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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• Καλωσόρισμα του Προέδρου του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, κ. Σταύρου Μπένου. 

• Διαπίστωση απαρτίας και εκλογή Προεδρείου. 

• Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 και 

Προγραμματισμός Δράσεων για το έτος 2022.  

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σταύρος Μπένος 

• Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός από 1η Ιανουαρίου έως την 31 

Αυγούστου 2021. 

• Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός από 1η Ιανουαρίου έως την 31 

Δεκεμβρίου 2020. 

• Προϋπολογισμός για το έτος 2022.  

Εισηγητής: Ταμίας Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Νταής.  

• Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2020. 

Εισηγητής: Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής, κα Μαίρη Μπελογιάννη. 

• Τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ σύμφωνα με το 

άρθρο 17: 

α) του άρθρου 5 – «Επικοινωνία του Σωματείου» προσθέτοντας μια επιπλέον 

παράγραφο για την καθιέρωση τηλεδιασκέψεων για όλες τις λειτουργικές και 

καταστατικές δράσεις του Σωματείου (Γενική Συνέλευση, Συνεδριάσεις 

Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, Μνημόνια Συνεργασίας, 

Επιτροπές κ.ο.κ.) 

β) της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 18 – «Διάλυση του Σωματείου», για 

τη διευκόλυνση της διαδικασίας απόδοσης δωρεάς από ιδρύματα και φορείς 

από τις ΗΠΑ.  

Εισηγητής: Μέλος του Δ.Σ., κ. Πρόδρομος Τσιαβός.  

• Διάλογος μέσω δομημένων ερωτήσεων. 

• Ψηφοφορίες για: 

1. Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 

2021. 

2. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1η 

Ιανουαρίου έως την 31 Αυγούστου 2021. 

3. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1η 

Ιανουαρίου έως την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

4. Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2022. 

5. Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2022. 

6. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2020. 

• Έναρξη εκλογικής διαδικασίας. 
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Πρακτικό της ΙΔ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

«Μελισσάκι της ανασυγκρότησης» 

 

Σάββατο 02 Οκτωβρίου 2021 

 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

 

Σήμερα, Σάββατο 02 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., μετά από την 

ενημέρωση-πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου, η οποία εστάλη στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η ΙΔ΄ Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

λόγω των ειδικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας εξαιτίας του COVID-19.  

 

Για τη διεξαγωγή της συνέλευσης αξιοποιήθηκε κατάλληλη πλατφόρμα που 

εξασφαλίστηκε ειδικά για τις ανάγκες της και έδωσε τη δυνατότητα για τηλεδιαπίστευση, 

τηλεδιαβούλευση και τηλεψηφοφορία. Τα μέλη του Σωματείου συνδέθηκαν στην 

πλατφόρμα και παρακολούθησαν ηλεκτρονικά όλες τις εργασίες της συνέλευσης.  

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος, τα μέλη του προεδρείου 

της Συνέλευσης, ο ταμίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Παναγιώτης Νταής, το μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος, κος Πρόδρομος Τσιαβός, η πρόεδρος της 

Εφορευτικής Επιτροπής, κα Μαίρη Μπελογιάννη, οι τεχνικοί που υποστήριξαν το όλο 

εγχείρημα και τα στελέχη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» παρευρέθηκαν με φυσική 

παρουσία στην αίθουσα MC2 του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 

 

Αρχικά, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος, καλωσόρισε τα 

μέλη στη ΙΔ΄ Γενική Συνέλευση. 
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1. ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Αρχικά, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» καλωσόρισε τα μέλη του Σωματείου 

στη ΙΔ΄ Γενική Συνέλευση του. Εν συνεχεία, επεξήγησε τον τίτλο: «Μελισσάκι της 

ανασυγκρότησης», ο οποίος είναι εμπνευσμένος από τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά 

που έπληξε πρόσφατα στη Βόρεια Εύβοια. Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέλαβε μια πολύ σημαντική ευθύνη για την ανασυγκρότηση 

της περιοχής και θα αρχίσει, όπως οι μέλισσες, να δουλεύει μεθοδικά για το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος ανέφερε ότι το έτος 2021 είναι ακόμα ζωντανό και αποτελεί 

μια χρονιά πολυτάραχη, πολύπλοκη, με πολλά προβλήματα ανοιχτά, αλλά και με ανοιχτές 

ελπίδες.  

 

«Στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, πρόσθεσε, έχουμε την αρετή της ώσμωσης των γεγονότων και ένα 

συλλογικό ένστικτο, άρα μπορούμε ν’ ανταποκρινόμαστε πολύ γρήγορα. Επιπλέον, έχουμε 

και μια καταπληκτική ομάδα στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, τα παιδιά μας. Μάλιστα η παρουσίαση του 

απολογισμού της δράσης του Σωματείου μας σήμερα θα είναι συλλογική. Συγκεκριμένα 

κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της δικής μου, θα έχουμε εμβόλιμα κι εναλλαγή όλων 

των παιδιών για να σας παρουσιάζουν τη δουλειά τους, το καθένα στο πεδίο που κυρίως 

ασχολείται.  

 

Εισαγωγικά θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το θεμέλιό μας, η ψυχή μας, η πηγή και η έμπνευσή 

μας είναι τ’ αρχαία θέατρα. Αυτό είναι ένα κεκτημένο μας, ο φωτοδότης μας, το οποίο δε 

θα αφήσουμε ποτέ και θα υπερασπιζόμαστε πάντα. Οι εργασίες στα αρχαία θέατρα 

συνεχίζονται δυναμικά. Την παρουσίαση θα μας την κάνει η κα Μαρία Σοφικίτου, 

αρχαιολόγος του Σωματείου. 

 

Ένα ακόμη κεκτημένο μας είναι και οι πολιτιστικές διαδρομές και τα πολιτιστικά πάρκα, 

όπου κι εκεί έχουμε σημαντική πρόοδο στα έργα που ήδη έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (το οποίο συνεχίζεται μέχρι το ’23). Εδώ την εικόνα θα 

μας τη δώσει ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων του Διαζώματος. 

Επίσης, στις διαδρομές και τα πάρκα έχουμε κι ένα νέο μεγάλο στοίχημα, γιατί ξεκίνησε ήδη 

από φέτος η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027, η οποία ολοκληρωθεί το ’30.  

Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην κρίσιμη φάση του σχεδιασμού των προγραμμάτων αυτών, 

στον οποίο είναι καθοριστική η συμβολή και η συμμετοχή του Διαζώματος.  

 

Επιπλέον, στην προηγούμενη Γενική μας Συνέλευση ξεκινήσαμε και δυο νέα, πολύ ωραία 

προγράμματα:  

 

Α) το πρόγραμμα «Πόλις»: πρόκειται για τη μεταφορά του πνευματικού κεκτημένου των 

ολιστικών προγραμμάτων από τις Περιφέρειες στις πόλεις. Σήμερα θα δούμε πραγματικά 

πόσο θεαματικά εξελίσσεται το πρόγραμμα αυτό. Φιλοδοξούμε να περάσουν σε μια άλλη 

περίοδο οι πόλεις και η λογική των αναπλάσεων των πόλεων.  
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Β) το πρόγραμμα «Λεωφόροι Πολιτισμού»: πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο 

πρότεινα για πρώτη φορά το 1996 όταν ήμουν Υπουργός Πολιτισμού. Αφορά τη φροντίδα, 

την «υιοθεσία», δηλαδή, από τους αυτοκινητόδρομους των μνημείων που τους περιβάλλουν 

σ’ ένα βάθος περίπου 30 χιλιομέτρων. Συνεπώς, προτείνουμε τη μετατροπή των 

αυτοκινητοδρόμων από λεωφόρους μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων, σε 

λεωφόρους πολιτισμού. 

 

Όμως, στις αρχές Αυγούστου συνέβη αυτή η φοβερή περιβαλλοντική καταστροφή στη χώρα 

μας, η οποία έπληξε με μεγάλη ένταση και τη Βόρεια Εύβοια. Δέχτηκα, λοιπόν, μια τιμητική 

πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη να συμβάλω όχι 

με την ιδιότητά μου ως Σταύρος Μπένος, αλλά με την ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του 

Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Θέλουμε δηλαδή να μεταφέρουμε στη Βόρεια Εύβοια τη λογική 

των ολιστικών προγραμμάτων που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”. 

 

Άρα, λοιπόν, θέλω να καμαρώνετε όλοι γιατί η συλλογική, πνευματική και βιωματική μας 

περιουσία γίνεται αυτή τη στιγμή αγωγός ανασυγκρότησης αυτής της πληγωμένης περιοχής 

της πατρίδας μας, της Βόρειας Εύβοιας. Σήμερα θα έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω όλο 

το πρόγραμμα της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, όπως εξελίσσεται μέχρι σήμερα, 

προκειμένου να γίνετε κι εσείς κοινωνοί αυτή της πορείας, αυτού του ταξιδιού που 

ξεκινήσαμε και θα το κάνουμε όλοι μαζί.  

 

Συνεπώς, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε έναν 

πλήρη απολογισμό, ο οποίος θα έχει βέβαια και την εξειδίκευσή του. Τέλος, θα 

ακολουθήσουν, όπως επιβάλλεται και από το καταστατικό και από τις παραδόσεις μας, ένας 

πλήρης Οικονομικός Απολογισμός των πεπραγμένων μας.  

 

Όπως γνωρίζετε, κάθε μήνα, ανεβάζουμε όλα τα οικονομικά δεδομένα στο διαδίκτυο με 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου ο καθένας να έχει προσέγγιση στην 

οικονομική μας ζωή, στα διοικητικά πεπραγμένα και στις αποφάσεις των Συμβουλίων. Η 

απόλυτη διαφάνεια αποτελεί μια πολύ ωραία πρωτοτυπία του Σωματείου μας». 
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2. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ: 

 

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

διαπίστωση της απαρτίας έγινε αυτόματα με τη σύνδεση των μελών στην πλατφόρμα.  

 

Το σύνολο των παρόντων μελών ανήλθε σε 259 και το σύνολο των μελών που είχαν 

εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπήσουν απόντα μέλη ανήλθε σε 66. Συνεπώς, διαπιστώθηκε 

η ύπαρξη απαρτίας, αφού το σύνολο των ψήφων (παρόντες και εξουσιοδοτούμενοι) ήταν 

325, δηλαδή πάνω από το 50% των ταμειακώς εντάξει μελών που ήταν 434 (τακτικά και 

εταιρικά μέλη).  

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος εξέφρασε την βαθιά ικανοποίησή του για τη μεγάλη 

συμμετοχή των μελών και στη φετινή συνέλευση, παρά το γεγονός ότι για δεύτερη χρόνια 

η συνέλευση είναι διαδικτυακή. 

 

 

2. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 

 

Αρχικά, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος μετέφερε στο σώμα 

της συνέλευσης την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

για το παρακάτω προεδρείο της ΙΔ΄ γενικής συνέλευσης του Σωματείου: 

α) πρόεδρος, κ. Ξενοφών Κάππας, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος «Καπετάν 

Βασίλη», Εταιρικού Μέλους του Διαζώματος. Πρόκειται για ένα Ίδρυμα που 

συμπυκνώνει τον πατριωτισμό μιας οικογένειας και την αισθητική μιας μεγάλης 

επένδυσης Σκοπός του Ιδρύματος είναι να συνδέσει τον πυλώνα των μνημείων, 

της φύσης και του πολιτισμού, με τον πολιτισμό της αγροδιατροφής και με το 

τουριστικό προϊόν της χώρας μας. 

β) γενικός γραμματέας, κα Δήμητρα Ψαρούλη, τακτικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Ακολούθησε ψηφιακή ψηφοφορία και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την εκλογή του προεδρείου της συνέλευσης έγινε ομόφωνα 

αποδεκτή από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης. 

 

 

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Αρχικά, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Ξενοφών Κάππας ευχαρίστησε όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος για την πρόσκληση και την τιμή να 

είναι πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.  

Εν συνεχεία, ο κ. Κάππας ενημέρωσε τα μέλη της Συνέλευσης ότι ξεκινά το πρώτο μέρος 

της διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αφορά στον Απολογισμό Δράσης του 

Συμβουλίου για το 2021, καθώς και στον Προγραμματισμό των Δράσεων για το 2022. 
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Αμέσως μετά έδωσε το λόγο στον κ. Σταύρο Μπένο, πρόεδρο του Σωματείου, 

προκειμένου να παρουσιάσει: 

α) τον Απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 και  

β) τον Προγραμματισμό Δράσεων για το έτος 2022. 

 

Εισαγωγικά ο πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη ότι η παρουσίαση του απολογισμού της 

δράσης θα είναι συλλογική και θα γίνει από τον ίδιο, τα στελέχη του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και τα μέλη του Συμβουλίου. 

 

Ακολούθως, πρόσθεσε ότι οι στόχοι του Διαζώματος για το 2021 (όπως αυτοί είχαν τεθεί 

στην προηγούμενη γενική συνέλευση) αφορούσαν δύο ενότητες: 

α) τα αρχαία θέατρα που αποτελούν και το θεμέλιο του Σωματείου μας, 

β) τα Ολιστικά Προγράμματα, στα οποία υπάγονται πια 4 ενότητες: οι Διαδρομές, το 

Πρόγραμμα «Πόλις», οι «Λεωφόροι Πολιτισμού και είναι το Πρόγραμμα 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.  

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος κάλεσε στο βήμα την κα Μαρία Σοφικίτου για να 

παρουσιάσει την πρόοδο εργασιών στα Αρχαία Θέατρα. 

 

Η κα Σοφικίτου ανέφερε τα εξής: 

«Το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του, συμβάλλει καθημερινά μαζί με την 

Κοινωνική Συμμαχία που έχει συστήσει και αξιοποιώντας τη δύναμη των συνεργειών, στο 

σημαντικό έργο της πολιτείας για την ανάδειξη και προστασία των αρχαίων θεάτρων. 

 

Έτσι, λοιπόν, το “ΔΙΑΖΩΜΑ” βοηθά στην ωρίμανση των 4 πρώτων φάσεων 

αποκατάστασης ενός θεάτρου, δηλαδή στις γεωφυσικές έρευνες, στις απαλλοτριώσεις, στις 

ανασκαφές και στις μελέτες αποκατάστασης, οι οποίες είναι απαραίτητες για να οδηγηθεί 

εν συνεχεία το κάθε θέατρο στην τελευταία φάση, που είναι η υλοποίηση των εργασιών 

αποκατάστασης.  

Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα παρακολούθησης της προόδου των εργασιών 

στα αρχαία θέατρα, το οποίο διαρκώς και επικαιροποιούμε. Η πρόοδος των εργασιών 

καθώς και ξεχωριστά δελτία Τύπου που περιγράφουν το ταξίδι κάθε θεάτρου είναι 

διαθέσιμα και για το ευρύ κοινό στον ανανεωμένο ιστότοπό μας.  

 

Από την αρχή λειτουργίας του Διαζώματος μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες 

(Α΄ ή και Β΄ φάση) στα παρακάτω θέατρα: 

 

1. Αρχαίο θέατρο Αιγείρας, 

2. Αρχαίο θέατρο Απτέρας, 

3. Ρωμαϊκό ωδείο Γόρτυνας, 

4. Αρχαίο θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου, 

5. Μικρό θέατρο αρχαίας Επιδαύρου, 

6. Αρχαίο θέατρο Δημητριάδας, 

7. Ρωμαϊκό ωδείο Δίου, 
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8. Αρχαίο θέατρο Θορικού, 

9. Αρχαίο θέατρο Καρθαίας Κέας, 

10. Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας, 

11. Αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης, 

12. Αρχαίο θέατρο Μεσσήνης, 

13. Αρχαίο θέατρο Μήλου, 

14. Αρχαίο θέατρο Μίεζας, 

15. Ρωμαϊκό ωδείο Νικόπολης. 

 

Σήμερα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες στα παρακάτω θέατρα: 

1. Αρχαίο θέατρο Αμβρακίας, 

2. Αρχαίο θέατρο Γιτάνων, 

3. Αρχαίο θέατρο Γόρτυνας, 

4. Αρχαίο θέατρο Δελφών, 

5. Αρχαίο θέατρο Διονύσου, 

6. Αρχαίο θέατρο Δωδώνης, 

7. Αρχαίο θέατρο Ερέτριας, 

8. Αρχαίο θέατρο Θάσου, 

9. Αρχαίο θέατρο Ιεράπυτνας, 

10. Αρχαίο θέατρο Κασσώπης, 

11. Αρχαίο θέατρο Λάρισας. 

12. Αρχαίο θέατρο Νικόπολης, 

13. Αρχαίο θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας, 

14. Αρχαίο θέατρο Σικυώνας. 

 

Τέλος, το τελευταίο έτος, δηλαδή το 2021, ξεκίνησαν εργασίες στα παρακάτω θέατρα: 

1. Αρχαίο θέατρο Θήρας, 

2. Αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης, 

3. Αρχαίο θέατρο Οινιαδών, 

4. Αρχαίο θέατρο Πλατιάνας, 

5. Αρχαίο θέατρο Πλευρώνας, 

6. Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης, 

7. Αρχαίο θέατρο Στράτου, 

8. Αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών, 

9. Αρχαίο θέατρο Χερσονήσου». 

 

Κλείνοντας, η κα Σοφικίτου τόνισε ότι η πρόοδος της εξέλιξης των εργασιών 

αποκατάστασης στα αρχαία θέατρα είναι εντυπωσιακή. 

 

Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε και πάλι ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος αναφέρθηκε στα 

Ολιστικά Προγράμματα Πολιτιστικού Τουρισμού, λέγοντας περίπου τα εξής: 
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«Η ορολογία στην ιστοσελίδα μας άλλαξε και η λέξη “Διαδρομές” αντικαταστάθηκε από τα 

“Ολιστικά Προγράμματα”. Το πρώτο πρόγραμμα είναι οι διαδρομές και τα αρχαιολογικά 

πάρκα. 

 

Στις Πολιτιστικές Διαδρομές, όπως φαίνεται και στο χάρτη που προβάλλεται, υπάρχουν με 

κόκκινο χρώμα 5 Περιφέρειες: η Ήπειρος, η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Στερεά 

Ελλάδα και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή οι Περιφέρειες που εντάχθηκαν 

στο Πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και στις οποίες είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης.  

 

Πρόκειται για μια διαδικασία πολύ κοπιαστική, αλλά ταυτόχρονα και πολύ συναρπαστική, 

γιατί δεν είναι εθισμένη η πατρίδα μας στα Ολιστικά Προγράμματα. Η πατρίδα μας ζει 

ακόμα τη λαγνεία των υποδομών. Οι υποδομές είναι πολύ ελκυστικές, κυρίως για τους 

πολιτικούς, γιατί είναι κάτι ορατό και συνδέονται με την επανεκλογή τους. Από την άλλη τα 

πράγματα που εμπεριέχουν άλλη αξία, υλοποιούνται μακροπρόθεσμα και δεν είναι τόσο 

ευχάριστα και προσιτά για το διοικητικό και πολιτικό σύστημα της χώρας.  

 

Παρ’ όλα αυτά οι 5 Περιφέρειες, με πρωτοπόρο την Ήπειρο, αλλά και τη Στερεά Ελλάδα, 

έχουν φτάσει σ’ ένα πολύ καλό σημείο για το οποίο θα μας μιλήσει αργότερα αναλυτικότερα 

ο Ευδόκιμος.  

 

Με μπλε χρώμα στο χάρτη φαίνονται οι Περιφέρειες, στις οποίες το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχει κάνει 

μια προετοιμασία από πέρυσι μέχρι φέτος, η οποία οφείλεται στις δυο αρχαιολόγους μας, 

τις κ.κ. Μαρία Σοφικίτου και Μαρία Κουρασάνη. Βρισκόμαστε, δηλαδή, σ’ ένα διαρκή 

διάλογο με τους θεσμούς της πατρίδας μας, προκειμένου όλες πια οι Περιφέρειες της χώρας 

μας να προικιστούν μ’ αυτό το σπουδαίο πνευματικό και επιχειρησιακό φορτίο για να 

μπορέσουν πραγματικά να ζήσουν και να χαρούν ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης: τη μαγεία 

πραγματικά των συνεργειών και τ’ αποτελέσματά τους.  

 

Στο χάρτη φαίνονται και τρία πρότυπα πολιτιστικά πάρκα. Είναι το πάρκο του Ασκληπιείου 

της Επιδαύρου, του Ορχομενού Βοιωτίας και της Αρχαίας Ολυμπίας, που και αυτά 

εξελίσσονται πάρα πολύ δυναμικά».  

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, συντονιστή 

προγραμμάτων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οποίος παρουσίασε τα στάδια 

υλοποίησης των Προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού. 

 

Αρχικά ο κ. Φρέγκογλου παρουσίασε έναν πίνακα, ο οποίος δείχνει το εύρος της δουλειάς 

του Σωματείου αυτόν το χρόνο και κυρίως το εύρος της δουλειάς της θερμοκοιτίδας του 

D-HUB. 

 

«Η θερμοκοιτίδα του D-HUB είναι μια νέα δομή που έχουμε συστήσει εδώ στο 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”, προκειμένου να υποστηρίζουμε Περιφέρειες και Δήμους για να 

προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν όλες αυτές τις δράσεις που είναι αναγκαίες για να 
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τρέξει ένα Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, αλλά και άλλα Προγράμματα. 

Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αλλά και την επόμενη 

συνεχίζει να υποστηρίζει τις Περιφέρειες και τους Δήμους.  

 

Έχουμε, λοιπόν, εδώ ένα δεκάλογο, δέκα βήματα, τα οποία χρειάζεται μια δράση στο 

Ε.Σ.Π.Α. για να ολοκληρωθεί. 

 

Στον πίνακα με πιο έντονο χρωματισμό φαίνονται όσα καταφέραμε με την υποστήριξή μας 

στις Περιφέρειες να ολοκληρώσουμε μέσα σ’ αυτό το χρόνο. Στην Πολιτιστική Διαδρομή 

των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου για παράδειγμα έχουμε την έναρξη του έργου στα 

ψηφιακά, δηλαδή έχουμε φτάσει επιτέλους στη συμβολαιοποίηση του έργου, δηλαδή μια 

εταιρεία, μετά από διαγωνισμούς, ανέλαβε το έργο ως ανάδοχος και άρχισαν να 

υλοποιούνται οι πρώτες ψηφιακές δράσεις για τα μνημεία της πολιτιστικής διαδρομής. 

 

Επίσης, στο έργο της τουριστικής προβολής της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων 

Θεάτρων της Ηπείρου όταν ξεκινήσαμε να υποστηρίζουμε την Περιφέρεια ήταν ακόμα στη 

φάση έκδοσης της πρόσκλησης. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει υποβληθεί και εγκριθεί το 

τεχνικό δελτίο και τώρα αναμένουμε να δημοσιευθεί η προκήρυξη, ώστε να έρθει κάποιος 

ανάδοχος και να τρέξει και το marketing της διαδρομής.  

