

 

3.000,00€ 00 

 

 

 

Τραπεζικά έξοδα 

 

 

400,00€ 

 

 

Μισθοδοσία και Αμοιβές Τρίτων: 

  

115.0000€ 

 

Υπάλληλος πολυμεσικών εφαρμογών 22.000,00€  

Αρχαιολόγος 20.000,00€  
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Αρχαιολόγος 16.000,00€ 

 

 

Γραμματειακή υποστήριξη 16.000,00€ 

 

 

Γενικών καθηκόντων 

 

 14.000,00€ 

 

 

Γενικών καθηκόντων 

 

 13.000,00€  

Λογιστής 

 

5.000,00€ 

 

 

Χειριστής social media 

 

4.000,00€  

Υπάλληλος καθαριότητος 

 

5.000,00€  

Έξοδα ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης  

 

40.000,00€ 

Έξοδα 7ης Συνάντησης Εταιρικών Μελών 

 

 30.000,00€ 

Έξοδα 6ης Συνάντησης Άνω Διαζώματος 

 

 5.000,00€ 

Παραγωγικές Διαδικασίες – Ντοκιμαντέρ - Εκδόσεις  

 

10.000,00€ 

Μεταβιβαστικές πληρωμές* 

 

 145.000,00€ 

(* Οικονομικές εισροές από χορηγίες και δωρεές οι οποίες 

μεταβιβάζονται μέσω της οικονομικής διαχείρισης του 

Διαζώματος σε συγκεκριμένα έργα και μελέτες π.χ. Νέα Οδός, 

για Μελέτες της Πολιτιστικής Διαδρομής της Στερεάς Ελλάδας, 

Εθνική Τράπεζα, για μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής της 

Εγνατίας Οδού κ.τ.λ.). 

  

Ενίσχυση κουμπαράδων Διαζώματος  

 

10.000,00€ 

Απρόβλεπτα έξοδα 

 

 3.000,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 

 

 400.000,00€ 
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Ε Σ Ο Δ Α 

 

 

 

 

 

Συνδρομές μελών 

 

 

 

 

45.000,00€ 

 

 

Συνδρομέςμελών 2020 

 

 

35.000,00€ 

 

 

Νέα Μέλη50 

 

 

5.000,00€ 

 

 

 

Καθυστερούμενες οφειλές μελών 2019 

 

 

5.000,00€ 

 

 

Χορηγοί – Δωρεές – Εταιρικά μέλη 

  

205.000,00€ 

Μεταβιβαστικές εισροές  
 

150.000,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟΕΣΟΔΩΝ 

  

400.000,00€ 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31/12/2020 (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΧΡΗΣΗΣ 2019 και μεταφερόμενου ποσού προηγουμένων χρήσεων περίπου 50.000 

ευρώ). 

 

Κλείνοντας, ο κ. Κουρουπός ευχήθηκε στα μέλη καλή αντάμωση τον επόμενο χρόνο, το 

2020. 

 

Έπειτα, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κα Σοφικίτου έδωσε το λόγο στην πρόεδρο της 

Ελεγκτικής Επιτροπής, κα Μαίρη Μπελογιάννη, η οποία ανέγνωσε την Έκθεση της 

Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2019: 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Επιτροπής Ελέγχου του μη κερδοσκοπικού σωματείου Δ Ι Α Ζ Ω Μ Α 

 

Στην Αθήνα, σήμεραΔευτέρα 02/09/2019και ώρα09.00 π.μ., στα γραφεία τουΣωματείου 

ΔΙΑΖΩΜΑστην οδό Μπουμπουλίνας 30 στην Αθήνα, συνήλθε η Ελεγκτική Επιτροπή του μη 

κερδοσκοπικού σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ που αποτελείται από τους : 

 

 Μαίρη Μπελογιάννη 

 Ιωάννη Μαριόλη 

 Βασίλειο Μαυριδόγλου 
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και ασχολήθηκε με τον έλεγχο και τη διαχείριση των οικονομικών τουΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ από το 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

Αφού έλαβε γνώση του βιβλίου Ταμείου και των λοιπών παραστατικών στοιχείων σχετικά με 

την οικονομική κατάσταση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, διαπίστωσε τα παρακάτω: 

 

1.Τα έσοδα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για το έτος 2018, χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018,ήταν 

συνολικά 

504.991,38€ και έχουν ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 44.400,00 € 

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ-ΦΙΛΩΝ 895,00€ 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ 459.482,40 €  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ –ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 5,00€ 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 208,98€ 

 

 

Σ Υ Ν Ο Λ ΟΕ Σ Ο Δ Ω Ν 504.991,38 € 
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2. Τα έξοδα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για τη χρήση 2018, από 01//01/2018-31/12/2018, όπως προκύπτουν 

