
ΩΜΑΣΔΗΟ «ΓΗΑΕΩΜΑ» 

 

Θ΄ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2016 
 

«Σα μνεμεία στο κέντρο τες δωής» 
 

Πρόγραμμα  
      

      

Παρασκεσή 16/09 

 

 

10:00 Αλαρψξεζε  απφ ηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» 

(Μπνπκπνπιίλαο 30, Αζήλα). 

 

12:00  Άθημε ζηα μελνδνρεία. 

 

14:00    Γεχκα ζηα μελνδνρεία. 

 

18:00 Αλαρψξεζε απφ ηα μελνδνρεία. 

 

18:30  Άθημε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Άξγνπο. 

 

18:30 - 19:00 Ξελάγεζε απφ ηελ Πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ 

Αξγνιίδαο, θα Άιθεζηε Παπαδεκεηξίνπ. 

 

19:00 – 19:15  Χαηξεηηζκνί ηνπηθψλ αξρψλ θαη θνξέσλ. 

 

19:15 – 19:30  Δθθψλεζε απφ ην ηαθηηθφ κέινο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θα 

Μαξγαξίηα – Οηθνλφκνπ – Molter απνζπάζκαηνο απφ ην θείκελν ηεο 

“Expédition scientifique de Morée” γηα ηελ Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε ζην 

αξραίν ζέαηξν ηνπ Άξγνπο. 

 

19:30 – 20:15  Πξνζθψλεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» θαη 

αληηθσλήζεηο απφ ηνπο θ.θ. ηξάην Ησάλλνπ, Αληηπεξηθεξεηάξρε 

Πξέβεδαο, Ησάλλε Κνηδηά, Αληηπεξηθεξεηάξρε Σνπξηζκνχ, Αζιεηηζκνχ 

θαη Πνιηηηζκνχ ηεο ηεξεάο Διιάδαο, Απφζηνιν Καινγηάλλε, 

Γήκαξρν Λάξηζαο θαη Γηψξγν Πεηξίδε, Γήκαξρν Κνκνηελήο. 

 

20:15 - 21:00 Χαηξεηηζκνί απφ ζηειέρε ησλ Παλεπηζηεκίσλ Georgetown ηεο 

Οπάζηγθηνλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθψλ πνπδψλ ηνπ Harvard, 

θαζψο θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. 

 

21:00 – 21:30 Θεαηξηθφ δξψκελν, ζε επηκέιεηα ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο ηνπ σκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΩΜΑ» θαη ζθελνζέηε, θνπ Νηθφια Σαξαηφξε, βαζηζκέλν ζηελ 

ΖΛΔΚΣΡΑ ηνπ νθνθιή. Ζ κεηάθξαζε είλαη ηεο θαο Αγγειηθήο 

Κφζζπβα,  αξραηνιφγνπ. Ζ κνπζηθή είλαη ηνπ κνπζηθνχ θαη ζπλζέηε, 

θνπ Νίθνπ Ξαλζνχιε. πκκεηέρεη ε ζεαηξηθή νκάδα ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Αξγνιηθήο Πξφηαζεο. 

 

21:30   Αλαρψξεζε γηα ηα μελνδνρεία. 

 

22:00 Γείπλν ζηα μελνδνρεία. 

 



 

άββατο 17/09 

 

 

09:30  Αλαρψξεζε απφ ηα μελνδνρεία. 

 

10:30    Άθημε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο Δπηδαχξνπ. 

 

10:30 – 11:00 Δπίζθεςε ζην αξραίν ζέαηξν ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο Δπηδαχξνπ (κεγάιν 

ζέαηξν) γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ Αζθιεπηείνπ απφ ηνλ Οκφηηκν 

Καζεγεηή Αξραηνινγίαο θαη γεληθφ γξακκαηέα ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΣΟ», 

θ. Βαζίιε Λακπξηλνπδάθε. 

 

11:00 – 12:00 «Απην–μελάγεζε» ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο 

Δπηδαχξνπ.  

 

12:00 - 13:00 Δπίζθεςε ηεο έθζεζεο «ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑ» ζην «ΞΔΝΗΑ» Δπηδαχξνπ, ζε 

επηκέιεηα ηεο θ. Ίξηδνο Κξεηηθνχ. 

 

13:00   Αλαρψξεζε γηα ηα μελνδνρεία. 

 

14:00 Άθημε ζηα μελνδνρεία. 

 

14:00    Γεχκα ζηα μελνδνρεία. 

 

17:30   Αλαρψξεζε απφ ηα μελνδνρεία. 

 

18:30  Άθημε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Μηθξνχ Θεάηξνπ ηεο Αξραίαο 

Δπηδαχξνπ. 

 

18:30 -18:45 Χαηξεηηζκνί ηνπηθψλ αξρψλ θαη θνξέσλ. 