 

Σχετικά με τη διαδρομή τη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας, διαδρομή 

«Οιδίπους» υποστηρίζουμε αρχικά έργα υποδομών, αλλά και ήπιες δράσεις (soft ενέργειες), 

όπως τα ψηφιακά, το marketing και η επιχειρηματικότητα.  

 

Στις υποδομές, λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει το έργο της ενιαίας σήμανσης της διαδρομής, 

το έργο της διαμόρφωσης θέσεων αναψυχής στο Καρπενήσι, το κέντρο ιστορικής 

ενημέρωσης της Λαμίας κ.α. Σε όλα αυτά και με τη δική μας συμβολή έχουμε προχωρήσει 

και είμαστε στη διαδικασία υποβολής του τεχνικού δελτίου μετά από την έκδοση της 

σχετικής πρόσκλησης. 

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η ομάδα του D-Hub προσφέρει εθελοντικά τεχνική 

βοήθεια και υποστηρίζει Δήμους και Περιφέρειες.  

 

Στην περίπτωση της Ο.Χ.Ε. – Πολιτιστικής Διαδρομής “ Via Εγνατία” είμαστε στο στάδιο 

της εξειδίκευσης και συνδράμουμε την Περιφέρεια, ώστε να μεταφέρουμε στην επόμενη 

Προγραμματική Περίοδο (2021-2027) ένα πληροφοριακό σύστημα που θα αφορά τα 

ψηφιακά. 

 

Στην Ο.Χ.Ε. των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας είμαστε σε επικοινωνία με τη 

Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, τους οποίους υποστηρίζουμε, προκειμένου να 

προχωρήσουμε στην εξειδίκευση και να βγουν οι πρώτες προσκλήσεις. Εδώ έχουμε τρεις 

μεγάλες δράσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν και στο 2021-2027.  
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Σε πολλές περιπτώσεις οι Περιφέρειες  ήθελαν 4 - 5 χρόνια για να προχωρήσουν και εμείς 

καταφέραμε να τους υποστηρίξουμε σε ένα χρόνο. Μάλιστα έχουμε χτίσει και πολύ έντονους 

δεσμούς για να μπορούμε να τα συνεχίσουμε και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 

2021-2027». 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε και πάλι ο κ. Σταύρος Μπένος για να παρουσιάσει το 

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027, αναφέροντας περίπου τα εξής: 

 

«Για το Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία των διαβουλεύσεων 

ανάμεσα στις αρχές της χώρας μας που θα τρέξουν πρόγραμμα. Το Ε.Σ.Π.Α. έχει 18 

προγράμματα, εκ των οποίων τα 13 είναι Περιφερειακά, τα περίφημα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) που αντιστοιχούν σε ένα για κάθε Περιφέρεια και 

απορροφούν περίπου το 1/3 των πόρων.  

 

Τα υπόλοιπα 4 Προγράμματα είναι Τομεακά και αναφέρονται στο μεγάλο πρόσταγμα της 

Ευρώπης στην περίφημη διπλή μετάβαση: δηλαδή στη μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία 

και Ανάπτυξη και στην Ψηφιακή Σύγκληση. Σήμερα αυτές είναι οι δυο μεγάλες 

προτεραιότητες και του πλανήτη, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Επιπλέον, έχουμε κι άλλο ένα πρόγραμμα που αφορά τα μεγάλα έργα, τις υποδομές δηλαδή 

και τα δίκτυα της χώρας. Τέλος, έχουμε και το κλασικό πρόγραμμα που είναι το κοινωνικό 

πρόγραμμα, δηλαδή το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης.  

 

Οι διαβουλεύσεις θα ολοκληρωθούν απ’ ό,τι φαίνεται στο τέλος του ’21. Τότε, όταν 

ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις, θα ψηφιστεί κι ένας σχετικός νόμος στη Βουλή και όταν 

ψηφιστεί ο νόμος θα αρχίσει πια η διαδικασία αρχιτεκτονικής συγκρότησης των 

προγραμμάτων και της υλοποίησής τους. Τι κάνουμε εμείς ως “ΔΙΑΖΩΜΑ” για το ’21 που 

είναι και η φάση μετάβασης; Προσπαθούμε όσο γίνεται περισσότερο να περάσουμε τη 

φιλοσοφία και το πνευματικό κεφάλαιο των πολιτιστικών προγραμμάτων σε όλη τη χώρα 

πια και στα Περιφερειακά και στα Τομεακά Προγράμματα.  

 

Θα έλεγα ότι το προηγούμενο Ε.Σ.Π.Α.  ήταν μια περίοδος προετοιμασίας. Τώρα, όμως, τα 

πράγματα έχουν κυλήσει πολύ και αισιοδοξώ ότι όλες οι Περιφέρειες πια, όλη  η χώρα θα 

έχει Ολιστικά Προγράμματα, και να λοιπόν ένας μεγάλος προγραμματικός στόχος για τον 

επόμενο χρόνο.  

 

Προχωρούμε τώρα στο πρόγραμμα «Πόλις», το οποίο γεωγραφικά καλύπτει 7 πόλεις: το 

Ηράκλειο, την Καλαμάτα, τη Θήβα, τη Λάρισα, την Άρτα, την Κοζάνη και την Κομοτηνή, κι 

ένα νησάκι μας, τη Νάξο. 

 

Το κοινό χαρακτηριστικό των πόλεων αυτών είναι ότι έχουν πολύ μεγάλο ιστορικό βάθος 

και αποτελούν πραγματικά αστικά ορόσημα. Και τι θέλουμε να κάνουμε στο «Πόλις»; 

θέλουμε να μεταφέρουμε το πνευματικό κεφάλαιο που έχουμε κατακτήσει από τις διαδρομές 

και τις περιφέρειες στις πόλεις, δηλαδή θέλουμε την «ολιστική πόλη». 
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Τι είναι η ολιστική πόλη; Μέχρι τώρα οι Δήμαρχοι έχουν μάθει να κάνουν αναπλάσεις στο 

δημόσιο χώρο. Και υπάρχει μεγάλη πρόοδος σε αυτό. Επιπλέον, μέσω της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, προωθείται το πρόγραμμα της  βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Πέρα δηλαδή από 

τα ωραία έργα, τους πεζοδρόμους, τις πλατείες κ.α., τώρα υπάρχει σε όλους τους Δήμους, 

με Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση ένα πρόγραμμα ρύθμισης των ροών, των κινήσεων της 

πόλης, των αυτοκινήτων, των πεζών, των ποδηλάτων, κυρίως των ΑμΕΑ. Υπάρχει πολύ 

μεγάλη ευαισθησία γι' αυτό που λέμε προσβασιμότητα. Δυστυχώς, όμως, εκεί  σταματάνε τα 

έργα.  

 

Εμείς θέλουμε να δώσουμε συνέχεια και πέρα απ’ αυτό, δηλαδή να συμπεριλάβουμε όλη την 

πόλη στο σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένου και του ιδιωτικού της κομματιού και του 

ιδιωτικού χώρου. Για παράδειγμα θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στους ιδιώτες για να 

περιποιηθούν τα σπίτια τους. Έχουμε ένα πολύ ωραίο προηγούμενο από την Ολυμπιάδα της 

Αθήνας, το πρόγραμμα «Όψις», το οποίο έδωσε ένα λαμπρό δείγμα γραφή και θέλουμε να 

το επαναφέρουμε δυναμικά. 

 

Επίσης, θέλουμε να επέμβουμε με ειδικούς κανονισμούς στη γενικότερη αισθητική των 

πόλεων, όπως είναι δηλαδή οι κεραίες, οι πινακίδες, τα τραπεζοκαθίσματα, μέσα από τη 

θέσπιση γενικών κανόνων. Θέλουμε, ακόμη, να δούμε τι γίνεται με τα εγκαταλελειμμένα 

κτίρια, είτε είναι κτίρια που φέρουν μέσα τους μια βαριά αρχιτεκτονική κληρονομιά, είτε 

προέρχονται από τη βιομηχανική περίοδο και τη μεταβιομηχανική. Σε όλα αυτά τα κτίρια, 

τα οποία είναι αυτή τη στιγμή εγκαταλελειμμένα, θέλουμε να τους ξαναδώσουμε ζωή. 

 

Θέλουμε, λοιπόν, να ενώσουμε το δημόσιο με τον ιδιωτικό χώρο, αλλά δεν αρκούμαστε σ’ 

αυτό. Θέλουμε ν’ αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που μας δίνουν οι διαδρομές. Και ποια 

είναι αυτά τα εργαλεία: Είναι τα λειτουργικά εργαλεία που συνδέουν τις υποδομές και μας 

οδηγούν σ’ αυτή την ωραία μετάβαση από τους μεμονωμένους πόρους, από τα μεμονωμένα 

διαμαντάκια μιας πόλης στο συνολικό προϊόν. 

 

Για να φτιάξουμε το συνολικό προϊόν, όμως, θα πρέπει να βρούμε το ενοποιητικό στοιχείο 

που είναι οι ήπιες δράσεις, δηλαδή οι ψηφιακές εφαρμογές, το marketing, και δυο νέοι 

θεσμοί, ο θεσμός των clusters των επιχειρήσεων και των DMΟs, των φορέων δηλαδή 

διαχείρισης των προορισμών. Πρόκειται - με καμάρι σας το λέω – για  δυο θεσμούς που 

εμείς τους φέραμε στην πατρίδα μας. Και τώρα οι δύο αυτοί θεσμοί γίνονται νόμοι του 

κράτους.  

 

Από το Υπουργείο Τουρισμού προωθείται αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία 

υπολογίζουμε να έχουμε μέχρι το τέλος του ’21. Άρα, λοιπόν, το “ΔΙΑΖΩΜΑ” γίνεται και 

αιτία νομοθέτησης σημαντικών θεσμών που είναι πολύ ευεργετικοί για την πατρίδα μας.  

 

Συνεπώς, λοιπόν, επιδιώκουμε κι εδώ να δημιουργήσουμε το προϊόν της κάθε πόλης και να 

συνενώσουμε το σύνολο των δυνάμεων της πόλης γύρω απ’ αυτή την κοινή προσπάθεια.  
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Κι εδώ βλέπετε τους σχετικούς πίνακες, όπου εύκολα μπορεί κάποιος να διακρίνει τις φάσεις 

αυτές. Πρώτη είναι η φάση της προετοιμασίας, όπου κάναμε ωραίες προδιαγραφές για την 

ανάθεση των συμβάσεων, μετά η φάση της σταδιακής υλοποίησης των μελετών κ.α. Σε δυο 

πόλεις που έχουν προηγηθεί, στο Ηράκλειο και τη Θήβα, αλλά και τη Νάξο, έχει παραληφθεί 

πια και το δεύτερο παραδοτέο των μελετών και όλες οι άλλες πόλεις προχωρούν 

ικανοποιητικά.  

 

Και τώρα επιδιώκουμε να θωρακίσουμε τις πόλεις, προκειμένου να έχουν πολεμοφόδια 

μπροστά τους για να αντιμετωπίσουν το μέλλον. Το μέλλον έρχεται και είναι καταιγιστικό, 

ποτέ η χώρα δεν είχε τόσο μεγάλους πόρους. Η χώρα μας θα έχει στη διάθεσή της 70 δις 

από Ευρωπαϊκούς Πόρους, εκ των οποίων ένα μεγάλο κομμάτι θα πάει για τις αναπλάσεις 

των πόλεων. 

 

Συνεπώς, θα έχει η κάθε πόλη ν’ αναμετρηθεί με τα προγράμματα αυτά που είναι 

απαιτητικά: 

1. Αρχικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, το περίφημο RECOVERY, για το οποίο η 

πρόσκληση θα βγει εντός των επομένων μηνών. Άρα μέσα από τις μελέτες - 

Masterplan θα έχουν εξοικειωθεί οι πόλεις και θα μπορούν να κάνουν ωραίες 

προτάσεις.  

2. Στη συνέχεια με το ΕΣΠΑ 2021-2027, το οποίο θα έχει πολύ ενδυναμωμένο το 

κεφάλαιο για τις αστικές αναπλάσεις και τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Και εκεί θα 

πρέπει οι πόλεις να έχουν μια ετοιμότητα. 

3. Τέλος, υπάρχουν και άλλα προγράμματα, όπως είναι ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα για τις 100 ουδέτερες πόλεις. Οι 100 ουδέτερες πόλεις θα είναι 100 

πόλεις της Ευρώπης που θα προσπαθήσουν να φτάσουν γρήγορα σ’ ένα μηδενικό 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα, για να γίνουν και παραδείγματα για τις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές πόλεις.  

 

Όπως βλέπετε, λοιπόν, το πρόγραμμα «Πόλις» εξελίσσεται δυναμικά και είναι ένα 

πρόγραμμα ολιστικό, αλλά και πολυπαραγοντικό.  

 

Δε σας κρύβω ότι εγώ ως Δήμαρχος είχα πάντοτε μελέτες έτοιμες για ό,τι μου προέκυπτε 

στο μέλλον. Έτσι, λοιπόν, και τώρα εξοπλίζουμε τους Δημάρχους, ώστε να έχουν ετοιμότητα 

και να μπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα που θ’ 

ακολουθήσουν. 

 

Σχετικά με το πρόγραμμα “Λεωφόροι Πολιτισμού”: πρόκειται για ένα πρόγραμμα που 

σχεδιάσαμε με πολλή αγάπη. Η σύλληψή του είναι απλή: τα μνημεία που βρίσκονται 

εκατέρωθεν των αυτοκινητοδρόμων θα πρέπει ν’ αποκτήσουν μια πολύ καλή 

προσβασιμότητα, μια διπλή προσβασιμότητα φυσική και άυλη προσβασιμότητα με το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη ωραίων ψηφιακών εφαρμογών. 

 

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από τρεις αυτοκινητοδρόμους, το Μορέα, την Ολυμπία Οδό 

και την Ιόνια Οδό και είναι προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ. Θα εκτελεστεί 
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βεβαίως, όπως όλα τα προγράμματά μας, από τις δημόσιες δομές και κυρίως από το 

Υπουργείο Υποδομών». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος έκανε μια προσωπική αναφορά εξαιτίας μιας επίθεσης που 

δέχεται το τελευταίο διάστημα, λέγοντας περίπου τα εξής: «Δυστυχώς αυτό το λαμπρό 

πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας απετέλεσε την αιτία μιας σφοδρής και 

ανελέητης επίθεσης απέναντι στο πρόσωπό μου. Είδαμε σε πρωτοσέλιδα πριν από λίγες 

μέρες να λένε ότι το “ΔΙΑΖΩΜΑ” είναι μια “μορφή μαφίας” και ότι ο Μπένος θα 

διαχειριστεί 30 εκατομμύρια που θα πάνε στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Mάλιστα έκαναν και 

διαφόρους άλλους υπαινιγμούς, κάνοντας μια στρέβλωση της ιστορίας μας και αντλώντας 

αποσπάσματα από την ιστοσελίδα μας, τα οποία σ’ εμάς είναι όλα ανοιχτά.  

 

Ακούστε να δείτε τη συρραφή των γεγονότων: 

 

Γεγονός πρώτο: Πριν από 6 χρόνια το “ΔΙΑΖΩΜΑ” ξεκίνησε μια μελέτη για τα clusters. 

Για την ανάθεση της μελέτης αυτής επέλεξε το καλύτερο μελετητικό γραφείο της αγοράς, το 

οποία εκπροσωπούσε ο οικονομολόγος, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης. Σήμερα ο κ. Θεόδωρος 

Σκυλακάκης επιβλέπει το πρόγραμμα RECOVERY από μέρος του Πρωθυπουργού. Άρα, 

λοιπόν, εμείς τότε του κάναμε χάρη του κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη. Και τώρα έρχεται ο ίδιος 

να μας το ανταποδώσει, δίνοντάς μας 30 εκατομμύρια! 

 

Ωστόσο, ο κ. Σκυλακάκης δεν έχει καμία σχέση με τα 30 εκατομμύρια, γιατί το παραπάνω 

πρόγραμμα υπεβλήθη απρόσωπα, όχι στον κ. Σκυλακάκη, αλλά στην αρχιτεκτονική του 

προγράμματος. Μάλιστα, η έγκρισή του έγινε ενθουσιωδώς αποδεκτή από τις ευρωπαϊκές 

αρχές. 

 

Γεγονός δεύτερο: Ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης κάποια στιγμή έκανε μια μελέτη για τη 

«διαΝΕΟσις» με θέμα τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Για την εκπόνηση της 

μελέτης αυτής και χωρίς να έχει καμία σχέση με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έψαξε στην αγορά να βρει 

στελέχη. Μεταξύ αυτών, βεβαίως, αλίευσε, και το γιό μου, Θοδωρή Μπένο, ο οποίος είναι 

ένας σπουδαίος ερευνητής στο κομμάτι των αγροτικών θεμάτων και συνεταιρισμών και 

μάλιστα διεθνούς κλίμακας. Έτσι, λοιπόν, συνδύασε το δημοσίευμα αυτό ότι γίνονται χάρες 

μεταξύ των δύο οικογενειών. Για την εκπόνηση της μελέτης αυτής ο Θοδωρής συνεργάστηκε 

με την κόρη του κ. Σκυλακάκη. Πρόκειται μάλιστα για μια σπουδαία μελέτη, η οποία είναι 

και στο διαδίκτυο και εκπονήθηκε για λογαριασμό της “διαΝΕΟσις”.  

 

Επιπλέον, αναφέρουν ότι αφού η “διαΝΕΟσις” έκανε ένα τόσο μεγάλο καλό στο παιδί του 

Μπένου, ο Μπένος της ανέθεσε δυο μελέτες τώρα για την Εύβοια. Οι μελέτες, όμως, αυτές 

για την Εύβοια δεν ανατέθηκαν στη “διαΝΕΟσις”, αλλά αντίθετα θα προσφερθούν δωρεάν 

από τη “διαΝΕΟσις”. 

 

Ξέρετε ότι αν το δημοσίευμα αυτό στρεφόταν μόνο εναντίον μου, δε θα έδινα απολύτως 

καμία σημασία, έχω υποστεί τόσα και τόσα στη δημόσια ζωή μου. Μάλιστα τα περίμενα 

αυτά μετά την ανάληψη αυτής της μεγάλης πρόσκλησης για την Εύβοια. 



ΙΔ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - «ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ» - 2/10/2021 

 

 

15 

 

Αλλά, είναι εντελώς άνανδρο να γίνεται επίθεση στα παιδιά, στο παιδί το δικό μου και του 

Θεόδωρου Σκυλακάκη. Μάλιστα ο γιός μου έχει επηρεαστεί τόσο έντονα από αυτή την 

επίθεση που έφτασε να αντιμετωπίζει εξαιτίας αυτού και προβλήματα με την υγεία του.  

 

Αν θέλουν, λοιπόν, κάτι ας στραφούν εναντίον μου. Τι σχέση έχουν τα παιδιά με όλα αυτά; 

 

Και να σας πω και μια δεύτερη απογοήτευσή μου; την έχω πει και δημόσια, γιατί έγραψα 

και μια ανοιχτή επιστολή. Το πρώτο δημοσίευμα το έβγαλε μια εφημερίδα, ούτε καν θέλω 

να πω τ’ όνομά της, ένα ρυπαρό έντυπο. Δυστυχώς, όμως, έγινε αυτούσια αναπαραγωγή 

από μια ιστορική εφημερίδα που εγώ πάντα αγαπούσα και εκτιμούσα, την “Αυγή”.  

 

Λοιπόν, η αναπαραγωγή από την “Αυγή” έγινε χωρίς καν να γίνει καμία διασταύρωση, ούτε 

ένα τηλέφωνο σ’ εμένα. Ακόμα τους καλώ στην “Αυγή” και τους προσκαλώ με την ανοιχτή 

μου επιστολή ν’ απαντήσουν. Και πραγματικά θέλω ν’ αναρωτηθώ: δε ντρέπονται στην 

“Αυγή” με αυτή τη σπουδαία παράδοση; Σκέφτομαι ας πούμε το Διευθυντή της, το Λεωνίδα 

Κύρκο. Τι θα έχουν να πουν στο Λεωνίδα για όλο αυτό που έκαναν και τι θα έχουν να πουν 

στον κάθε έναν πραγματικό αγωνιστή που τόσα και τόσα έχει εναποθέσει κι έχει πιστέψει 

γι' αυτή την εφημερίδα; 

 

Κλείνω την παρένθεση, γιατί έπρεπε να κάνω και μια ενημέρωση σ’ εσάς τους 

Διαζωματικούς, γιατί όλα αυτά δεν πλήττουν μόνο εμένα, πλήττουν και το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. 

Αλλά να ξέρετε ότι η μεγαλύτερη δικαίωση είναι μια απόφαση που πήραμε όλοι μαζί στην 

αρχή, όταν ξεκίνησε το Σωματείο που είπαμε, δε θα πάρουμε ποτέ χρήματα από το κράτος, 

ποτέ χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου οι πόροι μας να είναι διαφανείς, 

να είναι μόνο ιδιωτικοί και η προσφορά να είναι μονοσήμαντη.  

 

Δηλαδή ό,τι παράγεται, θα δωρίζεται στο κράτος, όπως και στην προκειμένη περίπτωση. 

Στις Λεωφόρους Πολιτισμού γίνεται η μελέτη, το masterplan, επί τη βάση του οποίου θα 

γίνει το έργο. To masterplan εκπονείται από τον κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο, έναν σπουδαίο 

μελετητή - συγκοινωνιολόγο και την Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ Α.Ε., με πόρους από τα εταιρικά 

μέλη του Σωματείου - όπως γίνονται και όλα τα έργα μας - και συγκεκριμένα από τη “Νέα 

Οδό”. 

 

Το πρόγραμμα  θα περιλαμβάνει τη βελτίωση της προσβασιμότητας, υλικής και άυλης, σε 

10 τουλάχιστον μνημεία της φύσης και του πολιτισμού – σε ένα εύλογο βάθος π.χ. 30 

χιλιομέτρων ή χρονοαπόστασης ημιώρου, κατά μήκος κάθε αυτοκινητόδρομου.  

 

Ας περάσουμε τώρα στο πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και την 

πρόσκληση που δέχθηκα. Στις 11 Αυγούστου με κάλεσε ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος 

Μητσοτάκης και μου είπε ότι θέλει να μου αναθέσει αυτό το σπουδαίο έργο, εφαρμόζοντας  

μάλιστα, ό,τι κάνουμε στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”.  
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Ο Πρωθυπουργός είναι βαθύς γνώστης των ολιστικών προγραμμάτων και της δουλειάς μας 

στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Εγώ δέχτηκα για λογαριασμό σας, επειδή πιστεύω ότι έχω τη 

συγκατάθεση όλων σας. Εδώ δε χωράνε ούτε αμφισβητήσεις, ούτε κομματικές γραμμές, ούτε 

ολιγωρίες. Μάλιστα ο  Πρωθυπουργός μου είπε χαρακτηριστικά ότι μόνο εμείς στο 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” μπορούμε  ν’ αναλάβουμε αυτό το σπουδαίο έργο. 