από τα επίσημα στοιχεία, βιβλία και αποδείξεις, ανέρχονταν συνολικά στα 578.553,91 €  και έχουν ως 

εξής: 

 

(ΕΞΟΔΑ € ) 

ΠΑΓΙΑ KAIH/Y2.188,97€ 

ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 6.536,83 € 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 22.377,53 € 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 115.727,22 € 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 19.387,43 € 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 599,56 € 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ 7.700,00 € 

 

ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚHΣΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 52.301,77 € 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ-ΘΕΑΤΡΩΝ) 

325.373,27 € 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΗ 23.220,95 € 

ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 2.412,56 € 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (Φόροι τόκων-τραπεζικά έξοδα, επιστροφές διαθεσίμων) 727,82 € 

 

 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 578.553,91 € 

 

 

AΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

ΕΣΟΔΑ 2018 504.991,38 € 
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ΕΞΟΔΑ 2018 578.553,91 € 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018 

 -73.562,53 € 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017 119.190,40 € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2018 45.627,87€ 

 

 

Τα χρηματικά διαθέσιμα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στις 31/12/2018 έχουν ως εξής : 

(Ποσά σε €) 

 Το υπόλοιπο του Ταμείου, σε μετρητά, του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στις 31-12-2018 ήταν 

55,47 € 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.752,82 € 

 ALPHA BANK 1.362,49 € 

 EUROBANK 9.401,70 € 

 

 ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9.097,37 € 

 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21.730,74 € 

 

ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK 100,58 € 

 

PAY PAL 126,70 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 45.627,87 € 
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B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ . 

 

ΑΠΟ 01/01/2018ΕΩΣ 31/12/2018 

 

 

Ε Σ Ο Δ Α 

 

Ε Ξ Ο Δ Α 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 82.474,61 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 22.056,50 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΟΡΧ.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.700,00 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΟΡΧ.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.681,92 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.000,00 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΚΑΣΣΩΠΗΣ 4.377,40 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1.000,00 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΣΥΚΙΩΝΑΣ 4.132,80 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΚΑΣΣΩΠΗΣ 972,00 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ 1.416,00 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 340,00 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΜΕΣΣΗΝΗΣ 956,03 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 265,00 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 475,85 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΟΡΙΚΟΥ 115,00 € 

  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ 100,00 € 

  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΔΩΝΗΣ 100,00 € 

  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΗΡΑΣ 100,00 € 

  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΩΝΤΙΟΥ 100,00 € 

  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΙΝΔΟΥ 100,00 € 

  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 100,00 € 

  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ 100,00 € 

  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ 100,00 € 

  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΤΑΝΩΝ 70,00 € 

  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΟΡΧ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 60,00 € 

  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ 50,00 € 

  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ 50,00 € 

  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 30,00 € 
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ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  754,91 € ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 68,59 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 94.681,52 € ΣΥΝΟΛΟ 38.165,09 € 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017 135.179,43 € 

   

 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ ΤΗΝ31/12/2018 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

  

11.928,10 € 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  

2.682,10 € 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

6 ΜΗΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ 90.000,00 € 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

  

1.978,00 € 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

  

28.048,71 € 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

  

51.193,12 € 

EUROBANK 

  

5.865,83 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 

  

191.695,86 € 

 

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και πρότεινε την πλήρη απαλλαγή του Δ.Σ. για τη θητεία από 01.01.2018 

έως 31.12.2018.  

 

Επιπροσθέτως, εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον πρόεδρο, τον ταμία και τα 

υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την άψογη οικονομική διαχείριση. 

 

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

• Μαίρη Μπελογιάννη 

 

• Ιωάννης Μαριόλης 

 

• Βασίλης Μαυριδόγλου 
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Έπειτα, η κα Μαίρη Μπελογιάννη, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έκανε μια μικρή αποτίμηση της εκπαιδευτικής 

δράσης «Υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων: Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα» για το 

σχολικό έτος 2018-2019. Η κα Μπελογιάννη πρόσθεσε τα ακόλουθα: 

 

«Είχαμε αυτή τη χρονιά νέα σχολεία, είχαμε υιοθεσία θεάτρων στην Ελλάδα, αλλά και στη 

λεκάνη της Μεσογείου, η δράση συμβαδίζει με την έναρξη της λειτουργίας του Διεθνούς Δικτύου 

για τ’ αρχαία θέατρα. Είχαμε αφίσες που δημιουργήθηκαν από μαθητές, αφίσες για τους 130 

περίπου χώρους θέασης και ακρόασης που έχουμε στην Ελλάδα.  