 

18:45– 19:15 Έλαξμε εξγαζηψλ Θ΄ Γεληθήο πλέιεπζεο.  

Α΄ κέξνο: δηαπίζησζε απαξηίαο, εθινγή πξνεδξείνπ θαη εθνξεπηηθήο 

επηηξνπήο. 

 

19:15 - 20:00       Παξνπζίαζε ηνπ  «Ολοκληπωμένος Ππογπάμμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ 

Ανάδειξηρ ηος Εςπύηεπος Χώπος ηος Αζκληπιείος ηηρ Επιδαύπος» θαη 

ησλ κειεηψλ πνπ εθπνλνχληαη ζην πιαίζην απηνχ:  

Α) «Μειέηε δηακφξθσζεο θαη αλάπιαζεο δηαδξνκψλ πεξηήγεζεο ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο Δπηδαχξνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ» πνπ ρξεκαηνδνηεί ην Δηαηξηθφ Μέινο ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», INTERAMERICAN. 

Β) «Μειέηε θήπνπ ελδεκηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ θπηψλ ζηελ πεξηνρή 

ΒΓ ηνπ ηεξνχ ηνπ Αζθιεπηνχ» πνπ ρξεκαηνδνηεί ην Δηαηξηθφ Μέινο 

ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», APIVITA. 

Γ) «Οξηζηηθή κειέηε Οδνπνηίαο γηα ηελ νδηθή ζχλδεζε ηνπ 

Αζθιεπηείνπ κε ην Ηεξφ ηνπ Απφιισλα Μαιεάηα» πνπ εθπφλεζε 

αθηινθεξδψο ε ΓΡΟΜΟ Δ.Π.Δ. 

 

20:00 – 21:00  Παξνπζίαζε ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ πξψησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

Μειέηεο Ψεθηαθήο ηξαηεγηθήο γηα ηνλ Πνιηηηζκφ πνπ ρξεκαηνδνηεί 

ην Δηαηξηθφ Μέινο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», COSMOTE. 



21:00 - 21:30  Έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο Crowd funding γηα ην αξραίν ζέαηξν ηεο 

Καζζψπεο, ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο “ACT 

FOR GREECE” ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, Δηαηξηθνχ Μέινπο ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ». 

 

21:30 - 22:00  Μνπζηθφο επίινγνο κε ηξαγνχδηα Μάλνπ Χαηδεδάθε. Φσλή: θ. 

Παιαηνιφγνπ Καηεξίλα θαη θηζάξα: θ. Κνπθαδάθεο Αληψλεο. 

Δπηκέιεηα πξνγξάκκαηνο ηάζεο Γπθηάθεο, θαιιηηερληθφο δηεπζπληήο 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ωδείνπ Καιακάηαο. 

 

22:00   Αλαρψξεζε απφ ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν γηα ηα μελνδνρεία. 

  

23:00   Γείπλν ζηα μελνδνρεία. 

 

Κσριακή 18/09 

09:30 – 15:00  Δξγαζίεο 9
εο

 Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» ζην 

μελνδνρείν ΑΜΑΛΗΑ - Β΄ Μέξνο*. 

 

09:30 – 10:00   Χαηξεηηζκνί ηνπηθψλ αξρψλ θαη θνξέσλ.  

 

10:00 – 10:30  Σξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 17. Ζ ηξνπνπνίεζε ζα αθνξά ην άξζξν 15 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ». Πξνηείλεηαη ε αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ 7 

ζε 9. 

 

10:30 – 11:30   Παξνπζίαζε ησλ λέσλ ππνςεθίσλ. 

 

11:30 – 13:00   Παξνπζηάζεηο θαη εγθξίζεηο ζην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο κε ςεθνθνξίεο: 

 

α) ηνπ απνινγηζκνχ δξάζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην έηνο 

2016. 

β) ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ απνινγηζκνχ έσο ηελ 31ε 

Απγνχζηνπ ηνπ 2016. 

γ) ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δξάζεσλ γηα ην έηνο 2017. 

δ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2017. 

ε) ηεο Έθζεζεο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2015. 

 

Αλαιπηηθφο απνινγηζκφο δξάζεσλ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» απφ ηα 

ζηειέρε ηνπ. 

 

13:00 – 15:00  Σνπνζεηήζεηο κειψλ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ». 

 

15:00   Ψεθνθνξίεο. 

 

15:00 - 17:00  Γεχκα. 

 

17:00   Αλαρψξεζε γηα  Αζήλα. 

 

 

* Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ κειψλ ε ςεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ νξγάλσλ ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» (Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο) ζα μεθηλήζεη 

ζηηο 11:00 θαη ζα πεξαησζεί ζηηο 15:00. 



 