 

Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Μόνο χάρη στη συλλογική μας πνευματική δουλειά μπορούμε 

πραγματικά να σχεδιάσουμε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα αναγέννησης της περιοχής. Εγώ ένα 

πράγμα μόνο ζήτησα από τον Πρωθυπουργό: δε θέλω ούτε θώκους, ούτε αμοιβές, θέλω να 

μείνω στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Και θέλω αυτό να γίνει ένα πρόγραμμα του Διαζώματος. 

 

Και βλέπετε εδώ, στην αγκαλιά μας, μέσα σ’ όλα τ’ άλλα προγράμματα που έχουμε, έχουμε 

και αυτό το μεγάλο πρόγραμμα. Είναι ένα πατριωτικό καθήκον σε μια πραγματικά 

κατεστραμμένη περιοχή. Η καταστροφή είναι απίστευτη εκτείνεται από θάλασσα σε 

θάλασσα. Καθώς θ’ αργήσει πάρα πολύ ν’ αναγεννηθεί η περιοχή, χρειάζεται ένα πάρα 

πολύ καλό σχέδιο.  

 

Ο Πρωθυπουργός μου έδωσε χρόνο για να κάνουμε το master plan. Με τη μεγάλη εμπειρία 

που έχουμε στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” σε μια εβδομάδα του παρουσίασα το πρόγραμμα, το οποίο 

τώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη.  

 

Πρόκειται για ένα Διαζωματικό πρόγραμμα, που έχει τρεις φάσεις: την άμεση, τη 

μεταβατική και την ολιστική φάση.  

 

Η μεταβατική φάση είναι ένα πνευματικό τέκνο των σεισμών της Καλαμάτας. Στους 

σεισμούς της Καλαμάτας, με το Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, μεταφέραμε το κέντρο της 

ανασυγκρότησης της πόλης από τα κτίρια στον άνθρωπο. Μέχρι τότε σε όλο τον κόσμο η 

ανασυγκρότηση, μετά από σεισμό, είχε κι ένα βαρύγδουπο τίτλο: “Ανασυγκρότηση 

οικιστικού πλούτου”. Τα κράτη έδιναν αρωγή στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να 

ξαναφτιάξουν τα κτίρια, σεισμοδάνεια δηλαδή, κι εκεί τελείωνε η αποστολή του. 

 

Εμείς, όμως, σκεφτήκαμε με τον Γρηγόρη, την πρώτη κιόλας νύχτα του σεισμού: Άραγε ο 

σεισμός πλήττει τα κτίρια ή τους ανθρώπους; Οι πολίτες έχουν μόνο ανάγκη να φτιάξουν το 

σπίτι τους; Δεν υπήρχε οικονομική ζωή που συνετρίβη; Δεν υπήρχαν μνημεία που 

συνετρίβησαν; Δεν υπήρχαν κοινωνικές δομές που συνετρίβησαν; Δεν υπήρχαν σχολεία που 

κατεδαφίστηκαν από το σεισμό; 

 

Άρα, λοιπόν, έπρεπε να παρέμβουμε σε όλες τις όψεις της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής 

για ν’ ανασυγκροτηθεί η πόλη. Και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα ολιστικό, το οποίο τότε 

θεσμικά πάτησε πάνω στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα.  

 

Για να γίνει, όμως, ένα πρόγραμμα τέτοιο, χρειάζεται μια φάση ενδιάμεση, η οποία φάση 

θα προσφέρει δυο ανεκτίμητα πράγματα: αφ’ ενός να θεραπεύσουμε ήρεμα τις πληγές των 

ανθρώπων και του περιβάλλοντος,  αφ’ ετέρου να σχεδιάσουμε ήρεμα και οραματικά το 
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μέλλον μέσα από ένα πρόγραμμα ολιστικής αποκατάστασης. Η φάση αυτή δε θα επηρεάζεται 

από την πρώτη φάση του έντονου συναισθήματος που μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλες 

στρεβλώσεις.  

 

Έτσι, λοιπόν, και στο πρόγραμμα της Βόρειας Εύβοιας, σχεδιάζουμε τρεις φάσεις: 

• η πρώτη φάση είναι η πλατφόρμα “Αρωγή” που έχει βγει από το αρμόδιο υπουργείο 

που κάνει πολύ καλή δουλειά. Αφορά στα επιδόματα, σε διάφορες κατηγορίες. 

 

• Ακολουθεί η μεταβατική φάση, στην οποία κυριαρχούν τ’ αντιδιαβρωτικά και 

αντιπλημμυρικά έργα που ήδη έχουν ξεκινήσει. Εδώ με την πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου θεσμοθετήθηκε ένας θεσμός Διαζωματικός που είναι ο “ανάδοχος 

έργου”. Μέσω του παραπάνω θεσμού μπορεί ένας ιδιώτης, με εντολή και με 

απόλυτη επίβλεψη του Δημοσίου, ν’ αναλάβει ένα έργο, το οποίο παραδίδει έτοιμο 

στην πολιτεία με την επίβλεψη βεβαίως της πολιτείας. Ήδη τ’ αντιπλημμυρικά και 

τα αντιδιαβρωτικά έργα μ’ αυτή τη διαδικασία γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. 

Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στην πατρίδα μας που γίνονται έργα τόσο γρήγορα. 

Επίσης, είναι και η αποκατάσταση του φυσικού κεφαλαίου, της ανεργίας και άλλα 

θέματα που συγκροτούν όλο το κεφάλαιο της μεταβατικής φάσης.  

 

• Η τρίτη φάση αφορά την ολιστική αποκατάσταση. Εδώ, λοιπόν, ξεδιπλώνεται το 

σχέδιο της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, που είναι εντελώς Διαζωματικό. 

Όπως βλέπετε στο σχεδιάγραμμα υπάρχουν 10 κάθετες μπάρες. Είναι όλες οι 

δημόσιες πολιτικές και όλες οι λειτουργίες στον ιδιωτικό χώρο. Το πρόγραμμα είναι 

ολιστικό, γιατί οι δράσεις που πρέπει ν’ αναπτυχθούν για την πλήρη αναγέννηση 

της περιοχής θα απλωθούν σε όλα τα παραπάνω πεδία.  

 

Είναι οι υποδομές, τα δίκτυα της κοινωνίας, το δάσος και η περιβαλλοντική 

αναγέννηση, τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, το ανθρώπινο δυναμικό, ο πολιτισμός, 

η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, η επιχειρηματικότητα και η διακυβέρνηση.  

 

Επίσης, στο αριστερό μέρος του σχεδιαγράμματος βλέπουμε τρεις κύκλους που 

αφορούν το πνευματικό πια κεκτημένο της Ευρώπης, την περίφημη διπλή μετάβαση. 

Άρα, λοιπόν, θα έχουμε και τρεις οριζόντιες δράσεις που θ’ αναφέρονται στην 

Πράσινη Ζώνη, στο Ψηφιακό Κύμα και στο Χώρο της Καινοτομίας.  

 

Το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας είναι εντελώς Διαζωματικό και θα 

χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ κορυφαίο ρόλο παίζουν τα 

ιδρυτικά μας μέλη που ανέλαβαν να χρηματοδοτήσουν την ανάθεση όλων των 

απαιτούμενων μελετών. Πρόκειται για τις παρακάτω μελέτες: 

 

1. Το master plan της Ανασυγκρότησης θα εκπονηθεί από την Εταιρεία ΕΤΑΜ 

Α.Ε. και το σπουδαίο μελετητή, κ. Νίκο Δρακωνάκη. Το masterplan για τις 

υποδομές θα το χρηματοδοτήσει το Ίδρυμα Λασκαρίδη και θα το αναλάβει η 
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εταιρεία «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.» και ο κ. Κωνσταντίνος 

Ζέκκος, συγκοινωνιολόγος. Τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, θα τα κάνει η ομάδα του 

κ. Δημήτρη Οικονόμου, καθηγητή και τέως Υφυπουργού αρμόδιου για θέματα 

χωροταξίας και περιβάλλοντος. 

 

2. To master plan για το νέο δάσος, θα το εκπονήσει η εταιρεία ΥΛΗ και θα 

χρηματοδοτηθεί από δυο χορηγούς, την IKEA INTERNATIONAL και τη 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ.  

 

3. Τη μελέτη της Αγροδιατροφής θα τη χρηματοδοτήσει το Ίδρυμα “Καπετάν 

Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου"..  

 

4. Τα δίκτυα της κοινωνίας και το ανθρώπινο δυναμικό, δυο 

ανθρωποκεντρικές μελέτες, θ’ αναλάβει και θα προσφέρει δωρεάν η «διαΝΕΟσις. 

 

5. Τη μελέτη για την τουριστική ταυτότητα θα την προσφέρει αφιλοκερδώς η 

εταιρεία TOPOSOPHY. 

 

6. Τη μελέτη για τον πολιτισμό τη χρηματοδοτεί ο Όμιλος ΙΝΤΕRAMERICAN 

και θα την εκπονήσει η  Εταιρεία ΕΤΑΜ Α.Ε.  

 

7. Τέλος, τις οριζόντιες μελέτες για την Πράσινη Ανάπτυξη, το Ψηφιακό Κύμα 

και το Χώρο Καινοτομίας, θα τις εκπονήσει μια ομάδα από το Εθνικό Μετσόβειο 

Πολυτεχνείο που θα την επιβλέπει ο Πρόδρομος Τσιαβός.  

 

Στο σημείο αυτό όμως, θέλω να κάνω μια τιμητική αναφορά στα εταιρικά μας μέλη που 

ανταποκρίνονται μ’ έναν τρόπο συγκινητικό σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που 

κάνουμε για την ανασυγκρότηση της Εύβοιας». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος έδωσε το λόγο στην κα Κατερίνα 

Αβραμοπούλου, η οποία έχει και την ευθύνη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του 

Σωματείου.  

 

Η κα Αβραμοπούλου ανέφερε περίπου τα εξής: 

«Όπως όλοι γνωρίζετε μαζί με το Σωματείο γεννήθηκε κι ένας νέος θεσμός, αυτός των 

εταιρικών μελών. Ο θεσμός αυτός αντανακλά τις συνέργειες ανάμεσα στον ιδιωτικό και το 

δημόσιο τομέα και έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας ωραίας συνεργασίας για την 

αναβάθμιση του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά κυρίως έχει ως στόχο την 

εμπλοκή των εταιρειών σε μείζονα προγράμματα ανάδειξης των μνημείων της χώρας μας.  

 

Σήμερα, μετράμε ήδη 42 εταιρικά μέλη. Με κάθε ένα εταιρικό μέλος μας συνδέει κάτι 

μοναδικό και σπουδαίο και όλοι μαζί πλέον είμαστε μια οικογένεια. Εδώ και 12 χρόνια, 

λοιπόν, τα εταιρικά μέλη είναι συνοδοιπόροι μας στο όνειρο και στο όραμα του Σωματείου 
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μας. Κάθε χρόνο αναμένουμε την ετήσια συνάντηση των εταιρικών μελών. Εύχομαι και το 

2022 να συναντηθούμε δια ζώσης στην 8η συνάντησή μας.  

 

Σαν οικογένεια, λοιπόν, έχουμε αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς. Τα εταιρικά μέλη βρίσκονται 

δίπλα μας, σε κάθε μας βήμα. Επίσης, βρίσκονται δίπλα μας στη νέα αυτή πρόσκληση για 

την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας. Συμμετέχουν ενεργά στην οικοδόμηση του 

προγράμματος μέσα από τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων μελετών. Μάλιστα τις 

τελευταίες ημέρες συνθέτουμε μια ωραία ανθοδέσμη από χορηγούς και δωρητές της 

οικογένειάς για την ανάθεση μιας από τις κορυφαίες μελέτες του σχεδίου ανασυγκρότησης, 

αυτής για τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του Δήμου 

Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας.  

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα ν’ αναφέρω ότι για τις μελέτες αυτές θα προσφέρει εθελοντικά 

τις υπηρεσίες του ως επικεφαλής της μελετητικής ομάδας, ο Καθηγητής Χωροταξίας και 

Πολεοδομίας, κ. Δημήτρης Οικονόμου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.  

Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, όλους κι εγώ και το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” για τη διαρκή και 

πραγματικά ανιδιοτελή προσφορά σας στο έργο μας». 

  

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε και πάλι ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος, αξιοποιώντας ένα 

γράφημα περιέγραψε τα εργαλεία και τις πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.  

 

«Ένα μεγάλο στοίχημα, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι όλες οι πηγές χρηματοδότησης να 

συγκλίνουν στο  πρόγραμμα της ανασυγκρότησης. 

 

Βλέπουμε, λοιπόν, τρεις ομόκεντρους κύκλους.  

• Ο πρώτος, είναι ο πιο ιστορικός, ο πιο θεσμικός, είναι το ΠΕΠ της Στερεάς 

Ελλάδος. Τα ΠΕΠ τα φροντίζει πάρα πολύ η Ευρώπη, η οποία πιστεύει πολύ στην 

Περιφερειακή Ανάπτυξη. Το πρόγραμμα αυτό έχει εγκατεστημένους εκεί όλους τους 

θεσμούς που είναι απαραίτητοι για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το παραπάνω 

πρόγραμμα, δηλαδή την περίφημη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 

και τις υπόλοιπες Υπηρεσίες της.  

• Ο δεύτερος κύκλος, είναι όλα τ’ άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα Τομεακά. 

Η οδηγία του Πρωθυπουργού προς τους Υπουργούς του είναι όλοι να προσφέρουν από τα 

τομεακά τους προγράμματα, πόρους, έργα και δράσεις στην κοινή μας προσπάθεια για την 

Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας. Θα πω ένα παράδειγμα σχετικά: κορυφαίο ρόλο στο 

πρόγραμμα θα παίξει το Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων. Στην Εύβοια υπάρχει ένα 

ανοιχτό θέμα η συγκοινωνιακή σύνδεση. Τους πόρους για τη βελτίωση της συγκοινωνιακής 

σύνδεσης δεν μπορεί να τους σηκώσει το αδύναμο οικονομικά ΠΕΠ, αλλά το τομεακό 

πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Επίσης, έχουμε αρκετούς 

πόρους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το δάσος. Άρα λοιπόν κι εκεί, έχουμε τη 

δυνατότητα ν’ αποσπάσουμε από το Τομεακό Πρόγραμμα του Περιβάλλοντος, πόρους για 

την αναγέννηση του δάσους. 
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• Ο 3ος κύκλος είναι όλα τ’ άλλα προγράμματα, με κορυφαίο το RECOVERY, 

το Πρόγραμμα Ανάκαμψης δηλαδή, από το οποίο πρέπει ν’ αποσπάσουμε όσο γίνεται 

περισσότερους πόρους. Επίσης, είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα 

Προγράμματα των Δήμων, δηλαδή το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το Πράσινο Ταμείο 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι ιδιωτικοί πόροι.  

Συνεπώς, οι τρεις αυτοί ομόκεντροι κύκλοι θα δώσουν πόρους για να συγκροτηθεί το 

πρόγραμμα.  

 

Ας περάσουμε στο κομμάτι της διακυβέρνησης, της διοίκησης του προγράμματος αυτού. 

Εγώ σας έχω πει πολλές φορές ότι από έφηβος είμαι Νιτσεϊκός, με είχε συναρπάσει μια 

αποστροφή του Νίτσε που έλεγε “το δύσκολο, είναι το απλό και καθάρισε τη σκουριά μέσα 

σου για να φτάσεις στο απλό”.  

 

Θέλω να επισημάνω ότι στην πατρίδα μας υπάρχει μια λαγνεία των σύνθετων 

διαγραμμάτων. Εγώ είμαι οπαδός της απλότητας. Συνεπώς, αυτό το πολύπλοκο πρόγραμμα 

θα διοικηθεί ως εξής: επικεφαλής θα είναι ο Πρωθυπουργός, μετά θα είναι η Ειδική 

Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, στην οποία προΐσταμαι εγώ, και θα 

υπάρχει και μια Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία θα κάνει όλη τη δουλειά. Βεβαίως, θα 

υπάρχει και μια μεγάλη εταιρεία συμβούλων, η οποία θα εξετάσει μία-μία δράση για να δει 

πώς μπορεί να υλοποιηθεί.  

 

Στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας θα έχουμε και μια ισχυρή 

Γραμματεία Υποστήριξης. Και εδώ έχουμε ένα νέο απόκτημα στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, το οποίο 

θέλω με χαρά να σας το παρουσιάσω, είναι η νεοσσός μας, η κα Βερενίκη Βασιλειάδη, το 

νέο στέλεχος που προσελήφθη ακριβώς γι' αυτό το σκοπό». 

 

Ακολούθως, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Βασιλειάδη, η οποία είπε τα εξής: 

 

«Αρχικά, θα ήθελα να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω αυτή τη δυνατότητα, να 

συμμετέχω σ’ ένα τόσο σημαντικό ολιστικό πρόγραμμα, όπως είναι το πρόγραμμα 

ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Έχω μπει στην οικογένεια του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με 

πολύ μεγάλη όρεξη και επιθυμώ να συνεισφέρω όσο το δυνατόν περισσότερο μπορώ. Στο 

πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας έχω αναλάβει το 

συντονισμό των 10 ομάδων που θα εκπονήσουν τις 10 θεματικές μελέτες του προγράμματος 

και επίσης τη σύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία, με τους τοπικούς φορείς.  

 

Πώς θα γίνει αυτό;  

Α) με τη συγκέντρωση των προτάσεων, των εισροών που έρχονται, είτε από πολίτες, είτε 

από φορείς της Τοπικής Κοινωνίας, την αξιολόγησή τους και την  προώθησή τους στους 

αντίστοιχους μελετητές.  

Β) με την οργάνωση το προσεχές διάστημα 4 σημαντικών εκδηλώσεων, στις οποίες θα 

γίνεται μια συνεχής διαβούλευση με τη τοπική κοινωνία, ώστε να μπορέσουν και οι 

μελετητές να “πιάσουν” τον παλμό των κατοίκων εκεί και των τοπικών φορέων και να 

ενσωματώσουν κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες στις μελέτες τους».  
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Ολοκληρώνοντας, τον απολογισμό του, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, τονίζοντας τα 

εξής:  

 

«Το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου ανασυγκρότησης ξεκινά με δυο λεωφόρους, οι οποίες 

πρέπει να συγκλίνουν κάποια στιγμή.  

 

Η μία λεωφόρος είναι οι διαδικασίες έγκρισης του Ε.Σ.Π.Α.. Υπολογίζουμε ότι την 1η Μάρτη 

θα έχουμε το νόμο για το Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027. Συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να 

ξεκινήσουμε την οικοδόμηση ενός Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για 

το πρόγραμμά μας. Έως τότε θα πρέπει να έχουμε εισροές από τις μελέτες. Έχω δεσμευτεί 

προσωπικά στον Πρωθυπουργό ότι όλες οι μελέτες θα υπογραφούν μέχρι τέλος Οκτώβρη 

2021. Όλες οι μελέτες θα έχουν δυο χρονικές φάσεις, μία φάση τετράμηνη κι άλλη μια 

εξάμηνη. Η πρώτη τετράμηνη φάση θα τελειώσει στο τέλος του Φλεβάρη 2022. Άρα, λοιπόν, 

η πρώτη ημερομηνία ορόσημο, είναι η 1η Μαρτίου του 2022, όπου οι δυο λεωφόροι γίνονται 

μία πια.  

 

Το επόμενο ορόσημό μας είναι η 1η Σεπτέμβρη του 2022. Και ως τότε θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί η οικοδόμηση της ΟΧΕ. Ο μελετητής, κ. Νίκος Δρακωνάκης θα βρίσκεται σε 

συνεχή διαβούλευση με τους μελετητές, με την τοπική κοινωνία, προκειμένου σιγά-σιγά ν’ 

αρχίσει να οικοδομείται το πρόγραμμα με τις εισροές όλων των μελετών. 

 

Επιπλέον, θα έχει δημιουργηθεί ένα εργοτάξιο παραδειγματικών έργων. Κάθε μελέτη θα 

πρέπει να δώσει δυο τρία έργα, τα οποία θα είναι φωτοδότες του μέλλοντος. Θέλω δηλαδή 

από την άνοιξη οι πολίτες εκεί να αισθανθούν τι θα συμβεί στην πατρίδα τους τις επόμενες 

δεκαετίες, όχι τον επόμενο χρόνο.  

 

Θα πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Ο Πρωθυπουργός, στη συνάντηση που είχαμε, 

δήλωσε δημόσια ότι πολύ θα ήθελε να δει μία πυρίμαχη ζώνη πρασίνου γύρω από τους 

οικισμούς. Φανταστείτε, λοιπόν, να διαλέξουμε δυο τρεις οικισμούς και να κάνουμε αυτή 

την ωραία ζώνη που θα είναι μια εικόνα του μέλλοντος.  

 

Άρα, λοιπόν, η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ένα εργοτάξιο του μέλλοντος, μικρών, αλλά 

εμβληματικών έργων, στο δύσκολο αυτό εξάμηνο.  

 

Και βεβαίως στο εξάμηνο αυτό θα γίνει και μια πολύ εντατική δημόσια διαβούλευση, 

προκειμένου να έχουμε την ώσμωση με την τοπική κοινωνία και τους μελετητές. Θα πρέπει 

έως την 1η Σεπτέμβρη του 2022  να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα που θα παραδοθούν 

οριστικά όλες οι μελέτες.  

 

Αμέσως μετά θ’ αρχίσει η διαδικασία έγκρισης της ΟΧΕ, η οποία μπορεί να κρατήσει 

δυνητικά ένα μήνα.  
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Στόχος μας είναι από την 01 Ιανουαρίου 2023 να αρχίσει η επίσημη πρόσκληση των έργων 

και των δράσεων. Συνεπώς, το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας θα πρέπει 

να έχει συγκροτηθεί και να είναι θεσμοθετημένο μέχρι το τέλος του ’22. 

 

Βεβαίως, επιδιώκουμε και την υλοποίηση του άμεσου σχεδίου, δηλαδή της άνοιξης με τους 

φωτοδότες, αλλά και του μεσοπρόθεσμου μέχρι το 2030 που είναι η υλοποίηση των έργων 

της Ο.Χ.Ε. μέσω του Ε.Σ.Π.Α. 

 

Το 2021 έφερε στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” δυο καινούργια προγράμματα, τα οποία είχαμε 

προγραμματίσει, το “Πόλις” και τις “Λεωφόρους Πολιτισμού”. Η φύση, όμως, μας έφερε 

και ένα άλλο πρόγραμμα, αυτό της Εύβοιας. 