 

Οι μαθητές τί κάνουν λοιπόν: Προτρέπουν μαθητές που βρίσκονται κοντά σ’ αυτούς τους 

χώρους θέασης και ακρόασης ν’ ανοίξουν την αγκαλιά τους, να τους προστατεύσουν και να 

φέρουν κοντάτην τοπική κοινωνία.Έτσι λοιπόν έχουμε ένα σύνολο 130 τέτοιων αφισών. Έχω 

φέρει ενδεικτικά την αφίσα για το Αρχαίο Θέατρο της Δήλουγια να προτρέψει τους μαθητές, να 

επισκεφθούν το Αρχαίο Θέατρο της Δήλου, να φέρουν τις οικογένειές τους και ούτω καθ' εξής.  

 

Επίσης, είχαμε παραγωγή βίντεο, μαθητικούς οδηγούς, έντυπα που πλαισιώνουν τις ξεναγήσεις 

που προσφέρουν οι μαθητές στους συμμαθητές τους, ξεναγήσεις από μαθητέςτης Ελλάδας σε 

μαθητές του εξωτερικού, εικονικές πολιτιστικές επιχειρήσεις με δημιουργία ψηφιακών 

εφαρμογών. 

 

Κατά τη γνώμη μου, το αποκορύφωμα που αποδεικνύει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται 

σε διάλογο με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” καιτις αρχές του, που είναι τα μνημεία στο επίκεντρο της ζωής, 

της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί η υλοποίηση της ακόλουθης δράσης από 

ένα σχολείο: το σχολείο αυτό, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, συγκεκριμένα ενός 

ERASMUS, έστησε ένα ολιστικό πρόγραμμα που περιελάμβανε, εκτός από ξεναγήσεις σε αρχαία 

θέατρα και την πραγματοποίηση της παράστασης «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, την οποία 

μάλιστα προώθησαν με πρωτότυπαδιαφημιστικά σποτ,που έφτιαξαν οι ίδιοι οι μαθητές και, 

προσέξτε, εμφιάλωσαν ένα τοπικό προϊόν, το λάδι και το πρόσφεραν στους Ευρωπαίους 

φιλοξενούμενους.Το μπουκάλι που περιείχε το λάδι, το στόλιζε το λογότυπο που έφτιαξαν οι 

μαθητές για τις ανάγκες προβολής της παράστασης. 

 

Δε θα σας πω ποιο είναι το σχολείο, γιατί αυτό καθώς κι ένα σχολείο από κάθε Περιφερειακή 

Ενότητα της Ελλάδας, θα μας παρουσιάσουν τις εμπνευσμένες δημιουργίες των μαθητών τους 

στην 5η συνάντηση του ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ που φέτος είναι αφιερωμένη στα 5 χρόνια της 

δράσης«Υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων: Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα Αρχαία Θέατρα». Σας 

προσκαλούμε, λοιπόν, να την παρακολουθήσετε». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του ΔΣ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

εισηγήθηκε την αναγόρευση του εθελοντή φωτογράφου, κ. Φώτη Κουτρουμπή σε επίτιμο 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς έχει προσφέρει πολλά για το Σωματείο. 

 

Αμέσως μετά, άνοιξε ο κατάλογος των ομιλητών για τα μέλη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 
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Ο κ. Χρήστος Λάζος, νομικός και ιδρυτικό μέλος του Σωματείου πρότεινε στο πλαίσιο της 

υλοποίησης των προγραμμάτων Πολιτιστικών Διαδρομών (π.χ. Ηπείρου και Στερεάς 

Ελλάδας) να συγκροτηθεί μια ομάδα για το 2020, η οποία να επεξεργαστεί μια μελέτη με 

θέμα το κόστος των μη συνεργειών. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Γιώργος Καραδέδος, Ομότιμος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ. και 

ιδρυτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέφερε ότι στη Νάξο υπάρχουν 4 εξαιρετικά 

τέμπλα, με σπουδαιότερο από αυτά το τέμπλο της Ζωοδόχου Πηγής στη Μητρόπολη της 

χώρας. Συνεπώς, συνέστησε στους μελετητές να λάβουν υπ’ όψιν τους και το θρησκευτικό 

τουρισμό στο νησί της Νάξου, ο οποίος είναι σημαντικός και μπορεί να γίνεται και σε 

περιόδους που ο υπόλοιπος τουρισμός είναι αρκετά πεσμένος, δηλαδή και μέσα στο χειμώνα. 