 

Άρα,, λοιπόν δε μπορούσαμε να μείνουμε αμέτοχοι, ακόμη και αν δεν υπήρχε η πρόσκληση 

του Πρωθυπουργού. Να ξέρετε ότι με είχαν πάρει αμέσως, από την πρώτη κιόλας μέρα της 

καταστροφής, και ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι και τους είχα πει ότι θα βοηθήσουμε. 

Η φύση, λοιπόν, έφερε μπροστά μας αυτό το πρόγραμμα.  

 

Για το 2022 θα σας πρότεινα να μην εξαπλωθούμε σε άλλα προγράμματα, αλλά να 

υπερασπιστούμε όλα αυτά τα προγράμματα και να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στο 

ανθρωπιστικό αυτό σκέλος, στην πατριωτική μας αποστολή που είναι η ανασυγκρότηση της 

Βόρειας Εύβοιας».  

 

Κλείνοντας τον απολογισμό του 2021 και τον προγραμματισμό του 2022, ο πρόεδρος 

ευχαρίστησε θερμά όλους και έδωσε το λόγο στο προεδρείο της Συνέλευσης. 

 

Ο πρόεδρος της Συνέλευσης, κ. Κωνσταντίνος Κάππας έδωσε το λόγο στον ταμία του 

Σωματείου, κ. Παναγιώτη Νταή, ο οποίος παρουσίασε τον Οικονομικό και Διαχειριστικό 

Απολογισμό του Σωματείου. 

 

Ο κ. Νταής, αρχικά, καλημέρισε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και ευχαρίστησε 

το προεδρείο για την τιμή που έκανε στο Σωματείο να προεδρεύει της Συνέλευσης. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Νταής ενημέρωσε τα μέλη ότι θα παρουσιάσει τον Οικονομικό και 

Διαχειριστικό Απολογισμό για το προηγούμενο έτος, δηλαδή για το 2020, όπως 

καταστατικά έχει την υποχρέωση. Επιπλέον, έθεσε υπ’ όψιν των μελών της Συνέλευσης 

τον παρακάτω πίνακα: 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 

1-1-2020 έως 31-12-2020 

 

ΕΣΟΔΑ 

 

ΕΞΟΔΑ 

1 

Υπόλοιπο Ταμείου (Σύνολο) 

31/12/2019 

α) Μετρητά 31/12/2019   659,87 € 

β) Τράπεζα 31/12/2019 

207.716,33 € 

208.376,20 € Ενοίκιο, Κοινόχρηστα 7.983,16 € 

2 Συνδρομές Τακτικών Μελών 37.450,00 € Λειτουργικά Έξοδα    41.898,22 € 

3 Δωρεές Μελών-Φίλων     2.310,00 € Αμοιβές Συνεργατών   60.900,86 € 

4 Συνδρομές Εταιρικών Μελών 230.021,15 € Παραγωγικές Δαπάνες  229.538,48 € 

5 Χορηγίες Δράσεων Διαζώματος 145.562,72 € Έξοδα εκδηλώσεων    7.575,88 € 

6 Τόκοι καταθέσεων           3,75 € Έξοδα προβολής      902,12 € 

7 Επιστροφές Διαθεσίμων        0,00 € Τραπεζικά έξοδα        705,57 € 

8 Έσοδα Κουμπαράδων Αρχαίων 

Θεάτρων 

                

5.508,00 € 

Έξοδα Κουμπαράδων 

Αρχαίων Θεάτρων 

  3.944,59 € 

9 Επιχορηγήσεις, Ενοίκια, Δάνεια           0,00 €   

     

     

     

     

     

 ΣΥΝΟΛΟ 629.231,82 €  ΣΥΝΟΛΟ  353.448,88 € 

 

 

α) Μετρητά 31/12/2020                                           137,05 € 

β) Τράπεζες Διαζώματος  31/12/2020              163.848,78 € 

γ)  Τράπεζες Κουμπαράδων 31/12/2020         111.797,11€ 

 

Υπόλοιπο εις νέον (Σύνολο) 31/12/2020                  

275.782,94 € 

 

 

 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 

 

 

…………… 

 

 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

………………… 
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Αμέσως μετά ο κ. Νταής προέβη στην ανάλυση του απολογισμού, αναφέροντας τα εξής: 

 

«Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στα 629.231,82 € και το σύνολο των εξόδων στα 

353.448,88 €.  

 

Θα ήθελα, όμως, για να περάσουμε, πέρα από την τυπική διάσταση του Απολογισμού και σε 

μια πιο ουσιαστική, να σταθούμε σε δύο μεγέθη, που είναι οι συνδρομές των εταιρικών 

μελών και οι χορηγίες των δράσεων του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.  

 

Στη στήλη των Εσόδων, βλέπουμε τις συνδρομές των εταιρικών μελών που ανέρχονται στο 

ποσό των 230.021,15 € και τις χορηγίες δράσεων του Διαζώματος που ανέρχονται στις  

145.562,72 €. Μαζί λοιπόν αυτά τα δυο μεγέθη, αντιστοιχούν στο 60% των εσόδων. 

Μιλάμε, δηλαδή, για ένα έτος, το οποίο χαρακτηρίστηκε από τις πρωτοφανείς οικονομικές 

και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και για ένα έτος, όπου είχαν επιβληθεί πολύ 

μεγάλοι περιορισμοί στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. 

 

Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι τα εταιρικά μέλη του Διαζώματος, είτε μέσω των συνδρομών, 

είτε μέσω των χορηγιών, στάθηκαν δίπλα μας. Στάθηκαν όχι μόνο δίπλα στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” 

και τις δραστηριότητές του, αλλά και δίπλα σε όλο αυτό το πεδίο που αγκαλιάζει τη δράση 

του Σωματείου μας. Και γιατί το λέω αυτό: Γιατί προφανώς είναι ένα δείγμα του υψηλού 

αισθήματος της κοινωνικής ευθύνης των εταιρικών μελών, αλλά και ένα δείγμα της μεγάλης 

εμπιστοσύνης που δείχνουν στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”.  

 

Και γιατί δείχνουν αυτή την εμπιστοσύνη; Αν πάμε σε ένα μέγεθος στη στήλη των εξόδων, 

θα φανεί πολύ χαρακτηριστικά. Οι παραγωγικές δαπάνες του Σωματείου για το 2020 

ανήλθαν στο ποσό των 229.538,48 €. Κι εδώ, επίσης, βρισκόμαστε στο 65% του συνόλου 

των δαπανών. Αναφερόμαστε, λοιπόν, σε δαπάνες, οι οποίες κατευθύνονται στη συντριπτική 

τους πλειονότητα στην εκπόνηση μελετών. 

 

Πρόκειται για μελέτες,  οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια πραγματικότητα που δεν είναι 

συνηθισμένη στην Ελλάδα, είναι μελέτες που δε μένουν στα συρτάρια, είναι μελέτες που 

μετουσιώνονται σε έργα. Σε έργα που κυρίως κατευθύνονται στον τομέα πολιτισμού, αλλά 

και στους τομείς της εφαρμογής των ολιστικών προγραμμάτων που αναλύθηκαν πολύ 

γλαφυρά από την προηγούμενη εισήγηση. 

 

Αν κάνουμε μια ανάλυση των έργων, στα οποία θα οδηγήσουν αυτές οι μελέτες, και έχοντας 

υπ' όψιν ένα στοιχείο που προκύπτει από την εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών, ότι 

δηλαδή οι μελέτες αφορούν περίπου στο 10% με 15% της συνολικής δαπάνης ενός έργου, 

μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι 229.000 αυτές χιλιάδες, όταν ενταχθούν 

και εκτελεστούν ως έργα, θα φτάσουν σε μια πραγματική δαπάνη, γύρω στα 2,5 με 3 

εκατομμύρια ευρώ. 

 

Και αυτά τα 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία, με 

έναν πολλαπλασιαστή δαπανών γύρω στο 2,6%. Από το 2014 υπάρχει μια διαδικασία που 
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καταγράφει τις επιπτώσεις που έχει στην οικονομία η δραστηριότητα του τομέα πολιτισμού, 

στον οποίο επαναλαμβάνω κατευθύνεται η συντριπτική πλειονότητα των δαπανών του 

Διαζώματος. Η μελέτη αυτή είναι κυλιόμενη και κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται.  

 

Με βάση τη μελέτη αυτή, υπάρχει το εξής συμπέρασμα: ότι όταν δαπανάται ένα ευρώ σε 

έργο του τομέα πολιτισμού, στην πραγματική οικονομία το 1 ευρώ γίνεται 2,6 ευρώ.  

 

Αυτό γίνεται κατανοητό με το εξής παράδειγμα:  

Αν υποθέσουμε ότι ένα έργο που βασίζεται σε μια μελέτη του Διαζώματος αφορά την 

αναστήλωση ενός θεάτρου και υλοποιείται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, τότε τα χρήματα 

θα κατευθυνθούν στο ανθρώπινο δυναμικό που θα υλοποιήσει το έργο. Το δυναμικό αυτό 

θα τα ξοδέψει για να στεγαστεί στο χώρο που υλοποιείται το έργο, για να συντηρηθεί, για 

να καλύψει τις βασικές του βιοτικές ανάγκες.  

 

Στη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, τα χρήματα θα τα χρησιμοποιήσει το ανθρώπινο 

δυναμικό για να ψυχαγωγηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και με βάση 

αυτή τη διαδικασία, του πολλαπλασιαστή των δαπανών, του σπιράλ δηλαδή των δαπανών, 

τα χρήματα που πραγματικά θα φτάσουν στην πραγματική οικονομία, από 229.000 θα 

γίνουν 7 με 8 εκατομμύρια.  

 

Άρα, λοιπόν, καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα: Ότι τα εταιρικά μας μέλη δεν πρέπει μόνο 

να είναι ικανοποιημένα για το πώς πιάνουν τόπο τα χρήματα που δίνουν, αλλά θα πρέπει 

να είναι και περήφανοι γιατί συμβάλλουν πραγματικά στην ανάπτυξη, στην αύξηση του 

εισοδήματος και στην απασχόληση».  

 

Στη συνέχεια ο κ. Νταής παρουσίασε στα μέλη την έγκριση του παρακάτω Οικονομικού 

και διαχειριστικού απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από 1η Ιανουαρίου έως 

την 31 Αυγούστου 2021. 

  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ 31/8/2021 

ΕΣΟΔΑ       ΕΞΟΔΑ     

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ  22.950,00 € ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ/Η  1.501,78 € 

ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ- ΦΙΛΩΝ  314,00 € ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  5.325,69 € 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ - ΧΟΡΗΓΟΙ  353.965,99 € ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  9.382,04 € 

    
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  64.176,65 € 

ΙΔΡΥΜΑ JM KAPLAN 81.665,99 €  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  854,03 € 

ΝΕΑ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 40.200,00 €  Φ.Π.Α.  29.927,05 € 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ@ΚΑΡΜΕΝ 40.000,00 €  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  158.005,54 € 

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ 25.000,00 €  Ίδρυμα JM Kaplan,Πρόγραμμα ''Τριλογία Αττικής''  38.440,00 €  
ΚΟΣΜΟΤΕ  Α.Ε. 18.600,00 €  Διάζωμα, διάφορες δράσεις, εκδόσεις, μεταφράσεις 33.050,65 €  
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 14.000,00 €  Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 15.000,00 €  
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 12.400,00 €  Αεροπορία Αιγαίου,Marketing Πολ. Διαδρ. Νάξου 14.000,00 €  
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΗΛΗΝΑΙΟΥ Α.Ε. 12.400,00 €  Νέα Οδός Α.Ε. Έξοδα Συνάντησης Εταιρικών Μελών 12.400,00 €  
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ  Α.Ε. 12.400,00 €  Unisystems A.E. Κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 12.400,00 €  
UNISYSTEMS A.E. 12.400,00 €  Νέα Οδός Α.Ε. ψηφιακές εφαρμογές ''Τριλ. Αττικής'' 9.654,89 €  
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 10.000,00 €  Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη @Κάρμεν 5.060,00 €  
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 6.200,00 €  Κωνσταντακόπουλου, Έξοδα Γεν. Συνέλευσης   
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. 6.200,00 €  Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.Marketing ''Τριλογίας Αττικής'' 6.000,00 €  
ΕΛΠΕΝ Α.Ε. 5.000,00 €  Βίκος Α.Ε. Κάλυψη εξόδων Γεν. Συνέλευσης 5.000,00 €  
FOURLIS A.E. 5.000,00 €  Νέα Οδός Α.Ε. Μελέτη ''Φύση και Πολιτισμός'' 4.960,00 €  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.000,00 €  Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου, Θέατρο Νικόπολης 1.040,00 €  
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Α.Ε. 5.000,00 €  Κεντρική Οδός Α.Ε, Πολιτιστ. Διαδρομή Στ. Ελλάδας 1.000,00 €  
ΒΙΚΟΣ Α.Ε. 5.000,00 €     
Α/Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 5.000,00 €     
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ZARA  A.E. 5.000,00 €     
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. 5.000,00 €     
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 5.000,00 €     
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 5.000,00 €     
APIVITA AEBE 3.000,00 €     
ΣΕΤΕ  3.000,00 €     
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ 3.000,00 €     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2.000,00 €     
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. 1.500,00 €     

       
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  324,53 €    
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  1,36 € ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  439,11 € 

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο   377.555,88 € Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο   269.611,89 € 

       

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΤΗΝ 

31/8/2021    

 
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ  60.217,97 €    

 
ΑΤΤΙΚΗΣ  13.689,82 €    

 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  36.510,53 €    

 
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ  3.672,19 €    

 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  157.266,03 €    

 
PAY PAL  285,85 €    

       

 
ΤΡΑΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΤΑ  287,43 €    

       

 
Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο  271.929,82 €    

 



Ακολούθως, ο κ. Νταής σχολίασε τον Οικονομικό Απολογισμό του τρέχοντος έτους, 

λέγοντας τα εξής: 

 

«Από 1/1/2021 έως 31/8/2021 το σύνολο των εσόδων είναι 37.555,88 € και το σύνολο των 

εξόδων είναι 269.611,89 €. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα πλεόνασμα στο 8μηνο του 

2021, της τάξης των 100.000 ευρώ.  

 

Αντίστοιχα ποσοστά με αυτά που είπαμε και για το 2020 φαίνεται να ισχύουν και για το 

τρέχον έτος. Να δούμε και τα χρηματικά διαθέσιμα του Διαζώματος την 31/1/2021 στα 

τραπεζικά Ιδρύματα και στο Ταμείο: είναι 271.929,82 €». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Νταής πρόσθεσε ότι θα κάνει μια ειδική αναφορά στους 

κουμπαράδες των Αρχαίων Θεάτρων, αφού τα Αρχαία Θέατρα είναι ένας βασικός και 

μόνιμος πυλώνας της δράσης του Διαζώματος. Αμέσως μετά, ο κ. Νταής πρόβαλε τον 

παρακάτω πίνακα: 

  



 

ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΑΠΌ 1/1/2021 ΕΩΣ 31/8/2021  
Ε ΣΟ Δ Α    

ΕΞΟΔΑ  
 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΛΟΥ  200,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 13.392,00 €  

   
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ   

 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ  100,00 € ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 

   
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 383,87 €  

ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  70,00 € ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ   
 

   
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  64,00 €   
 

     
 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΚΡΗΣ  50,00 €   
 

     
 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ  50,00 €   
 

     
 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ  10,00 €   
 

     
 

ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  60,00 €   
 

     
 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  0,55 € ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 53,08 €  

     
 

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο  604,55 € Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 13.828,95 €  

     
 

                                                                                             ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ      

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ  6.559,82 €   
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  11.696,94 €   
 

     
 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  28.630,65 €   
 

     
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  42.709,47 €   
 

     
 

EUROBANK  8.973,83 €   
 

     
 

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο  98.570,71 €   
 

     
 

 

  



Ο ταμίας συνοψίζοντας ανέφερε πως τα έσοδα των «κουμπαράδων» είναι 604,55 € και τα 

έξοδα 13.828,95 €. Πρόσθεσε, επιπλέον, ότι οι καταθέσεις των κουμπαράδων στις 

Τράπεζες πολύ σημαντικές και ανέρχονται στο ποσό των 98.570,71 €, ένα ποσό που 

αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να εξελιχθεί σε δαπάνες για την εκπόνηση 

μελετών ή άλλων εργασιών ανάδειξης Αρχαίων Θεάτρων.  

 

Κλείνοντας, ο ταμίας παρουσίασε τον παρακάτω προϋπολογισμό του Σωματείου για το 

έτος 2022. 

         

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022 

ΕΞΟΔΑ                 

ΕΞΟΔΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ           2.000,00 € 

ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ         10.000,00 € 

Ενοίκια       
7.200,00 €  

Κοινόχρηστα      
2.800,00 €  

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ           40.000,00 € 

Δ.Ε.Η.       
2.000,00 €  

ΚΟΣΜΟΤΕ      
3.500,00 €  

ΕΥΔΑΠ       
200,00 €  

Γραφική ύλη, αναλώσιμα     
4.000,00 €  

Έντυπα, βιβλία      
3.800,00 €  

Έξοδα ταξιδιών, ομάδων εργασίας    
18.000,00 €  

Διάφορα έξοδα φιλοξενίας, καθαριότητας   
5.000,00 €  

Ταχυδρομικά, μεταφορικά     
3.000,00 €  

Τραπεζικά έξοδα      
500,00 €  

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ         200.000,00 € 

Υπεύθυνος προγραμμάτων     
31.000,00 €  

Αρχαιολόγος      
26.000,00 €  

Αρχαιολόγος      
26.000,00 €  

Γραμματεία      
23.000,00 €  

Γραμματεία      
14.000,00 €  

Γενικών καθηκόντων     
19.000,00 €  

Γενικών καθηκόντων     
12.000,00 €  

Υπεύθυνος προγραμμάτων επιχειρηματικότητας  10.000,00 €  
Υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού marketing  12.000,00 €  
Υπεύθυνος ψηφιακών εφαρμογών    

9.000,00 €  
Υπεύθυνος κοινωνικών δικτύων    

6.000,00 €  
Λογιστής      

7.000,00 €  
Υπάλληλος καθαριότητας     

5.000,00 €  
ΕΞΟΔΑ ΙΔ΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ         30.000,00 € 

ΕΞΟΔΑ  Ζ΄ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ       20.000,00 € 

ΕΞΟΔΑ Θ΄ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ       5.000,00 € 
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ     20.000,00 € 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ           100.000,00 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ    
8.000,00 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ      
15.000,00 € 

         
Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο     Ε  Ξ  Ο  Δ  Ω  Ν         450.000,00 € 

         
Ε  Σ  Ο  Δ  Α               

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ           50.000,00 € 

Συνδρομές μελών 2022     
40.000,00 €  

Νέα μέλη      
5.000,00 €  

Καθυστερούμενες οφειλές μελών    
5.000,00 €  

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ-ΔΩΡΕΕΣ-ΧΟΡΗΓΟΙ         300.000,00 € 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ           100.000,00 € 

         
Σ  Υ  Ν Ο  Λ  Ο    Ε  Σ  Ο  Δ  Ω  Ν         450.000,00 € 

         

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

   
ΕΥΒΟΙΑΣ      

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ     
500.000,00 € 

         
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ      
500.000,00 € 

         

         
Πρόβλεψη διαθέσιμου υπολοίπου 31/12/2021 και μεταφερόμενου ποσού 

προηγούμενων χρήσεων:  περίπου 50.000,00 ευρώ. 

 

«Είναι ένας Προϋπολογισμός, πρόσθεσε ο κ. Νταής, βασισμένος στην εμπειρία του 

τρέχοντος έτους, αλλά και δομημένος, ώστε να υποστηρίξει τον προγραμματισμό που 

ανέλυσε ο Πρόεδρος στην προηγούμενη εισήγηση.  

 

Τα έξοδα αφορούν τα έξοδα λειτουργίας 40.000 €, μίσθωσης ακινήτων 10.000 €, έξοδα 

Η/Υ 2.000 € και έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβές τρίτων 200.000 €.  

 

Στέκομαι στο τελευταίο μέγεθος, για να κάνω την εξής διευκρίνιση: ένα μεγάλο ποσοστό 

του Προϋπολογισμού κατευθύνεται προς αυτές τις δαπάνες, καθώς είναι η πεμπτουσία των 

παραγωγικών δαπανών. Στην πραγματικότητα όλη αυτή τη δραστηριότητα που ανέπτυξε ο 

Πρόεδρος και οι συνεργάτες του Διαζώματος προηγουμένως υλοποιούνται κατά ένα μεγάλο 

βαθμό από το προσωπικό και από τους τρίτους, με τους οποίους συνεργάζεται το Σωματείο..  

 

Το μέρος της ανθρωποαπασχόλησης του προσωπικού για καθαρά διαχειριστικά και 

εσωστρεφή θέματα είναι ελάχιστο. Όλη η προσπάθειά τους είναι εξωστρεφής, είναι 
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παραγωγική δραστηριότητα, άρα και ο προϋπολογισμός, περίπου στο 50% του, αφορά 

παραγωγικές δραστηριότητες.  

 

Ως προς τα έσοδα: αναμένουμε ένα σύνολο εσόδων 450.000 €, το οποίο θα προέλθει από 

συνδρομές μελών, ύψους 50.000 €, από ετήσιες συνδρομές Εταιρικών Μελών, ύψους 

300.000 €, καθώς και από μεταβιβαστικές εισροές, ύψους 100.000 €.  

 

Το σύνολο των εσόδων είναι 450.000 €, συνεπώς είναι ισοσκελισμένα τα έσοδα με τα έξοδα.  

 

Επειδή ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του Διαζώματος τον επόμενο χρόνο θα 

κατευθυνθεί προς το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Εύβοιας υπάρχει και μια ειδική 

αναφορά στον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχει η πρόβλεψη για έσοδα από 

δωρεές και χορηγίες, ύψους 500.000 ευρώ, τα οποία με πολύ γρήγορους ρυθμούς θα γίνουν 

δαπάνες για την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών».  

 

Κλείνοντας, ο κ. Νταής επισήμανε ότι έγινε μια προσπάθεια να φανεί πως μέσα από αυτά 

τα οικονομικά μεγέθη όχι μόνο υποστηρίζεται η δραστηριότητα του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» που κατευθύνεται προς τον παραγωγικό τομέα, αλλά και πως συμβάλλει 

το Σωματείο στην ανάπτυξη του εισοδήματος και της απασχόλησης όλων όσοι 

εμπλέκονται σε όλο αυτό το κύκλωμα παραγωγής μελετών και έργων. 

  

Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε θερμά τον ταμία, κ. Παναγιώτη Νταή 

για την παρουσίαση των Οικονομικών Στοιχείων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

κάλεσε στο βήμα την κα Μαίρη Μπελογιάννη, Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και 

υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Σωματείου, για να παρουσιάσει αφενός την 

Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2020, αλλά και για να κάνει μια σύντομη 

αποτίμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές 

ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα». 

 

Η κα Μπελογιάννη παρουσίασε στα μέλη της Συνέλευσης την παρακάτω έκθεση της 

Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2020: 
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Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Επιτροπής Ελέγχου του μη κερδοσκοπικού σωματείου Δ Ι Α Ζ Ω Μ Α 
 

Στην Αθήνα, σήμερα  Παρασκευή 03/09/2021  και ώρα  09.00 π.μ., στα γραφεία του  Σωματείου 

ΔΙΑΖΩΜΑ  στην οδό Μπουμπουλίνας 30 στην Αθήνα, συνήλθε η Ελεγκτική Επιτροπή του μη κερδοσκοπικού 

σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ που αποτελείται από τους : 

 

• Μαίρη Μπελογιάννη  

• Βασίλειο Μαυριδόγλου 

• Ιωάννη Μαριόλη 

 

και ασχολήθηκε με τον έλεγχο και τη διαχείριση των οικονομικών του  ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 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 2020, χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020,  ήταν συνολικά   

415.347,62  € και έχουν ως εξής: 

                                                                                               
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ                                                                                                                  37.450,00 €                  

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ-ΦΙΛΩΝ                                                                                                    2.310,00  € 

                     

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ                                                                                                           375.583,87 €  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ –ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ                                                                                                       3,75  €     

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ                                                                                                                                 0,00 € 

 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο     Ε Σ Ο Δ Ω Ν                                                                                                            415.347,62 € 

                                                          

2.Τα έξοδα  του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  για τη χρήση 2020, από 01//01/2020-31/12/2020, όπως προκύπτουν από 

τα επίσημα στοιχεία, βιβλία και αποδείξεις, ανέρχονταν συνολικά στα 349.504,29 €  και  έχουν ως εξής: 

                                                                                                                                            (ΕΞΟΔΑ € ) 

 

ΠΑΓΙΑ KAI H/Y                                                                                                                                          1.961,50  € 

ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ                                                                                                                       7.983,16  € 

                                                    

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                                                                            39.936,72 € 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                 60.900,86 € 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ                                                                 1.270,69 € 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ                                                                                               902,12 €  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ                                                                           2.500,00 € 

 

ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚHΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ                                                                                                           6.676,88 €   

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ-ΘΕΑΤΡΩΝ)              225.767,79 € 

                                                                                                                                                                                            

 ΕΒΔΟΜΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΗ                                        682,00€ 

ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ                                                                                                                             217,00 € 
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  (Φόροι τόκων-τραπεζικά έξοδα, επιστροφές διαθεσίμων)                                 705,57 €  

 

       

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    Ε Ξ Ο Δ Ω Ν                                                                                                      349.504,29 € 

 

 

AΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

ΕΣΟΔΑ     2020                                                                                                        415.347,62 €   

 

ΕΞΟΔΑ    2020                                                                                                        349.504,29 € 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020                                                              
                                                                                                                                                   65.843,33 € 
 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2019                                                                                                      98.142,50 €          

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2020                                                             163.985,83 €           

 

 

Τα χρηματικά διαθέσιμα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στις 31/12/2020  έχουν ως εξής : 

(Ποσά σε €) 

• Το υπόλοιπο του Ταμείου, σε μετρητά, του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  στις 31-12-2020 ήταν           137,05 €                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                                                                                                  43.538,40 €  

• ALPHA BANK                                                                                                                             12.927,84 € 

• EUROBANK                                                                                                                                39.785,12 € 

 

• ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                               6.274,08 € 

• ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                                           61.214,25  €     

 

         

 

                 PAY PAL                                                                                                                                         109,09 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ                                                                                                          163.985,83 € 
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B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ   ΚΑΙ   ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ . 

 

                                                           ΑΠΟ 01/01/2020  ΕΩΣ 31/12/2020 

 

 

 

 
Ε Σ Ο Δ Α  Ε Ξ Ο Δ Α 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.500,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ  ΛΑΡΙΣΑΣ 2.675,16 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ  ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 2.000,00 € ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 1.178,00 € 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ  ΚΕΑΣ 500,00 €                                           

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 200,00 €   
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ  ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ 100,00 €    

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ 

ΘΗΒΩΝ 100,00 €    

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΛΟΥ 100,00 €    

    
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ            8,00 € ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 91,43 € 

    
Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 5.508,00 € Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 3.944,59 € 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019 110.233,70 €   
                                             ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ ΤΗΝ  31/12/2020 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ   
11.052,62 € 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   
11.648,94 € 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   
28.362,18 € 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   
51.869,54 € 

EUROBANK   
8.863,83 € 

    
Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο   

111.797,11 € 
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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 01.01.2020 έως 

31.12.2020.  

 

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  

 

 

• Βασίλειος Μαυριδόγλου 

 

 

• Ιωάννης Μαριόλης 
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Αμέσως μετά, η κα Μπελογιάννη προχώρησε στην αποτίμηση του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος, «Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα Αρχαία Θέατρα», αναφέροντας περίπου 

τα εξής: 

 

«Η σχολική χρονιά 2020-2021 υπήρξε μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη χρονιά λόγω των 

μέτρων που επιβλήθηκαν για την προστασία από τον Covid 19. Για πέντε μήνες η 

τηλεκπαίδευση αντικατέστησε τη δια ζώσης διδασκαλία και τους υπόλοιπους μήνες η 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των 

επιδημιολογικών κινδύνων δυσκόλεψε πολύ την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

 

Μέσα σ’ αυτή λοιπόν τη δυσχερή κατάσταση ήταν μεγάλη επιτυχία το ότι υπήρξαν Σχολικές 

Μονάδες, στις οποίες το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Διαζώματος όχι μόνο υλοποιήθηκε, 

αλλά και πρόσφερε στην εκπαιδευτική κοινότητα εξαιρετικές ψηφιακές δημιουργίες, όπως 

μπορεί να δει κάποιος στην πλατφόρμα Generation D.   

 

Στην πρότασή μας, με τίτλο “To know us better – Το Αρχαίο Θέατρο σε προσκαλεί να το 

γνωρίσεις”, ανταποκρίθηκαν αρκετά σχολεία. Οι μαθητές καλούνταν να γνωρίσουν τ’ 

Αρχαία Θέατρα, είτε μέσα από δικτυογραφικές  πηγές που τους δόθηκαν, είτε από 

αρχαιολόγους που τα φροντίζουν, είτε από συνδυασμό και των δύο. Εν συνεχεία, κλήθηκαν 

να περάσουν δημιουργικές ώρες, αναζητώντας ευφάνταστους τρόπους και ψηφιακά μέσα, 

με τα οποία θα μπορούσαν να μεταδώσουν τη γνώση που έλαβαν σε συμμαθητές τους, τους 

οποίους βεβαίως δε θα μπορούσαν να ξεναγήσουν δια ζώσης, αλλά και σε Έλληνες ή μη, 

μαθητές του εξωτερικού, απευθύνοντάς τους και πρόσκληση να έρθουν να τα γνωρίσουν 

από κοντά, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. 

 

Για την επίτευξη του δεύτερου στόχου, η πρόταση ήταν να δημιουργήσουν οι μαθητές 

ηλεκτρονικούς φακέλους με ψηφιακό υλικό, βίντεο, σταυρόλεξα, κουίζ, αφίσες, έντυπα, 

παιχνίδια, παρουσιάσεις με λογισμικό power point που θ’ αποσταλούν στις ελληνόγλωσσες 

Σχολικές Μονάδες του εξωτερικού, αλλά και σε Έλληνες μαθητές που φοιτούν σε 

ξενόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού.  

 

Δημιουργήθηκαν, λοιπόν, ηλεκτρονικοί φάκελοι για τα θέατρα Διονύσου Ελευθερέως, 

Αμφιαρείου Ωρωπού, Θορικού, Αχαρνών, Ασκληπιείου Επιδαύρου, Δελφών, Φιλίππων, 

Μυτιλήνης και για το Ρωμαϊκό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Το παραπάνω υλικό θα αποσταλεί 

σύντομα στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού. Η δράση αυτή θα  αποτελέσει 

κίνητρο, προκειμένου οι Έλληνες μαθητές να γνωρίσουν τα αρχαία θέατρα και να τα 

συστήσουν στους ξένους συμμαθητές τους.  

 

Μικρά ενημερωτικά βίντεο στην αγγλική γλώσσα για 11 αρχαίους χώρους θέασης και 

ακρόασης ήρθαν να προστεθούν στα 13 που παρήχθησαν την περσινή σχολική χρονιά στο 

Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, ως προϊόντα του διαθεματικού σεναρίου Διδασκαλίας 

Αγγλικής Γλώσσης και Ιστορίας της Δραματικής Ποίησης, με τον τίτλο “Getting to know 

the Ancient Theaters”. 
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Πολύ σημαντική αποδείχθηκε η συνεργασία των Εκπαιδευτηρίων της  των Εκπαιδευτηρίων 

της Ελληνογερμανικής Αγωγής με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και πιο συγκεκριμένα με το Γενικό 

Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Καθηγητή Αρχαιολογίας, κ. Βασίλη 

Λαμπρινουδάκη, συνεργασία που έδωσε ωραίους καρπούς, όπως είναι οι παρουσιάσεις με 

θέματα «Αρχαία Θέατρα του Σύγχρονου Κόσμου», «Το Ασκληπιείο Επιδαύρου», το 

«Θέατρο του Διονύσου», το πρώτο ευρωπαϊκό Θέατρο, ο θεσμός των Επιδαυρίων, 

παραστάσεις της Ορέστειας στο Νεοελληνικό Θέατρο.  

 

Τέλος, ξεχωριστή όσο και πολύτιμη πινελιά στη σοδειά των ψηφιακών δημιουργιών, 

αποτελεί το βίντεο που δημιούργησε το Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Αθηνών. Σε αυτό 

παρουσιάζεται το Αρχαίο Θέατρο του Διονύσου Ελευθερέως από την οπτική γωνία ενός 

ατόμου με κινητικές δυσκολίες.  

 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάποιος με αμαξίδιο που 

επιθυμεί να επισκεφθεί το Θέατρο. Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι παρά τις δυσκολίες 

που αντιμετώπισαν τα παιδιά, έκριναν ότι η επίσκεψη ήταν πάρα πολύ εποικοδομητική, γιατί 

είχαν προηγουμένως αποκτήσει τις γνώσεις για την ιστορία και τη χρήση του Θεάτρου από 

την παρουσίαση που τους είχε κάνει ο Αρχιτέκτονας και αναστηλωτής του Θεάτρου, κ. 

Κωνσταντίνος Μπολέτης.  

 

Ελπίζουμε ότι η νέα σχολική χρονιά θα είναι καλύτερη για ν’ αξιωθούν οι μαθητές ν’ 

απολαύσουν την ξενάγηση από τους συμμαθητές τους και ν’ απελευθερωθούν οι 

δημιουργικές τους δυνάμεις, προκειμένου να μεγαλώσει ο αριθμός των ηλεκτρονικών 

φακέλων, αλλά και να παραλάβουμε προτάσεις για πολιτιστικές - περιβαλλοντικές 

διαδρομές που θα προβάλλουν όχι μόνο τ’ Αρχαία Θέατρα, αλλά και τον τόπο διαμονής των 

μαθητών. Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει δοθεί ήδη η έγκριση.  

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας σχεδιάσαμε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Στηρίζουμε 

Βόρεια Εύβοια”, το οποίο αγκάλιασαν και η Υπουργός Παιδείας, κα Νίκη Κεραμέως και η 

Υφυπουργός, κα Ζέτα Μακρή. 

 

Απευθύνεται στα σχολεία όλης της Ελλάδας, με έμφαση στα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας. 

Σκοπός του Προγράμματος, είναι η συνειδητοποίηση της αξίας του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος για έναν τόπο, καθώς και της εθελοντικής προσφοράς με στόχο 

την αειφορία, αλλά και η συνεργασία σχολείων απ’ όλη την Ελλάδα με τα σχολεία της 

Βόρειας Εύβοιας. Σας ευχαριστώ πολύ». 

 

Ο πρόεδρος, κ. Ξενοφών Κάππας, ευχαρίστησε θερμά την κα Μαίρη Μπελογιάννη. Εν 

συνεχεία, ενημέρωσε τα μέλη της συνέλευσης ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των 

εργασιών της Συνέλευσης που αφορά τον Απολογισμό και τον Προγραμματισμό του 

Σωματείου. Εν συνεχεία, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι προχωρά στο δεύτερο κύκλο 
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των εργασιών της συνέλευσης που αφορά στην τροποποίηση του καταστατικού του 

Σωματείου.  

 

 

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Ξενοφών Κάππας, ενημέρωσε τα μέλη της 

συνέλευσης ότι ξεκινά η διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», σύμφωνα με το άρθρο 17, και συγκεκριμένα: 

α) του άρθρου 5 – «Επικοινωνία του Σωματείου», προσθέτοντας μια επιπλέον 

παράγραφο για την καθιέρωση τηλεδιασκέψεων για όλες τις λειτουργικές και 

καταστατικές δράσεις του Σωματείου (Γενική Συνέλευση, Συνεδριάσεις 

Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, Μνημόνια Συνεργασίας, 

Επιτροπές κ.ο.κ.), 

β) της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 18 – «Διάλυση του Σωματείου», για τη 

διευκόλυνση της διαδικασίας απόδοσης δωρεάς από ιδρύματα και φορείς από τις 

Η.Π.Α. 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Ξενοφών Κάππας έδωσε το λόγο στον κ. Πρόδρομο Τσιαβό, νομικό και 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οποίος ενημέρωσε 

τα μέλη της συνέλευσης σχετικά με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Ο κ. Τσιαβός ανέφερε τα εξής: 

 

«Η πρώτη τροποποίηση αφορά την πραγματική - ουσιαστική ένταξη της λειτουργίας των 

διοικητικών οργάνων του Διαζώματος στην ψηφιακή εποχή. Ένα από τα πράγματα, τα 

οποία ζήσαμε και κατακτήσαμε την περίοδο του Covid, ήταν η δυνατότητα του να μπορούμε 

να συνερχόμαστε σε Σώμα ψηφιακά. Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, την οργάνωση του “Ψηφιακού 

Σωματείου” είναι αναγκαία η εναρμόνιση με τα σύγχρονα δεδομένα για την καθιέρωση 

τηλεδιασκέψεων και λήψης αποφάσεων. Είναι σημαντικό, επομένως, να προσδιορίσουμε 

στο καταστατικό ότι είναι εφικτή η εξ’ αποστάσεως συμμετοχή σε όλα τα συλλογικά όργανα, 

καθώς και στη λήψη αποφάσεων. 

 

Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε την προσθήκη, ως δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 5 του 

παρακάτω χωρίου, το οποίο και σας αναγιγνώσκω: 

 

“Είναι έγκυρη η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική 

Συνέλευση, Συνάντηση Εταιρικών Μελών, Άνω Διάζωμα, Επιτροπές κ.λπ.) του Σωματείου, 

για το σύνολο ή για κάποια μέλη του, με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, όπως 

τηλεδιάσκεψη κ.λπ. Τα συλλογικά όργανα δύνανται να λαμβάνουν αποφάσεις και με 

ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη, διαδίκτυο, τηλεφωνία με ανοικτή ακρόαση 

κ.λπ.) ή κάποια μέλη τους να συμμετέχουν σε παρόμοια διαδικασία, χωρίς να είναι 

απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στον χώρο συνεδρίασης των υπολοίπων μελών του 

εκάστοτε συλλογικού οργάνου. 
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Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του εκάστοτε συλλογικού οργάνου 

περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη 

συνεδρίαση. Η πρόσκληση θα πρέπει να καθορίζει ιδίως την πλατφόρμα τηλεπικοινωνίας, 

μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η συνεδρίαση, τον τρόπο ταυτοποίησης των παρόντων, τον 

τρόπο ψηφοφορίας, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία για τη διενέργειά της με 

ηλεκτρονικά μέσα”.  

 

Επιπλέον, προτείνουμε την τροποποίηση του τίτλου του άρθρου 5 ως εξής: “Επικοινωνία 

του Σωματείου και τρόπος λήψης αποφάσεων από τα συλλογικά του Όργανα”. 

 

Ολοκληρώνοντας την ανάγνωση, θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή στα μέλη της Γενικής 

Συνέλευσης, ότι η παρακάτω τροποποίηση αφορά όχι μόνο τα κλασσικά όργανα του 

Σωματείου μας, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, αλλά και τη 

Συνάντηση των Εταιρικών Μελών, το ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ, τα οποία αποτελούν εξίσου 

σημαντικούς θεσμούς για τη λειτουργία του Σωματείου μας.  

 

Τέλος, θα ήθελα ν’ αναφέρω ότι η διατύπωση είναι τέτοια, ώστε να αναγράφει και να 

επικυρώνει και αυτό που κάνουμε σήμερα, δηλαδή την υβριδική πραγματοποίηση 

συνεδριών, η οποία θα επιτρέπει και σε μέλη μας, τα οποία δεν είναι δυνατό να 

παρευρίσκονται να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ηλεκτρονικά στις συλλογικές 

αποφάσεις και διεργασίες του Σωματείου μας». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν 

ηλεκτρονικά εάν συμφωνούν α) με την τροποποίηση του τίτλου του άρθρου 5 του 

καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ, β) με την τροποποίηση του άρθρου 5 του 

καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ, προσθέτοντας μια επιπλέον παράγραφο για 

την καθιέρωση τηλεδιασκέψεων για όλες τις λειτουργικές και καταστατικές δράσεις του 

Σωματείου. 

 

Ακολούθησε ηλεκτρονική ψηφοφορία, οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση από το Σώμα 

της Γενικής Συνέλευσης της τροποποίησης: 

α) του τίτλου του άρθρου 5 του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ ως 

εξής: «“Επικοινωνία του Σωματείου και τρόπος λήψης αποφάσεων από τα 

συλλογικά του Όργανα”», 

β) του άρθρου 5 του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ, προσθέτοντας 

μια επιπλέον παράγραφο για την καθιέρωση τηλεδιασκέψεων για όλες τις 

λειτουργικές και καταστατικές δράσεις του Σωματείου (Γενική Συνέλευση, 

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, Μνημόνια 

Συνεργασίας, Επιτροπές κ.ο.κ.). 

 

Εν συνεχεία το λόγο έλαβε και πάλι ο κ. Τσιαβός, ο οποίος αναφέρθηκε στη δεύτερη 

τροποποίηση που αφορά στο άρθρο 18 του Καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 
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Ο κ. Τσιαβός ανέφερε τα εξής: 

 

«Η δεύτερη τροποποίηση αφορά το άρθρο 18 του Καταστατικού του Σωματείου 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”, με τίτλο: “Διάλυση του Σωματείου”. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται 

απαραίτητη, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία απόδοσης δωρεάς προς το 

Σωματείο μας από Ιδρύματα και Φορείς από τις Η.Π.Α.  

 

Εισαγωγικά θα ήθελα να αναφέρω ότι τα Ιδρύματα που προέρχονται από τις Η.Π.Α., 

προκειμένου να προχωρήσουν σε δωρεές που τους επιτρέπουν αντίστοιχα οι ρυθμίσεις τους 

σε σχέση με το Φορολογικό τους Δίκαιο, είναι απαραίτητο να γίνονται προς κοινωφελείς 

φορείς. Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” είναι κοινωφελής φορέας στο σύνολο των διατάξεών του. Ωστόσο 

στο άρθρο 18, το οποίο αφορά στη διάλυση του Σωματείου, πρέπει να αποσαφηνιστεί και 

να εκφράζεται ρητώς ότι και μετά τη διάλυση του Σωματείου δε θα συνεχιστεί απλά η 

λειτουργία του, αλλά και το ότι ο επόμενος - διάδοχος φορέας θα εξακολουθεί να έχει 

κοινωφελή χαρακτήρα.  

  

Συνεπώς, η παρ. 2 του άρθρου 18 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής (σας διαβάζω το 

αρχικό και το καινούργιο χωρίο):  

“Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η τελευταία Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη 

διάθεση της περιουσίας του σε Μη Κερδοσκοπικό Φορέα, ο οποίος υπηρετεί σκοπούς 

παρεμφερείς προς τους σκοπούς του Σωματείου”.  

 

Η παράγραφος αυτή προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: 

“Σε περίπτωση διάλυσης του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, η τελευταία Γενική Συνέλευση αποφασίζει 

για τη διάθεση της περιουσίας του σ’ έναν Μη Κερδοσκοπικό Φορέα για κοινωφελείς 

σκοπούς, οι οποίοι είναι ίδιοι ή παρεμφερείς προς τους σκοπούς του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ”. 

 

Πιστεύουμε ότι η τροποποίηση αυτή, εκτός από τον τυπικό χαρακτήρα της, δηλαδή τη 

διευκόλυνση της απόδοσης δωρεών προς το Σωματείο μας από Ιδρύματα των Η.Π.Α., έχει 

και ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς εξασφαλίζει τη συνέχιση των σκοπών και της αποστολής 

μας με ακόμα πιο συνεπή - προς τον αρχικό τρόπο - του Σωματείου». 

  

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε θερμά τον κ. Τσιαβό 

και κάλεσε τα μέλη της Συνέλευσης να ψηφίσουν ηλεκτρονικά εάν συμφωνούν με την 

τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Καταστατικού του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», με τίτλο: «Διάλυση του Σωματείου» για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 

απόδοσης δωρεάς από ιδρύματα και φορείς από τις Η.Π.Α. 

 

Ακολούθησε ηλεκτρονική ψηφοφορία, οπότε προέκυψε η έγκριση κατά πλειοψηφία από 

το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης της τροποποίησης της παραγράφου 2 του άρθρου 18 

του Καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με τίτλο: «Διάλυση του Σωματείου». 

 



ΙΔ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - «ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ» - 2/10/2021 

 

 

43 

Στο σημείο αυτό ζήτησε και πάλι το λόγο από τον πρόεδρο ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, ο 

οποίος, εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε στο θέμα της Βορείου Ευβοίας. Ο κ. 

Τσιαβός ανέφερε τα εξής: «Μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας ανασυγκρότησης της 

Βορείου Εύβοιας το “ΔΙΑΖΩΜΑ” αναπτύσσει μια συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο που αφορά στην ψηφιακή υποστήριξη της δράσης αυτής και είμαστε ιδιαίτερα 

περήφανοι γι' αυτό. Πρόκειται για μια πραγματικά πρωτοποριακή συνεισφορά, παρέχεται 

μια υποδομή για το πώς μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις, οι οποίες θα είναι πραγματικά 

διαφανείς, ανοιχτές και προσβάσιμες στο κοινό.  

 

Θα ήθελα, τέλος, να αναφερθώ και στο ζήτημα της επίθεσης που δέχτηκε το “ΔΙΑΖΩΜΑ” 

- γιατί θεωρώ ότι η επίθεση απέναντι στον κ. Θοδωρή Μπένο είναι επίθεση κατά του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ – και να πω ότι όλοι θεωρούμε ότι η επίθεση αυτή αφορά τον καθέναν μας 

προσωπικά και ότι τέτοια φαινόμενα κιτρινισμού είναι καλό να τα καταδικάζουμε και να τ’ 

αφήνουμε να πεθάνουν άμεσα». 