 

Στο σημείο αυτό η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Μαρία Σοφικίτου ζήτησε από το 

Σώμα την έγκριση θεμάτων που ετέθησαν στη ΙΒ΄ Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα: 

 

α) την έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 

2019 (έως 31η Αυγούστου του 2019), ακολούθησε ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της 

χειρός, οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης 

του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 (έως 31η 

Αυγούστου του 2019), 

β) την έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου 

έως την 31η Αυγούστου του 2019, ακολούθησε ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός, 

οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσηςτου 

οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31η 

Αυγούστου του 2019, 

γ) την έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου 

έως την 31 Δεκεμβρίου 2018,ακολούθησε ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός, 

οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσηςτου 

οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31 

Δεκεμβρίου 2018, 

δ) την έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2020, ακολούθησε 

ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός, οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση από το 

Σώμα της Γενικής Συνέλευσηςτου προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2020, 

ε) την έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2020, ακολούθησε ψηφοφορία δι’ 

ανατάσεως της χειρός, οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση από το Σώμα της Γενικής 

Συνέλευσηςτου προϋπολογισμού για το έτος 2020, 

στ) την έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2018,ακολούθησε 

ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός, οπότε το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης 

ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2018 και 

απήλλαξε το ΔΣ σε σχέση με την οικονομική διαχείριση από 01.01.2018 έως 

31.12.2018. 

 

Επιπλέον, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από το Σώμα την έγκριση των 

παρακάτω προτάσεων που ετέθησαν στη ΙΒ΄ Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο και τα μέλη 

του Διαζώματος:  
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• Αναγόρευση του εθελοντή φωτογράφου, κ. Φώτη Κουτρουμπή σε επίτιμο μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ακολούθησε ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός, οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση των 

παρακάτω προτάσεων: 

 

• Αναγόρευση του εθελοντή φωτογράφου, κ. Φώτη Κουτρουμπή σε επίτιμο μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Τέλος, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε την έγκριση των αιτήσεων των 

παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και 

αρωγά μέλη: 

1. Αντωνιάδου Ανθή, αρχαιολόγος – ηθοποιός, ως τακτικό μέλος. 

2. Αθανασίου Ελένη, φαρμακοποιός, ως τακτικό μέλος. 

3. Καραντώνη Ελένη, ιατρός, ως τακτικό μέλος. 

4. Μαλάμος Αθανάσιος, συνταξιούχος ιατρός – καρδιολόγος, ως τακτικό μέλος. 

5. Μαυρέλου Αικατερίνη, οδοντίατρος, ως τακτικό μέλος. 

6. Μέρμηγκα Καρολίνα, συγγραφέας, ως τακτικό μέλος. 

7. Παναγοπούλου – Φουσέκη Παναγιώτα, ιατρός, ως τακτικό μέλος. 

8. Πολυχρονοπούλου Αικατερίνη, σκηνοθέτης, ως τακτικό μέλος. 

9. Σκορδιαλός Στυλιανός, λατόμος, ως τακτικό μέλος. 

10. Σπηλιωτόπουλος Στέφανος, επιστημονικός συνεργάτης στο Friedrich – Ebert – 

Stiftung Ινστιτούτο, ως τακτικό μέλος. 

11. Σταυροπούλου Κωνσταντίνα,  συμβολαιογράφος, ως τακτικό μέλος. 

 

 

Ακολούθησε ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός, οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση των 

παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως τακτικά και 

αρωγά μέλη: 

 

12. Αντωνιάδου Ανθή, αρχαιολόγος – ηθοποιός, ως τακτικό μέλος. 

13. Αθανασίου Ελένη, φαρμακοποιός, ως τακτικό μέλος. 

14. Καραντώνη Ελένη, ιατρός, ως τακτικό μέλος. 

15. Μαλάμος Αθανάσιος, συνταξιούχος ιατρός – καρδιολόγος, ως τακτικό μέλος. 

16. Μαυρέλου Αικατερίνη, οδοντίατρος, ως τακτικό μέλος. 

17. Μέρμηγκα Καρολίνα, συγγραφέας, ως τακτικό μέλος. 

18. Παναγοπούλου – Φουσέκη Παναγιώτα, ιατρός, ως τακτικό μέλος. 

19. Πολυχρονοπούλου Αικατερίνη, σκηνοθέτης, ως τακτικό μέλος. 

20. Σκορδιαλός Στυλιανός, λατόμος, ως τακτικό μέλος. 

21. Σπηλιωτόπουλος Στέφανος, επιστημονικός συνεργάτης στο Friedrich – Ebert – 

Stiftung Ινστιτούτο, ως τακτικό μέλος. 

22. Σταυροπούλου Κωνσταντίνα,  συμβολαιογράφος, ως τακτικό μέλος. 
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Λήξη εργασιών της ΙΒ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

 

Σε ολοκλήρωση των ανωτέρω η πρόεδρος, κα Μαρία Σοφικίτου κήρυξε τη λήξη των 

εργασιών της ΙΒ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

 

 

 

Η ΠΡΌΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

  

  

  

ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΚΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΑΘΗΝΑ ΑΓΓΕΛΗ 

 