 

 

5. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΣΩ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

  

Ακολούθως, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Ξενοφών Κάππας κάλεσε στο βήμα 

τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για να ανοίξει το πιο 

συμμετοχικό κομμάτι της Συνέλευσης και να απαντήσει στις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις 

που έχουν προκύψει.  

 

Εισαγωγικά, ο κ. Μπένος έκανε μια αναφορά σε δύο απώλειες που είχε πρόσφατα το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»,  το σεμνό και ωραίο άνθρωπο, Γιάννη Κουράφα, ο οποίος έφυγε 

ξαφνικά από τη ζωή. «Η οικογένεια Κουράφα, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι μια οικογένεια 

Διαζωματική, η οποία βρίσκεται διαρκώς κοντά μας. Όλη η οικογένεια έχει δημιουργήσει 

ένα μικρό διαμαντάκι στο χώρο της επιχειρηματικότητας και του πολιτιστικού τουρισμού, 

το ταξιδιωτικό γραφείο “SOMEWHERE WE KNOW”.  

 

Θέλω να μεταφέρω σε όλη την οικογένεια τη θλίψη μας για τη βαριά αυτή απώλεια. 

Αισθάνομαι ότι εκφράζω όλους σας στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Γιάννη μας πάντα θα θυμόμαστε το 

ήθος σου και το όμορφο χαμόγελό σου. Και καλώ την οικογένεια Κουράφα να συνεχίσουμε 

τη σπουδαία δουλειά που κάνουμε μαζί και με το γραφείο σας. 

  

Η δεύτερη αναφορά είναι σε ένα πρόσωπο που έχει μια μεγάλη συμβολική αξία για το 

Σωματείο μας. Πριν από λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή η Τούλα μας, η Τούλα  (Πολυτίμη) 

Ανδριοπούλου. Σας θυμίζω ότι πριν από 7 χρόνια είχε φύγει από τη ζωή και η αδελφή της,  

Ντόρα Ανδριοπούλου. Αυτές οι δυο σπουδαίες και συμβολικές φιγούρες θα μας συνοδεύουν 

πάντα. Θέλω να σας κάνω μια πρόταση, την οποία προτείνω να τη βάλουμε στο τέλος σε 

ψηφοφορία προς έγκριση: να καθιερώσουμε για κάθε χρόνο, από το 2022, το Βραβείο του 

Εθελοντή, του καλύτερου Εθελοντή για το κάθε έτος, που θα φέρει την επωνυμία των 

αδερφών Ανδριοπούλου. Άρα, λοιπόν, σας καλώ να ψηφίσουμε την παραπάνω πρόταση και 
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να εξουσιοδοτήσετε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις σχετικές ενέργειες 

(προετοιμασία προκήρυξης, θέσπιση κριτηρίων κ.α.) 

 

Νομίζω είναι ένας ωραίος τρόπος να τιμήσουμε στο διηνεκές τις δυο κυρίες, τις αδελφές 

Ανδριοπούλου, καθώς εκείνες πρώτες άνοιξαν όλο αυτό το μεγάλο κεφάλαιο του χορηγικού 

θεσμού, υιοθετώντας ένα συμβολικό θέατρο, το Αρχαίο Θέατρο των Δελφών».  

 

Στη συνέχεια, άνοιξε ο διάλογος με τις ερωτήσεις των μελών της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Ερώτηση 1η: «Πώς θα συνδεθεί το πρόγραμμα της Βόρειας Εύβοιας με το ΔΙΑΖΩΜΑ;» την 

οποία απηύθυνε η κα Πανωραία Σπηλιοπούλου, νομικός και τακτικό μέλος του 

Σωματείου.  Αμέσως μετά έλαβε το λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

Επικεφαλής του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας για να απαντήσει 

στην ερώτηση:  

 

«Το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας είναι ήδη συνδεδεμένο με τα 

προγράμματα του Διαζώματος. Η Βόρεια Εύβοια είναι η κοινή μας βιωματική και 

πνευματική προίκα. Γι’ αυτό και δε χρειάστηκε πάνω από μια μέρα, για να συγκροτήσω το 

πρόγραμμα, το οποίο παρουσίασα σε μια εβδομάδα από τη στιγμή που μου το ανέθεσε ο 

Πρωθυπουργός, πάντα με τη βοήθεια των στελεχών του Διαζώματος, της κας Κατερίνας 

Αβραμοπούλου και του κ. Ευδόκιμου Φρέγκογλου. Διαμορφώσαμε με τα παιδιά  το 

πρόγραμμα, του δώσαμε την τελική μορφή και μαζί με τον Ευδόκιμο το παρουσιάσαμε στον 

Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. 

 

Συνεπώς, το πρόγραμμα της Εύβοιας είναι μια φυσική συνέχεια όλης της προίκας μας. 

Βεβαίως είναι πολύ πιο πολύπλοκο, περιέχει πολύ περισσότερα πράγματα, δεν αλλάζει όμως 

καθόλου στη φιλοσοφία του. Είναι η φιλοσοφία των ολιστικών προγραμμάτων, τα οποία 

δουλεύουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε όλοι μαζί και απευθύνονται σε όλους τους 

πολίτες. Αυτό θα κάνουμε και στην Εύβοια».  

 

Ερώτηση 2η: «Θέλω να καταλάβω καλύτερα τη λειτουργία των τριών ομόκεντρων κύκλων 

στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας», την οποία απηύθυνε ο κ. Βαγγέλης 

Ευθυμίου, σκηνοθέτης και μέλος του Διαζώματος. Αμέσως μετά έλαβε το λόγο ο 

πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας για να απαντήσει στην ερώτηση: 

 

«Κάθε πρόγραμμα που σχεδιάζουμε θα πρέπει να έχει μια κεντρική ιδέα, μια στρατηγική 

δηλαδή. Η κεντρική αυτή ιδέα πρέπει να συνοδεύεται από έργα και δράσεις και πρέπει όλοι 

οι χρηματοδοτικοί πόροι, απ’ οπουδήποτε και αν προέρχονται, να υπηρετούν το πρόγραμμα 

αυτό. Όλοι οι πόροι πρέπει να συγκλίνουν στο γενικό σχεδιασμό.  

 

Για να πετύχει ένα πρόγραμμα, λοιπόν, πρέπει να έχει ένα ισχυρό πνευματικό και 

συναισθηματικό πυρήνα.  
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Ο 1ος κύκλος λοιπόν είναι: “Θεσμικός, επιχειρησιακός και πνευματικός πυρήνας του 

ολιστικού προγράμματος ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας”.  

 

Για παράδειγμα στο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Καλαμάτας η σχέση του κεντρικού 

πυρήνα, δηλαδή του πρώτου κύκλου με όλο το πρόγραμμα, ήταν 5%. Δηλαδή το πρόγραμμα 

το κεντρικό που χρηματοδοτήθηκε από τη γραμμή 550 των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων 

Προγραμμάτων, ήταν 5 δις δραχμές. Και το συνολικό πρόγραμμα 100 δις δραχμές. Αλλά 

είχε τέτοια ένταση πνευματική και όλοι μα πραγματικά όλοι συμπράξαμε για την υλοποίηση 

του προγράμματος.  

 

Είχαμε, όμως, κι ένα πολύ γερό master plan, το πολεοδομικό σχέδιο της πόλης. Να φέρω 

μερικά παραδείγματα: Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων έκανε όλα τα σχολεία με βάση το 

σχέδιο. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας αναγκάστηκε να ακολουθήσει το γενικό 

πολεοδομικό σχέδιο. Όμως υπήρχε κι ένα οριζόντιο πρόγραμμα. Ό  

 

Το αξιακό περιβάλλον της Εύβοιας ποιο είναι; Η διπλή μετάβαση, Πράσινη και Ψηφιακή, 

θέλουμε να έχει παντού ψηφιακές εφαρμογές και θέλουμε να έχει παντού καινοτομία.  

 

Στην Καλαμάτα αυτό που κυριαρχούσε στο σεισμό ήταν η ανθεκτικότητα. Θέλαμε να 

κάνουμε, λοιπόν, νέες και σωστές οικοδομές. Και για να το πετύχουμε αναθέσαμε 

μικροζωνικές μελέτες. Οι μικροζωνικές μελέτες είναι το αντίστοιχο των μελετών που θα 

εκπονήσει η ομάδα του Πολυτεχνείου στο πρόγραμμα της Βόρειας Εύβοιας. 

Τι ήταν οι μικροζωνικές μελέτες; Ήταν μια συστηματική μελέτη του υπεδάφους, της πόλεως, 

προκειμένου να μας δώσουν τους σωστούς αντισεισμικούς συντελεστές. Ο κ. Λέκκας 

πρόσφατα είπε ότι αν γινόταν σήμερα σεισμός, θα είχαμε το 10% της βλάβης που είχαμε το 

’86. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε προγράμματα που βελτιώνουν την ποιότητα 

και την ανθεκτικότητα.  

 

Στην περίπτωση της Εύβοιας το ομώνυμο της πόλεως είναι το δάσος. Δηλαδή στο δάσος θ' 

αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα με το δίπολο “αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα”. Σαφώς 

όμως θέλουμε την αποδοτικότητα, αλλά ποτέ σε βάρος της ανθεκτικότητας. Και αυτό ισχύει 

συνολικά για τα μνημεία.  

 

Συνεπώς, ο κεντρικός πυρήνας του προγράμματος είναι εξόχως πνευματικός, και όλα τα 

μελετητικά γραφεία, τα οποία θα επιβλέπω προσωπικά με τη συνδρομή βεβαίως σπουδαίων 

εθελοντών, θα έχουν ως οδηγία να βάλουν στο σκληρό πυρήνα του προγράμματος τα 

πνευματικά διαμαντάκια, για να εκπέμψουν φως, λάμψη, έμπνευση και συναίσθημα.  

 

Ας περάσουμε τώρα στους δυο άλλους ομόκεντρους κύκλους. Ο μεσαίος κύκλος είναι ο 

κύκλος της Ευρώπης, ο κύκλος του Ε.Σ.Π.Α. Εδώ έχουμε διαφορετικούς μηχανισμούς 

έγκρισης και υλοποίησης, δηλαδή τις περίφημες Διαχειριστικές Αρχές. Άλλη Διαχειριστική 

Αρχή θα έχει το Π.Ε.Π. της Στερεάς Ελλάδος και άλλη Διαχειριστική Αρχή τα Τομεακά 

Προγράμματα.  
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Τι έκανε μέχρι τώρα η πολιτεία; Έκανε μια μικτή Διαχειριστική Επιτροπή όλων των 

Διαχειριστικών Αρχών. Ο ορισμός του ναυαγίου.  

 

Εμείς τι θα κάνουμε; θα έχουμε μια Επιτροπή, την οποία θα επιβλέπω εγώ, η οποία θα 

παίρνει ένα-ένα έργο και θα παρακολουθεί λοιπόν συστηματικά την υλοποίησή του.  

 

Άρα, λοιπόν, ο δεύτερος κύκλος αναφέρεται σε όλα τα έργα του Ε.Σ.Π.Α, πλην του 

Περιφερειακού Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδος, όπου θα υπάγεται το πρόγραμμα της 

Βόρειας Εύβοιας. Χονδρικά, το πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδος θα μας δώσει περίπου 40 

με 50 εκατομμύρια. Το υπόλοιπο ποσό που θα μπορούμε να το εκτιμήσουμε όταν θα 

τελειώσει η πρώτη φάση των μελετών.  

Θα δούμε, δηλαδή, τι προτείνουν όλες οι μελέτες, θα αξιολογήσουμε τις δράσεις κι μετά θα 

καταλήξουμε στον προϋπολογισμό. Δηλαδή την 1η Μαρτίου 2022 θα εκτιμήσουμε το ύψος 

του συνολικού προγράμματος.  

 

Και ερχόμαστε στον τρίτο κύκλο. Είναι ο πιο δύσκολος κύκλος και αφορά το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων, που πολλές φορές εξαγγέλλεται ότι θα κάνουμε ένα μηχανισμό 

παρακολούθησής του, αντίστοιχο με αυτόν των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Οι 

Ευρωπαίοι δηλαδή, όταν μπαίνει ένα έργο, είναι ένα έργο διασφαλισμένο σε 

χρηματοδότηση, υπάγεται σ’ ένα συνολικό σχεδιασμό κι έχει διαδικασίες υλοποίησης και 

ποινές αν δεν υλοποιηθεί.  

 

Δυστυχώς το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, λυπάμαι που το λέω, είναι ο ορισμός του 

πελατειακού προγράμματος, το οποίο αλλάζει από Υπουργό σε Υπουργό, από κυβέρνηση σε 

κυβέρνηση, έχει αστάθεια και δεν έχει καμία σοβαρή αναπτυξιακή ορμή. Εμείς, λοιπόν, 

θέλουμε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να το συμπαρασύρουμε, για να έχει όλες τις 

απαιτήσεις, επιχειρησιακές και πνευματικές, του κεντρικού πυρήνα του προγράμματος.  

 

Συνεπώς, και καταλήγω, ο κύκλος ο πρώτος, ο δυναμικός, θα είναι ο κύκλος ο πνευματικός, 

με τη μικρή χρηματοδότηση που, όμως, φιλοδοξούμε και θα το πετύχουμε, ο κύκλος αυτός 

να εμπνεύσει και όλους τους άλλους κύκλους, προκειμένου τα χρηματοδοτικά προγράμματα 

πια ως ένα ενιαίο πρόγραμμα, να υπηρετήσουν τον ενιαίο σκοπό». 

 

Ερώτηση 3η: «Το Πρόγραμμα “Πόλις” πώς ακριβώς συνδυάζεται με τα χρηματοδοτικά 

προγράμματα;», την οποία απηύθυνε η κα Ιωάννα Γεωργοπούλου. Αμέσως μετά έλαβε το 

λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας για να απαντήσει στην ερώτηση. 

 

 «Το Πρόγραμμα “Πόλις” στηρίζεται πνευματικά σε δυο μεγάλα κεκτημένα της Ευρώπης: 

στο κεκτημένο των ολιστικών προγραμμάτων, που στην περίπτωση των πόλεων είναι η 

βιώσιμη αστική ανάπτυξη, και στο άλλο πνευματικό κεκτημένο, στην περίφημη Χάρτα της 

Λειψίας.  
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Η Χάρτα της Λειψίας διατυπώθηκε για πρώτη φορά το ΄10 και συνεχώς ανανεώνεται. 

Λέγεται Χάρτα της Λειψίας, γιατί στη Λειψία συνήλθε η Επιτροπή των Υπουργών 

Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έφτιαξαν αυτή τη σπουδαία Χάρτα. Η 

παραπάνω Χάρτα μίλησε για πρώτη φορά για τη διάδραση στην πόλη και τη συνεργασία του 

δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και για την επιχειρηματικότητα. Αντιμετώπισε την 

πόλη καθολικά και μας προίκισε και με δυο ορολογίες: 

 

Η μία ορολογία είναι η “συμπαγής πόλη”. Τι σημαίνει “συμπαγής πόλη”; Για να κάνουμε 

ένα πρόγραμμα της πόλης, πρέπει να αφορά και τους δρόμους και τις πλατείες, δηλαδή τα 

δημόσια κτίρια, αλλά και τα ιδιωτικά κτίρια. Πρέπει να αφορά και την επιχειρηματικότητα, 

την καινοτομία, αλλά και όλα τα κοινωνικά δίκτυα της πόλης, ισχυρά ή αδύναμα.  

 

Έτσι συγκροτείται ένα ολιστικό πρόγραμμα για την πόλη. Συνεπώς εμείς θέλουμε να 

προικίσουμε μέσω του προγράμματος “Πόλις” τις πόλεις με όλο αυτό το πνευματικό 

υπόβαθρο,, αλλά όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά. Έχουμε κάνει, λοιπόν, μια 

πραγματικά υποδειγματική σύμβαση που είναι πανομοιότυπη για τις 8 πόλεις που θα 

υποβάλλουν πρόταση για το παραπάνω πρόγραμμα, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Μπορεί να ενσωματώσει όλο το πνευματικό κεφάλαιο.  

2. Θα μπορεί μελλοντικά ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις οποιασδήποτε 

πρόσκλησης για οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε αυτό το πρόγραμμα προέρχεται 

από το Ε.Σ.Π.Α., δηλαδή μέσω της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, είτε από το 

RECOVERY, είτε ακόμα κι από το ίδιο το κράτος. Θυμίζω ότι προσπαθούν να 

αναβαθμίσουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να το κάνουν Εθνικό 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης που θα έχει τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων της 

Ευρώπης. Συνεπώς, δίνουμε στους Δημάρχους ένα μεγάλο όπλο για ν' 

αντιμετωπίσουν πνευματικά και με τρόπο ολοκληρωμένο την πόλη τους, αλλά 

και για να έχουν μια πλήρη ετοιμότητα για να διεκδικήσουν οποιοδήποτε 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα.  

 

Θέλω να σας κάνω μια πρόβλεψη: Η χώρα ποτέ δεν είχε, αλλά τώρα πολύ περισσότερο από 

ποτέ, πρόβλημα έλλειψης πόρων, αναπτυξιακών. Πάντα είχε πρόβλημα με την απορρόφησή 

τους. Ωστόσο, η αποδοτικότητα φέτος έχει φτάσει στην καλύτερη χρονιά και αγγίζει τα 5 

δις. Εννοώ για τους δημόσιους πόρους, δε μιλάω για ιδιωτικές επενδύσεις. Ξέρετε, όμως, 

πόσο καλείται ν’ απορροφά κάθε χρόνο; Το τριπλάσιο, 15 δις. Συνεπώς, το πρόβλημα που 

θα έχουμε θα είναι πρόβλημα σωστής απορροφητικότητας.  

 

Άρα λοιπόν, εμείς εφοδιάζουμε τις πόλεις μ’ αυτά τα δυο εργαλεία, να έχουν προγράμματα 

ρωμαλέα, προγράμματα απαιτητικά, προγράμματα με έντονο πνευματικό και ολιστικό 

χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα προγράμματα που να καταλήγουν σε έργα και δράσεις, 

συγκεκριμένες και ώριμες, οι οποίες θα μπορούν να έχουν και υψηλή απορροφητικότητα». 

 

Ερώτηση 4η: «Η ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας είναι ένα εμβληματικό έργο 

ολιστικής ανάπτυξης για το ΔΙΑΖΩΜΑ. Θα ήταν καλό η επόμενη συνάντηση του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ να γίνει εκεί ώστε οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς ν’ αντιληφθούν τι 
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σημαίνει να δίνουμε το έργο αυτό και να δοθεί η δυνατότητα τα μέλη να δουν από κοντά 

πού γίνεται και να έρθουν σε άμεση επαφή με τους κατοίκους», την οποία απηύθυνε ο κ. 

Στέφανος Μηνιάδης. Αμέσως μετά έλαβε το λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας για να απαντήσει στην ερώτηση. 

 

«Μας αρέσει αυτή η πρόταση. Σας προτείνω να ψηφίσουμε την πρόταση αυτή στο τέλος και 

να κάνουμε τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου του χρόνου στην Εύβοια. Αλλά επειδή 

έχουμε ήδη αποφασίσει η επόμενη Γενική Συνέλευσή μας να γίνει στην Αρχαία Μεσσήνη, 

μπορούμε να διοργανώσουμε στη Βόρεια Εύβοια την επόμενη συνάντησή μας με τα 

Εταιρικά μας μέλη. Η εκδήλωση αυτή είναι ισοδύναμη με τη Γενική μας Συνέλευση και 

μάλιστα θα την κάνουμε νωρίς, κάπου την άνοιξη, που θα είναι και πολύ πιο επίκαιρο. Και 

θα εξετάσουμε αν μπορεί να γίνει η μεθεπόμενη Γενική Συνέλευση, δηλαδή του 2023, στη 

Βόρεια Εύβοια. Σας ευχαριστούμε κ. Μηνιάδη για την ωραία πρόταση». 

 

Ερώτηση 5η: «Τι εννοείτε ότι για το πρόγραμμα της Εύβοιας η ΟΧΕ είναι το καλύτερο 

εργαλείο για το μέλλον;», την οποία απηύθυνε η κα Φωτεινή Θειακού, οικονομολόγος και 

τακτικό μέλος του Σωματείου. Αμέσως μετά έλαβε το λόγο ο κ. Σταύρος Μπένος για να 

απαντήσει στην ερώτηση. 

 

«Το εργαλείο της Ο.Χ.Ε. είναι το καλύτερο εργαλείο για δυο λόγους. Πρώτον, το πρόγραμμα 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας θα έχει στρατηγική. Όπως για το “ΔΙΑΖΩΜΑ” το 

κεντρικό μας μήνυμα είναι τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης 

ανάπτυξης, το δάσος θα είναι στο κέντρο της ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης της Βόρειας 

Εύβοιας. Αν δεν αναγεννηθεί το δάσος, όλες οι άλλες μελέτες δε θα έχουν νόημα. Άρα 

λοιπόν όλοι θα είμαστε στραμμένοι προς τα εκεί. Αυτή είναι η πνευματική περιουσία του 

Σωματείου που θα τη μεταφέρουμε αυτούσια και έχουμε πια μια πολύτιμη εμπειρία, την 

οποία θα παροχετεύσουμε με όλους τους τρόπους στο πρόγραμμα της Εύβοιας». 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου για να απαντήσει 

στην παραπάνω ερώτηση. Ο κ. Φρέγκογλου ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Τα αρχικά της Ο.Χ.Ε. σημαίνουν Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση. Πρόκειται για ένα 

σπουδαίο εργαλείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάγεται στα λεγόμενα ΠΕΠ – 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και είναι ένα εργαλείο, το οποίο ουσιαστικά θα 

διασφαλίσει ένα πρόγραμμα, να μπορεί να έχει μια βιωσιμότητα στα επόμενα χρόνια.  

  

Αυτό προσπαθούμε, λοιπόν, να ετοιμάσουμε και για την περίπτωση της Βόρειας Εύβοιας, 

ώστε ό,τι και να γίνει, ακόμα και ν’ αλλάξει η κυβέρνηση, το πρόγραμμα αυτό να έχει μπει 

σε μια τροχιά και να υλοποιηθεί.  

 

Επιπλέον, μέσω της Ο.Χ.Ε. το πρόγραμμα θα έχει μια φιλοσοφία ολιστική και θα μπορεί να 

συνεργάζεται με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, δηλαδή να λειτουργεί σαν ομπρέλα 

προγραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί όχι μόνο να αξιοποιήσει ένα ποσό που είναι 
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εγκεκριμένο από το λεγόμενο Στόχο 5 που αφορά τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, 

αλλά και να αξιοποιεί και άλλα προγράμματα». 

 

Ερώτηση 6η: «Πότε οι πολίτες της Βόρειας Εύβοιας, θα αρχίσουν πραγματικά να 

καταλαβαίνουν τα οφέλη από το πρόγραμμα αυτό;», την οποία απηύθυνε η κα Δώρα 

Πρασίνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Στη 

συνέχεια το λόγο έλαβε και πάλι ο κ. Σταύρος Μπένος για να απαντήσει στην ερώτηση. 

 

«Άμα δεν το καταφέρουμε αυτό την άνοιξη, θα έχουμε μεγάλες περιπέτειες. Δηλαδή πρέπει 

την άνοιξη, όταν θα έχει περάσει ένα εξάμηνο περίπου από τις πυρκαγιές και το συναίσθημα 

και οι εντάσεις του πρώτου καιρού κάπως θα έχουν καταλαγιάσει, τότε θα βγει μπροστά πια 

η απαίτηση για το μέλλον. Είναι ένα πολύ φυσικό, ανθρώπινο και υπαρξιακό ζήτημα αυτό. 

Πρέπει εμείς να δείξουμε ποιο θα είναι αυτό το μέλλον.  

 

Γι' αυτό θα πρέπει μέχρι τότε επίμονα να δούμε μια δυο δράσεις με κάθε μελετητή, π.χ. στον 

αγροτικό τομέα, στον τουριστικό τομέα, στο κομμάτι του δάσους, στο κομμάτι των 

κοινωνικών δικτύων και της αναμόρφωσης των κοινωνικών δομών, στα σχολεία και τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, σε όλο το εύρος δηλαδή των πολιτικών για το δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα.  

 

Εγώ θέλω να είναι η άνοιξη ένα εργοτάξιο της ελπίδας του μέλλοντος. Το έχουν ανάγκη οι 

πολίτες πρώτα απ’ όλα. Αλλά δε σας κρύβω ότι το έχουμε ανάγκη κι εμείς πολιτικά που 

έχουμε αναλάβει αυτή την ευθύνη, η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά, με την ιδιότητα που 

για να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική και ορμή την προσπάθειά μας. 

 

Άρα, λοιπόν, ναι, την άνοιξη φιλοδοξούμε οι πολίτες να πάρουν εικόνες του μέλλοντός τους, 

για να έχουν μια ανάκαμψη μέσα τους, να πάρουν μια βαθιά ανάσα και να μπορέσουν 

πραγματικά να δουν τη δουλειά που γίνεται και να ενταχθούν ακόμα πιο δυναμικά στην 

κοινή προσπάθεια». 

 

Παρατήρηση: «Παράκληση σχετικά με την προσβασιμότητα, όλες οι κατασκευές να 

σχετίζονται και να υλοποιούνται αν είναι εφικτό, με τη συνδρομή επιστημόνων ΑμΕΑ, 

άλλως με κάποιο καθήμενο με αμαξίδιο;», την οποία απηύθυνε η κα Νίκη Παυλίδου, μέλος 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Στη συνέχεια το λόγο έλαβε και πάλι ο κ. Σταύρος Μπένος 

για να τοποθετηθεί σχετικά. 

 

«Λοιπόν, στο πρόγραμμα “Πόλις” η μεγίστη προτεραιότητα που έχει δοθεί είναι η 

προσβασιμότητα για τα ΑμΕΑ. Έχουμε πει ότι πρέπει ν’ αλλάξουν αυτές οι ισορροπίες και 

η λαγνεία του αυτοκινήτου. Είναι τέσσερις οι παράγοντες: το αυτοκίνητο, το ποδήλατο, οι 

πεζοί και τα ΑμΕΑ. 

 

Για μένα προσβασιμότητα σημαίνει ΑμΕΑ. Αυτό είναι το βασικό. Άρα, λοιπόν, μέσω του 

προγράμματος “Πόλις” όλες οι πόλεις έχουν λάβει την οδηγία να υλοποιήσουν δράσεις για 

την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για τα ΑμΕΑ. Άλλωστε είναι και η πιο επιλέξιμη 
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δαπάνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, αυτή είναι στην προμετωπίδα του 

προγράμματος “Πόλις”  και αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα.  

 

Ερώτηση 7η: «Πώς σχετίζεται το πρόγραμμα της Βόρειας Εύβοιας με την πολιτιστική 

διαδρομή ‘Οιδίπους’;». Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος για να 

απαντήσει στην ερώτηση. 

 

«Το πρόγραμμα “Οιδίπους” είναι η πολιτιστική διαδρομή που εδώ δουλεύουμε στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η διαδρομή είχε 7 πόλους. Λοιπόν, τώρα, με το σχεδιασμό 

του προγράμματος της Βόρειας Εύβοιας θ’ αποκτήσει και έναν 8ο πόλο.  

 

Άρα, λοιπόν, το πρόγραμμα της Βόρειας Εύβοιας θα γίνει ο πιο δυναμικός πόλος του 

Προγράμματος. Συνεπώς, το πρόγραμμα που κάνουμε για τη Βόρεια Εύβοια δε θα είναι ένα 

αυτοαναφορικό πρόγραμμα που θα λειτουργήσει μόνο μέσα από τον εαυτό του, αλλά θα 

λειτουργήσει με εισροές που θα έρθουν απ’ όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.  

 

Αυτή θα είναι η σύζευξη. Δηλαδή θα συνεχίσουμε την υλοποίηση της Διαδρομής 

“Οιδίπους”, δίνοντας πολύ μεγάλο βάρος και προσοχή στον καινούργιο πόλο που 

προστίθεται, δηλαδή στη Βόρεια Εύβοια».  

 

Ερώτηση 8η: Τα μεγάλα, απροσδόκητα και καταστροφικά γεγονότα, όπως οι εκτεταμένες 

πυρκαγιές, απειλούν και τα μνημεία του πολιτισμού. α) Η απειλή των κινδύνων, κυρίως 

λόγω της κλιματικής κρίσης, θα έπρεπε ως μελέτη αξιολόγησης η πρόληψη να μπει στην 

ατζέντα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κατά προτεραιότητα. Ερώτηση και θέση μου ταυτόχρονα: Τα 

μνημεία της Εύβοιας καλύπτονται από το σχέδιο ανασυγκρότησης σε επίπεδο μελέτης, 

δράσης; Υφίσταται ανάλογη κάλυψη ή πρόθεση πρωτοβουλίας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για 

κάλυψη και σε άλλες περιοχές, Πελοπόννησο, Αρχαία Ολυμπία που έχει απειληθεί κατ’ 

επανάληψη κι έχει τεθεί γενικότερα ζήτημα μονόπλευρης εστίασης στην Εύβοια από τις 

τοπικές κοινωνίες όσον αφορά την ανασυγκρότηση;». Την ερώτηση απηύθυνε ο κ. Ιωάννης 

Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου 

INTERAMERICAN. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε και πάλι ο κ. Σταύρος Μπένος για να 

απαντήσει στην ερώτηση. 

 

«Η INTERAMERICAN θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη για τον πολιτισμό του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» 

 

Σχετικά με το πρώτο ερώτημα: με χαρά σας ανακοινώνω ότι η διαΝΕΟσις πρόσθεσε και 

μια τρίτη μελέτη, με δική της πρωτοβουλία. Η τρίτη μελέτη είναι οι κλιματικοί δείκτες. Άρα, 

λοιπόν, όλες οι μελέτες θα λαμβάνουν υπ' όψιν τους με μια μορφή πρόληψης για την 

προστασία των μνημείων και την εξέλιξη του φαινομένου του θερμοκηπίου και την 

κλιματική αλλαγή, προκειμένου να σχεδιάζουν τα προγράμματά τους. 
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Για το δεύτερο σκέλος: έχω οδηγία από τον Πρωθυπουργό, το ανακοίνωσε και στην έκθεση 

Θεσσαλονίκης, όλο το κεκτημένο της Βόρειας Εύβοιας να μεταφερθεί σε όλες τις πληγείσες 

περιοχές.  

 

Από ό,τι δηλαδή κάνουμε στην Εύβοια, ποσοτικά και ποιοτικά, θα επωφεληθούν όλες οι 

άλλες περιοχές. Όπως η Εύβοια θα συνδεθεί με το RECOVERY, με το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων και με τα Τομεακά Προγράμματα, έτσι θα συνδεθούν και τα άλλα 

προγράμματα σε όλες τις περιοχές που υπέφεραν από αυτή τη φυσική καταστροφή, τις 

πυρκαγιές, το διάστημα που πέρασε». 

 

Ερώτηση 9η: «Θα ήθελα να μάθω λίγα περισσότερα στοιχεία για τις Λεωφόρους 

Πολιτισμού». Την ερώτηση απηύθυνε η κα Ελίνα Αγγέλη, τακτικό μέλος του Σωματείου 

ΔΙΑΖΩΜΑ» και μέλος της θερμοκοιτίδας D-Hub. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. 

Ευδόκιμος Φρέγκογλου για να απαντήσει στην ερώτηση. 

 

Αρχικά ο κ. Φρέγκογλου διάβασε στα μέλη ένα διαδικτυακό χαιρετισμό που απηύθυνε ο 

κ. Γιώργος Κουρουπός, μουσικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Διαζώματος: «Το ΔΙΑΖΩΜΑ άνοιξε το δρόμο για την ολιστική ανάπτυξη της χώρας μας. 

Τώρα ο δρόμος έγινε λεωφόρος. Πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι, αλλά και 

αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με την ίδια σύνεση και τον ίδιο ενθουσιασμό. Η πατρίδα 

μας έχει ανάγκη το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Γιώργος Κουρουπός».  

 

Εν συνεχεία ο κ. Φρέγκογλου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και 

Πολιτισμού», λέγοντας περίπου τα εξής: 

 

«Το πρόγραμμα “Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού” έχει χρηματοδότηση, ύψους 30 εκ. 

ευρώ. Το πρόγραμμα γεννήθηκε μέσα από μια ιδέα του Διαζώματος και του Προέδρου μας, 

κ. Σταύρου Μπένου και πολλών ακόμα, ώστε οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι της χώρας μας 

να συμπεριλαμβάνουν στις δράσεις τους τη φροντίδα για την προσβασιμότητα, υλική και 

άυλη, στα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού, σε ένα εύλογο βάθος από αυτούς, π.χ. 30 

χιλιομέτρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο έργο όλων των θεσμών της πολιτείας για 

την ανάδειξη των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού. 

 

Για την υλοποίησή του συνεργάζονται πολύ στενά 4 φορείς: το Σωματείο  

“ΔΙΑΖΩΜΑ”, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Υποδομών.  

 

Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” ανέθεσε τη σχετική μελέτη στο γραφείο “ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ”. Εν συνεχεία, το πρόγραμμα εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Ταμείο 

Ανάκαμψης, με ύψος χρηματοδότησης 30 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27 εκ. θα διατεθούν 

για τα έργα υποδομών των δρόμων – βελτίωσης προσβασιμότητας των μνημείων και τα 3 

για ψηφιακές δράσεις υποστήριξης αυτού του μεγάλου προγράμματος. Το πρόγραμμα 

επελέγη και εντάχθηκε μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού.  
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Συνεπώς, το Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι ο φορέας που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα, το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” θα έχει ρόλο συντονιστικό και τα δύο Υπουργεία, Υποδομών και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, θα διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση (27 εκ. ευρώ για το Υπουργείο 

Υποδομών και 3 εκ. ευρώ για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).  

 

Καθώς τα χρήματα θα κατατεθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού, θα γίνει μια προγραμματική 

σύμβαση για να μεταφερθούν οι πιστώσεις στα Υπουργεία Υποδομών και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. Εν συνεχεία, τα δύο Υπουργεία θα προβούν σε ανοιχτούς διαγωνισμούς για 

την υλοποίηση των έργων.  

 

Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” είναι συνεχώς “παρών” σε όλη αυτή τη διαδικασία, φέρνει κοντά και τα 

Υπουργεία μεταξύ τους, αλλά κυρίως με το μελετητή, κ. Ζέκκο Κωνσταντίνο. Μάλιστα τώρα 

προχωράμε στο επόμενο στάδιο που είναι η υποβολή του Τεχνικού Δελτίου. 

 

Στο Τεχνικό Δελτίο περιγράφονται αναλυτικά πώς θα γίνουν τα έργα βελτίωσης της 

προσβασιμότητας σε 30 μνημεία που έχουν επιλεγεί πιλοτικά από το μελετητή και το 

Υπουργείο Πολιτισμού. Πρόκειται για 10 σημεία από κάθε μεγάλο αυτοκινητόδρομο της 

χώρας μας: την Ολυμπία Οδό, την Ιόνια Οδός και το Μορέα. 

 

Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά και να επεκταθεί στο μέλλον η σπουδαία αυτή προσπάθεια 

και σε άλλους αυτοκινητόδρομους». 

 

Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε και πάλι ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, ο οποίος αναφέρθηκε 

στις ψηφιακές δράσεις του παραπάνω προγράμματος. 

 

«Η ψηφιακή διάσταση των Λεωφόρων Πολιτισμού ακολουθεί το ίδιο μοντέλο που 

ακολουθείται και στις φυσικές υποδομές, δηλαδή αντιμετωπίζουμε τις ψηφιακές υποδομές 

ως ένα κομμάτι της ίδιας της εμπειρίας που θα έχει ο επισκέπτης, ακολουθώντας τη 

διαδρομή.  

 

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταστεί πραγματικά προσβάσιμο και το ψηφιακό απόθεμα, 

δηλαδή οι πληροφορίες που έχουμε σε σχέση με τα μνημεία, η πρόσβαση στα μνημεία αυτά, 

ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, όπως επίσης και στοιχεία που 

σχετίζονται με καινούργιες εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές θ’ αναπτυχθούν με βάση το 

δημόσια διαθέσιμο πολιτιστικό ψηφιοποιημένο απόθεμα και θα είναι κυρίως εκπαιδευτικές 

και τουριστικές εφαρμογές. Ένα ακόμη κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι 

η ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας των επιχειρήσεων που βρίσκονται γύρω από τη 

διαδρομή. Στόχος μας είναι να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές 

μπορούν να φτάσουν στον τελικό επισκέπτη, έτσι ώστε να ενισχυθεί η προώθηση των 

προϊόντων που υπάρχουν γύρω από τις διαδρομές αυτές, οι δεξιότητες των κατοίκων και 

των επιχειρηματιών και τελικά η συνολική εμπειρία, την οποία θα παίρνει ο επισκέπτη. 

Θέλουμε η εμπειρία αυτή για έναν επισκέπτη να είναι το ίδιο καλή, είτε βρίσκεται μέσα στον 

αρχαιολογικό χώρο, είτε βρίσκεσαι σ’ ένα μαγαζί πλησίον του χώρου. 
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Το ψηφιακό κομμάτι – και αυτό είναι βασική επιδίωξη της στρατηγικής μας - δεν ξεχωρίζει 

από τη διαδρομή. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι όσο πιο πετυχημένο είναι το ψηφιακό πρόγραμμα, 

τόσο πιο αόρατο πρέπει να είναι στο χρήστη». 

  

Το λόγο έλαβε ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος χρησιμοποιώντας δύο 

παραδείγματα εξήγησε το παραπάνω πρόγραμμα. 

 

«Όταν ταξιδεύουμε από την Κόρινθο προς την Πάτρα, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, εκεί κοντά 

στο Κιάτο είναι η περίφημη Σικυώνα. Σε ευθεία γραμμή η Αρχαία Σικυώνα είναι μόλις 6 

χιλιόμετρα από τον αυτοκινητόδρομο. Ωστόσο, για να επισκεφθείς σήμερα το χώρο θέλεις 

τουλάχιστον μισή ώρα, ενώ θα μπορούσες να φτάσεις σε 4 λεπτά.  

 

Άλλο ένα παράδειγμα είναι η Αρχαία Μεσσήνη, αυτή η σπουδαία πόλη, στην οποία τόση 

δουλειά έχει γίνει από τον κ. Πέτρο Θέμελη, αντιπρόεδρο του Διοικητικού μας Συμβουλίου. 

Για να πας στην Αρχαία Μεσσήνη είναι μια ολόκληρη περιπέτεια, καθώς δεν υπάρχει η 

σχετική σήμανση στον αυτοκινητόδρομο. Όταν ολοκληρωθεί ο δρόμος Λάμπαινα – Αρχαία 

Μεσσήνη η απόσταση θα είναι το πολύ 10 λεπτά.  

 

Συνεπώς, η πρόταση που έχει κάνει το “ΔΙΑΖΩΜΑ” είναι να μην περιλαμβάνεται στο 

πρόγραμμα απλώς η κατασκευή των έργων αυτών και των ψηφιακών εφαρμογών, αλλά να 

τροποποιηθούν οι συμβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων, προκειμένου οι 

παραχωρησιούχοι, δηλαδή η Ολυμπία Οδός, ο Μορέας, να έχουν στη φροντίδα τους, όπως 

έχουν το κεντρικό κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου τους, και τις προσβάσεις.  

 

Άρα, λοιπόν, να τις φροντίζουν, όπως φροντίζουν και το κεντρικό κομμάτι του 

αυτοκινητοδρόμου. Τι κάνουν στο κεντρικό τους κομμάτι; Κοιτάζουν αν λειτουργεί σωστά, 

το καθαρίζουν, επεμβαίνουν άμεσα σε περίπτωση ατυχήματος, έχουν μια διαρκή φροντίδα 

για τη σήμανση, για την καλή λειτουργία, επανορθώνουν την όποια μικρή βλάβη κ.α. Αυτό 

θέλουμε δηλαδή και για τις προσβάσεις των μνημείων, η φροντίδα τους να γίνει μέρος του 

έργου. 

 

Κι αυτό προχωράει, όπως με έχει ενημερώσει ο Υπουργός Υποδομών, κ. Κωνσταντίνος 

Καραμανλής, μετά από σχετική εισήγηση του Διαζώματος. Όλοι οι αυτοκινητόδρομοι, οι 

οποίοι είναι σχεδόν όλοι και εταιρικά μας μέλη, είναι πρόθυμοι. Άρα πιστεύω ότι εντός του 

2022 θα έχουμε μια λαμπρή εξέλιξη με το θέμα των Λεωφόρων Φύσης και Πολιτισμού».  

 

Ερώτηση 10η: «Πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα “Πόλις”. Θα υπάρχει σύνδεση με την 

αγροδιατροφή; Την ερώτηση απηύθυνε ο κ. Φοίβος Αργυρόπουλος, μέλος του Σωματείου 

ΔΙΑΖΩΜΑ». Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος για να απαντήσει στην 

ερώτηση. 

 

«Το πρόγραμμα “Πόλις” περιλαμβάνει 8 πόλεις όπως είπαμε. Oι 2 πόλεις, το Ηράκλειο και 

η Θήβα, έχουν τελειώσει την εκπόνηση της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού και έχουν 

δώσει και το δεύτερο παραδοτέο. Πιστεύω ότι σ’ ένα τρίμηνο - τετράμηνο όλες οι πόλεις θα 
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έχουν ολοκληρώσει. Στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχουμε κάνει μια υποδειγματική δουλειά για τη 

συγκρότηση των clusters (συστάδων επιχειρήσεων) του προγράμματος αυτού.  

 

Δηλαδή έχουμε εκπονήσει την κεντρική μελέτη, την οποία έχει κάνει ο κ. Σκυλακάκης και 

είναι μια οριζόντια μελέτη για όλα τα προγράμματα των Ο.Χ.Ε. και για τις Περιφέρειες. Τη 

μελέτη αυτή προσαρμόζουμε για κάθε ειδικό πρόγραμμα με βάση μια ειδική δουλειά που 

κάνει η Θερμοκοιτίδα D-HUB, με επικεφαλής τον κ. Νίκο Στακιά. Οφείλω να επαινέσω τον 

κ. Στακιά που είναι ο αρμόδιος για τα προγράμματα της αγροδιατροφής και της 

επιχειρηματικότητας.  

 

Στόχος μας είναι ένα δείγμα της αγροδιατροφής της κάθε πόλης να το κάνουμε μέρος του 

προϊόντος της, και μάλιστα δυναμικό. Συνεπώς, το πρόγραμμα “Πόλις” προχωράει και σε 

αυτό θα έχει δυναμική συμμετοχή ο αγροδιατροφικός τομέας». 

 

Πρόταση - τοποθέτηση: «Πρόταση ανάδειξης της Αρχαίας Ιστιαίας του απολιθωμένου 

δάσους της Κερασιάς. Ανάδειξη του Παλαιοντολογικού Μουσείου και επέκταση, σύνδεση 

με τους φοιτητές Ανθρωπολογίας – Παλαιοντολογίας, ανάδειξη του Ιερού της Αρτέμιδος στο 

Αρτεμίσιο, του Μαντείου του Απόλλωνος». Την τοποθέτηση έκανε η κα Ελένη Ψυχογιού 

– Σπανομίχου, τακτικό μέλος του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ». Η κα Ψυχογιού δήλωσε 

μάλιστα τη διαθεσιμότητά της να βοηθήσει στην ανάδειξη των μνημείων της Βόρειας 

Εύβοιας. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος για να απαντήσει στην 

ερώτηση. 

 

«Στο master plan που θα κάνουμε για τον Πολιτισμό, περιέχονται όλα όσα 

προαναφέρθηκαν. Εγώ επισκέφθηκα μάλιστα την Κερασιά και πραγματικά είναι 

εντυπωσιακό το δάσος. Συνεπώς, σε καλώ Ελένη μου, να είσαι μέρος των εθελοντών μας 

που θα εκπονήσουν το master plan για τον πολιτισμό». 

 

Πρόταση - τοποθέτηση: «Εξαιρετικός ο σχεδιασμός όπως τον παρουσιάσατε. Θεωρώ ότι 

στον άξονα σχετικά με τις υποδομές, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο επανασχεδιασμός 

των δομών της Υγείας». Την τοποθέτηση έκανε η κα Όλγα Οικονόμου, τακτικό μέλος του 

Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Ο κ. Μπένος ανέφερε σχετικά ότι κορυφαία θέση σ’ αυτό τον επανασχεδιασμό της 

Βόρειας Εύβοιας θα έχουν οι δομές της Υγείας.  

 

Ερώτηση 11η:  «Ποιος είναι ο σκοπός της Θερμοκοιτίδας; Πολλά συγχαρητήρια και καλή 

συνέχεια με όλες τις πρωτοβουλίες». Την ερώτηση απηύθυνε η κα Δάφνη Μάρτιν, 

«πρέσβειρα του Αρχαίου Θεάτρου της Σπάρτης. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. 

Ευδόκιμος Φρέγκογλου για να απαντήσει στην ερώτηση. 

 

«Ένας από τους βασικούς στόχους που έχει η Θερμοκοιτίδα είναι να βοηθά και να 

υποστηρίζει τους Δήμους και τις Περιφέρειες σε επίπεδο Τεχνικής Βοήθειας, προκειμένου 
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να συμβάλουμε στη λεγόμενη απορροφητικότητα όλων αυτών των πόρων μέσω των έργων 

– δράσεων.  

 

Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή μας, γιατί πολλές φορές οι Δήμοι ή οι Περιφέρειες 

μπορεί να είναι υποστελεχωμένοι/ες ή να μην έχουν την απαραίτητη εμπειρία για να 

μπορέσουν να ολοκληρώσουν αυτές τις δράσεις και να φτάσουν στο κομμάτι της 

συμβολαιοποίησης. Εκεί, λοιπόν, έρχεται η Θερμοκοιτίδα με τα στελέχη της που ωριμάζει 

και προχωρά τις δράσεις. 

  

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Βοηθούμε και τους δύο νέους θεσμούς που έχουμε εγκαθιδρύσει 

στη χώρα μας, το Destination Marketing Organization (DMO), δηλαδή το φορέα 

διακυβέρνησης μιας πολιτιστικής διαδρομής, ενός προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού ή 

γενικότερα ενός προορισμού, και τη Συστάδα Επιχειρήσεων (cluster). Πρέπει να 

προστατεύουμε και να αναδεικνύουμε τους παραπάνω θεσμούς, για να μπορέσουμε με τον 

πιο ορθό τρόπο να τους εφαρμόσουμε και σε Περιφέρειες και σε Δήμους. Μόνο έτσι θα 

μπορούν όλα αυτά τα προγράμματα να έχουν τη λεγόμενη “βιωσιμότητα”.  

 

Τα μέλη της Θερμοκοιτίδας D-Hub, εκτός από εμένα, είναι οι κ.κ. Νίκος Στακιάς, Χρήστος 

Χιώτης, Ελίνα Αγγέλη, Ηλίας Χάντζος, Σταυρούλα Κακαουνάκη, Άρτεμις Τσολάκη, Μαρία 

Κουρασάνη και Μαρία Σοφικίτου, 

 

Ένα παράδειγμα της δουλειάς μας είναι η δημιουργία ιστοσελίδας της διαδρομής της 

Ηπείρου. Έχουμε, λοιπόν, δημιουργήσει σε συνεργασία κυρίως με τον κ. Νίκο Στακιά και 

τον κ. Χρήστο Χιώτη μια ωραία ιστοσελίδα, στην οποία προβάλλεται η διαδρομή, τα αρχαία 

θέατρα, αλλά και οι επιχειρήσεις.  

 

Όλες οι επιχειρήσεις που προβάλλονται στην ιστοσελίδα, βρίσκονται στην Ήπειρο, ανήκουν 

σε ένα cluster, δηλαδή αποτελούν ένα δίκτυο επιχειρήσεων, το οποίο έχει έναν εξωστρεφή 

χαρακτήρα. Επιπλέον, δεν είναι επιχειρήσεις ενός κλάδου (π.χ. ξενοδοχειακού),  αλλά και 

επιχειρήσεις που εστιάζουν στην αγροδιατροφή, στον πρωτογενή τομέα κ.α. Τέλος, όλες οι 

επιχειρήσεις ασπάζονται όλη αυτή τη φιλοσοφία των προγραμμάτων του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, 

γιατί υπάγονται σε μια διαδρομή.   

 

Το ίδιο γίνεται και στη Στερεά Ελλάδα, καθώς Διαδρομή Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας 

είναι τα πιο ώριμά μας προγράμματα. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και σε υπόλοιπες 

περιοχές, αλλά και σε περιοχές οι οποίες είναι μικρότερου αστικού κλοιού, όπως είναι οι 

Δήμοι (για παράδειγμα στην Νάξο, στην Καλαμάτα, στην Κοζάνη, στην Κομοτηνή, στο 

Ηράκλειο, στη Θήβα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα “Πόλις”.  

  

Μια τελευταία δράση της θερμοκοιτίδας είναι ότι δημιουργεί ψηφιακά εργαλεία, με τα οποία 

υποστηρίζει όλα αυτά τα προγράμματα. Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει και τρεις οριζόντιες 

μελέτες, τρεις Χάρτες όπως τις ονομάζουμε, οι οποίες έχουν μια οριζόντια φιλοσοφία και 

μπορούν να ενισχύσουν μέχρι και τις μελέτες που γίνονται τώρα για την Εύβοια. Πρόκειται 

για την Πράσινη Χάρτα που αφορά σε επεμβάσεις περιβαλλοντικές και καθαρής ενέργειας, 
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σε έναν αστικό κλοιό ή σε μια περιφερειακή ενότητα, η Ψηφιακή Χάρτα, η οποία προφανώς 

αναφέρεται σε ψηφιακές δράσεις για μία διαδρομή και τέλος είναι η Χάρτα που αφορά τα 

clusters και την επιχειρηματικότητα για μια ολιστική πόλη. Η τελευταία Χάρτα είναι ένας 

οδηγός για κάθε Δήμο που περιγράφει με τρόπο σαφή τα βήματα δημιουργίας ενός cluster 

(επιλογή προέδρου, επιλογή επιχειρήσεων, πιστοποίηση επιχειρήσεων κ.α.)». 

   

Ερώτηση 12η:  «Θα προβλέπεται στο μέλλον υβριδική (παράλληλη φυσική και ηλεκτρονική) 

Γενική Συνέλευση, εφ' όσον υιοθετηθούν οι καταστατικές αλλαγές;». Την ερώτηση 

απηύθυνε ο κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, νομικός και τακτικό μέλος του Σωματείου. 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος για να απαντήσει στην ερώτηση. 

 

«Βεβαίως θα προβλέπεται. Και θα το καθιερώσουμε από του χρόνου κιόλας. Θα μπορούν 

και αυτοί που δεν έχουν για κάποιο λόγο τη δυνατότητα να είναι μαζί μας με φυσική 

παρουσία, να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν ισοδύναμα και κανονικά από το 

σημείο, στο οποίο θα βρίσκονται, μέσα από τον υπολογιστή τους».  

   

Ερώτηση 13η:  «Αίτημα Εύβοιας: Όχι άλλες ανεμογεννήτριες. 150 Σύλλογοι και φορείς 

υπογράφουν. Θα συνδράμετε;». Την ερώτηση απηύθυνε η κ. Κατερίνα Παππά, 

τοπογράφος-μηχανικός και αρωγό μέλος του Σωματείου. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο 

κ. Σταύρος Μπένος για να απαντήσει στην ερώτηση. 

 

«Όπως ήδη γνωρίζετε ελήφθη μια πολύ σοβαρή κυβερνητική απόφαση, πολύ σωστή για την 

περιοχή της Βόρειας Εύβοιας: μέχρις ότου τελειώσει το δικό μου έργο, το οποίο θα δει και 

επιστημονικά τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, να μη γίνει καμία ανεμογεννήτρια. Και 

αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. 

 

Ωστόσο, θέλω να παρακαλέσω να μη φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Μην ξεχνάμε ότι είναι 

επιθυμητές οι ΑΠΕ, αρκεί να γίνονται σωστά, προγραμματισμένα και επιστημονικά.  

 

Όντως η Εύβοια έχει συνολικά επιβαρυνθεί πάρα πολύ - δεν είναι δική μου δουλειά και 

αρμοδιότητα να πω πόσο και πώς έχει επιβαρυνθεί, αυτό θα το δείξουν οι επιστημονικές 

μελέτες - αλλά για την ώρα επαναλαμβάνω ότι η απόφαση που ελήφθη μ’ αφήνει 

απερίσπαστο να κάνω το έργο μου και να μην έχουμε περισπασμούς και διαμάχες με 

αόρατους εχθρούς. Το έργο είναι πολύ απαιτητικό και χρειάζεται προσήλωση, δε χρειάζεται 

χαμένη ενέργεια και χαμένος χρόνος για ανούσια πράγματα.  

 

Συνεπώς, επαναλαμβάνω, ότι η απόφαση της κυβέρνησης ήταν πάρα πολύ ορθή, κι’ αφήνει 

κι εμένα απερίσπαστο και όλους μας να κάνουμε αυτή την τόσο απαιτητική δουλειά». 

 

Ερώτηση 14η: «Πότε σκοπεύει το ΔΙΑΖΩΜΑ ν’ ασχοληθεί και με την πιο μακρινή και 

τελευταία περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, την Κάλυμνο;». Την ερώτηση απηύθυνε η κ. 

Άννα Κουκούλη, τακτικό μέλος του Σωματείου. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος 

Μπένος για να απαντήσει στην ερώτηση. 
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«Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” δεν παίρνει εκείνο αποφάσεις για τις περιοχές στις οποίες θα 

δραστηριοποιηθεί. Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” λειτουργεί με τις τοπικές κοινωνίες και εμφανίζεται, 

όπου το καλούν. Και δεν είναι απαραίτητο να το καλέσει κάποιος συγκεκριμένος φορέας, 

μπορεί η πρόσκληση να έρθει από ένα Δήμο, από ένα Σύλλογο, από την Περιφέρεια, από 

μια ομάδα πολιτών, ή ακόμη και από έναν μεμονωμένο πολίτη.  

 

Έχουμε παρουσία σε όλη τη χώρα. Στο Αιγαίο ομολογώ ότι δεν είναι τόσο δυναμική η 

παρουσία μας, γιατί δεν είχαμε αντίστοιχη δυναμική προσκλήσεων από τις άλλες 

Περιφέρειες της χώρας.  

 

Παρ' όλα αυτά στη νέα προγραμματική περίοδο συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση του 

προγράμματος του Νοτίου Αιγαίου. Το Πρόγραμμα αυτό είναι πολύ απαιτητικό, γιατί έχει 

και δυο επιπλέον συνιστώσες: το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (το οποίο πέρα από τις 

λιγνιτικές ζώνες της Μεγαλόπολης και της Κοζάνης περιλαμβάνει και τα νησιά για πράσινες 

δράσεις στα νησιά) και το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας. 

 

Βρισκόμαστε σε ένα διάλογο με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχουμε κάνει αλλεπάλληλες 

συζητήσεις με το Υπουργείο Ναυτιλίας και τον Διοικητή του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, 

και ετοιμάζουμε ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα για το Αιγαίο. Την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο δεν υπήρχαν οι θεσμικές προϋποθέσεις για την εμπλοκή μας, κάτι 

που εμφανίστηκε τώρα.  

 

Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε σχεδιάσει κι από ένα παραδειγματικό έργο 

στη Νάξο και τη Σαντορίνη. Επιπλέον, έχουμε  ισχυρή παρουσία και σε μεμονωμένα θέατρα 

σε δυο νησιά: έχουμε αναθέσει τη γεωλογική μελέτη για το θέατρο της Μήλου, η εκπόνηση 

της οποίας έχει ολοκληρωθεί, και έχουμε αναθέσει και δύο μελέτες αποκατάστασης, μια για 

το αρχαίο θέατρο της Δήλου και μια για το αρχαίο θέατρο της Κέας. Μάλιστα σήμερα η 

αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Κέας έχει ολοκληρωθεί».  

 

Τοποθέτηση: «Το έργο ΥΑΝΤΑΣ, σύστημα εκτίμησης και χαρτογράφησης της ευπάθειας και 

του καταστροφικού κινδύνου λόγω φυσικών φαινομένων που έχει σε χρήση η 

ΙΝΤΕRAMERICAN σε συνεργασία με τη ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου, διατίθεται 

ως μοντέλο στη διαΝΕΟσις, για τη υποστήριξη της μελέτης επίδρασης των κλιματικών 

αλλαγών». Την τοποθέτηση έκανε ο κ. Γιάννης Ρούντος. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. 

Σταύρος Μπένος, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τον κ. Ρούντο και την INTERAMERICAN 

για την προσφορά τους και τον ενημέρωσε ότι θα συμπεριληφθεί το παραπάνω έργο σε 

μια ενιαία βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί για όλους τους μελετητές. 

 

Ερώτηση 15η: «Θέλω να μου εξηγήσετε καλύτερα ποια είναι η συνεισφορά του Σωματείου 

στην ένταξη των πολιτιστικών διαδρομών στο ΕΣΠΑ 2021-2027». Την ερώτηση απηύθυνε 

η κ. Κατερίνα Σέρβη, αρχαιολόγος, κειμενογράφος και αρωγό μέλος του Σωματείου. Στη 

συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος για να απαντήσει στην ερώτηση. 
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«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη φάση διαβουλεύσεων ανάμεσα στις 

Περιφέρειες, την κυβέρνηση και τις Ευρωπαϊκές Αρχές, για την αρχιτεκτονική των νέων 

Περιφερειακών Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027. Οι Περιφέρειες έχουν όλες 

διατυπώσει τις προτάσεις τους. Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” συμμετέχει στη διαβούλευση και 

διατυπώνει τις δικές του ιδέες και προτάσεις για τον εμπλουτισμό των προτάσεων αυτών». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στην κα Μαρία Σοφικίτου, για να απαντήσει 

στην παραπάνω ερώτηση, καθώς οι κ.κ. Μαρία Κουρασάνη και Μαρία Σοφικίτου, 

αρχαιολόγοι του Σωματείου, έχουν πάρει μέρος στη διατύπωση των προτάσεων αυτών.  

 

Η κα Σοφικίτου ανέφερε περίπου τα εξής: «Το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” λαμβάνει μέρος 

στη διαβούλευση που γίνεται. Πριν ξεκινήσει το νέο ΕΣΠΑ γίνεται μια διαβούλευση, κατά 

τη διάρκεια της οποίας όλοι οι φορείς που εμπλέκονται και η Κοινωνία των Πολιτών 

μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ.  

  

Επομένως, σε όλες τις διαβουλεύσεις των Περιφερειών έχουμε πάρει μέρος. Εάν η 

Περιφέρεια έχει κάποιο αρχικό κείμενο – πλαίσιο, γνωστό ως concept paper, το μελετάμε 

και υποβάλλουμε τις δικές μας προτάσεις. Εάν δεν υπάρχει από την Περιφέρεια κάτι τέτοιο, 

υποβάλλουμε τις προτάσεις μας στην Περιφέρεια, με σκοπό να τις λάβουν υπ’ όψιν τους οι 

Περιφέρειες όταν θα σχεδιάσουν το πρόγραμμά τους.  

 

Οι προτάσεις μας βασίζονται στη λογική των ολιστικών προγραμμάτων, όπως αυτά 

παρουσιάστηκαν σήμερα. Σε κάθε Περιφέρεια προσπαθούμε να βρούμε το ιδιαίτερο 

στοιχείο της, το οποίο μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα ΟΧΕ. Γενικώς υποστηρίζουμε να 

υπάρχει μια ενιαία ΟΧΕ σαν ομπρέλα, η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις που 

μπορεί να εξελίσσονται στην περιφέρεια. Δηλαδή δεν είμαστε υπέρ του δόγματος των 

πολλών ΟΧΕ και του κατακερματισμού των δράσεων. Θεωρούμε ότι είναι καλύτερα να 

υπάρχει μια μεγάλη δυναμική ΟΧΕ που στην αγκαλιά της θα συμπεριλάβει όλες τις δράσεις 

της κάθε περιφέρειας». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος αναφέρθηκε σε ένα κείμενο συνολικό 

για τα Ολιστικά Προγράμματα που εκπονήθηκε από την κα Σοφικίτου και εστάλη προς 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι εξαιρετικό. 

 

«Επιπλέον, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, ότι η κα Μαρία Κουρασάνη και η κα Σοφικίτου 

ετοιμάζουν και τα pro master plan των προγραμμάτων και βοηθούν και τα ιδιωτικά 

γραφεία. Όταν ένα ιδιωτικό γραφείο θέλει ν’ αναθέσει κάποια μελέτη, επειδή δεν έχουν 

εμπειρία σ’ αυτά, εμείς τους βοηθάμε. 

 

Συνεπώς, το “ΔΙΑΖΩΜΑ” συμμετέχει και συνδιαμορφώνει μ’ έναν τρόπο “Διαζωματικό” 

και πολύ απαιτητικό τα προγράμματα της νέας περιόδου, 2021-2027».  

 

Ερώτηση 16η: «Συγχαρητήρια, θα μας πείτε κάτι για την ΟΧΕ Μορέα; Σε τι στάδιο 

βρίσκεται;». Την ερώτηση απηύθυνε η κ. Μπέσσυ Πολυζωγοπούλου, φίλη για την 
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Αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου της Σπάρτης, μέλος της τοπικής κοινότητας της 

Σπάρτης και αρωγό μέλος του Σωματείου. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος 

Μπένος για να απαντήσει στην ερώτηση. 

 

«Το Pro-masterplan για το πρόγραμμα “Μορέας” έχει γίνει απ’ τις δυο αρχαιολόγους μας, 

τις κ. Κουρασάνη και Σοφικίτου. Με βάση αυτήν την προμελέτη η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου ανέθεσε ειδική μελέτη για τον προσδιορισμό της ΟΧΕ του Μορέα. Η μελέτη 

εκπονήθηκε από την ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε., έχει υποβληθεί και τώρα βρισκόμαστε σε διαδικασίες 

συγκρότησης του προγράμματος. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μέσα στο καινούργιο 

πρόγραμμα που θα έχουμε για το 2021-2027 θα υπάγεται και το πρόγραμμα «Μορέας». 

Μάλιστα έχει προηγηθεί και δημόσια διαβούλευση και είχαμε εξαιρετικές προτάσεις απ’ 

όλους τους Δήμους, για να συμπεριληφθούν στο προγράμματα».  

  

Ερώτηση 17η: «Μήπως θα έπρεπε να έρθετε και στην Κρήτη για την ανασυγκρότηση του 

Αρκαλοχωρίου;». Την ερώτηση απηύθυνε η κα Ελένη Μπρεδάκη, τακτικό μέλος του 

Σωματείου, Περιφερειολόγος και τέως Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής των 

Προγραμμάτων της Κρήτης. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος για να 

απαντήσει στην παραπάνω ερώτηση. 

 

«Τι να απαντήσω σ’ αυτό; Δεν ξέρω πόσα κομμάτια μπορώ να γίνω! Πάντως και τώρα, 

αλλά και γενικώς, έχω εκφράσει τη διαθεσιμότητά μου για όλα αυτά τα πράγματα και για 

την εμπλοκή μου, με όποιον τρόπο βεβαίως είναι εφικτό».  

 

Ερώτηση 18η: «Συνεχίζετε να παίρνετε πρωτοβουλίες, αλλά χωρίς πάντοτε πολλούς, αλλά 

λίγους. Δράσεις στο Αιγαίο: Πού βρίσκονται και ποιες προοπτικές υπάρχουν;». Την 

ερώτηση απηύθυνε ο κ. Φοίβος Παρασκευόπουλος, τακτικό μέλος του Σωματείου. Στη 

συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος για να απαντήσει στην παραπάνω ερώτηση. 

 

«Νομίζω ότι απάντησα ήδη στο κομμάτι αυτό, εμείς δεν επιλέγουμε τις δράσεις. Πηγαίνουμε 

εκεί που μας καλούν. Πιστεύω ότι με τη νέα προγραμματική περίοδο, επειδή έχουν αλλάξει 

τα πράγματα, θα έχουμε και πιο ισχυρή παρουσία και στο Νότιο Αιγαίο». 

 

Τέλος, ο κ. Μπένος απάντησε στην κα Ελένη Παπαδοπούλου, τακτικό μέλος του 

Σωματείου, η οποία διαμαρτυρήθηκε για την Κεφαλονιά. Ο κ. Μπένος ανέφερε ότι το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι σε μια πολύ στενή επαφή με τη Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων 

και έχει κάνει και πολύ ωραίες προτάσεις για τα Ιόνια Νησιά για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο.  

 

Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ερωτήσεων και οι εργασίες προχώρησαν 

στην τελική φάση των εγκρίσεων.  
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6. ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Ξενοφών Κάππας ζήτησε από 

το Σώμα την έγκριση θεμάτων που ετέθησαν στη ΙΔ΄ Γενική Συνέλευση και 

συγκεκριμένα: 

α) την έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021. 

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

την 31 Αυγούστου 2021. 

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

την 31 Δεκεμβρίου του 2020. 

δ) την έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2022. 

ε) την έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2022. 

στ) την έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2020 

 

α) Για την έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 

2021: 

 

Ακολούθησε ηλεκτρονική ψηφοφορία, οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση από το Σώμα 

της Γενικής Συνέλευσης του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το 

έτος 2021. 

 

β) Για την έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1η Ιανουαρίου 

έως την 31 Αυγούστου 2021. 

 

Ακολούθησε ηλεκτρονική ψηφοφορία, οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση από το Σώμα 

της Γενικής Συνέλευσης του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1η 

Ιανουαρίου έως την 31η Αυγούστου του 2021. 

 

γ) για την έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1η Ιανουαρίου 

έως την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Ακολούθησε ηλεκτρονική ψηφοφορία, οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση από το Σώμα 

της Γενικής Συνέλευσης του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1η 

Ιανουαρίου έως την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

δ) για την έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2022. 

 

Ακολούθησε ηλεκτρονική ψηφοφορία, οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση από το Σώμα 

της Γενικής Συνέλευσης του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2022. 

 

ε) για την έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2022. 
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Ακολούθησε ηλεκτρονική ψηφοφορία, οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση από το Σώμα 

της Γενικής Συνέλευσης του προϋπολογισμού για το έτος 2022. 

 

στ) για την έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2020 

 

Ακολούθησε ηλεκτρονική ψηφοφορία, οπότε το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης ενέκρινε 

κατά πλειοψηφία (από το 99% των μελών), την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το 

έτος 2020 και απήλλαξε το ΔΣ σε σχέση με την οικονομική διαχείριση από 01 Ιανουαρίου 

του 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου του 2020. 

 

Εδώ ολοκληρώθηκε ο κύκλος των διαδικαστικών εγκρίσεων. 

 

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από το Σώμα την έγκριση της 

παρακάτω πρότασης που ετέθη στη ΙΔ΄ Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο και τα μέλη 

του Διαζώματος: 

• Θέσπιση του βραβείου «Ντόρα και Τούλα Ανδριοπούλου» για τον καλύτερο 

εθελοντή του έτους. 

 

Ακολούθησε ηλεκτρονική ψηφοφορία, οπότε προέκυψε η έγκριση κατά πλειοψηφία (από 

το 99% των μελών), της παρακάτω πρότασης: 

• Θέσπιση του βραβείου «Ντόρα και Τούλα Ανδριοπούλου» για τον καλύτερο 

εθελοντή του έτους. 

  

 

 

Οι εργασίες της ΙΔ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ολοκληρώθηκαν 

με επιτυχία. 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος Η γραμματέας 

 

 
 

Ξενοφών Κάππας 

 

Δήμητρα Ψαρούλη 

 

 

 


