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ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ 

ΧΜΑΣΔΗΟΤ «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

 

Σεηάξηε 22 Φεβξνπαξίνπ 2017 

 

ήκεξα, Σεηάξηε 22 Φεβξνπαξίνπ 2017, ζην επί ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο 30 

γξαθείν ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», έγηλε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 

Παξφληεο ήζαλ νη θ.θ.: 

ηαχξνο Μπέλνο, πξφεδξνο,  

Πέηξνο Θέκειεο, αληηπξφεδξνο, 

Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο, 

Γηψξγνο Κνπξνππφο, ηακίαο, 

Κσλ/λνο Μπνιέηεο, κέινο,  

Παλαγηψηεο Νηαήο, κέινο, 

 

Σε ζπλεδξίαζε παξαθνινχζεζαλ, επίζεο, νη θ.θ. πχξνο ηακαηφπνπινο, Γήκαξρνο 

ηθπσλίσλ, Μπηηάο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο ηθπσλίσλ, Λενλάξδνπ Αλαζηάζηνο, 

Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηθπσλίσλ, Παλαγηψηα Καζίκε, 

Αλαπιεξψηξηα Έθνξνο Αξραηνηήησλ Κνξηλζίαο, Γηψξγνο Μπηληάξεο, πνιηηηθφο – 

κεραληθφο, νπιάθε Ράληα, Γηεπζχληξηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο 

Δηαηξείαο «Διιεληθά Πεηξέιαηα», Καιιηφπε Παπαγγειή, αξραηνιφγνο ηεο Δθνξείαο 

Αξραηνηήησλ Γπηηθήο Αηηηθήο, Πεηξαηψο θαη Νήζσλ, Διέλε - Άλλα Υιέπα, 

αξρηηέθησλ – κεραληθφο, Γεσξγία Μαθξπλφξε, αξρηηέθησλ MSC, Δ.Μ.Π. θαη 

σηήξεο Βνγηαηδήο, Γξ. αξρηηέθησλ Δ.Μ.Π. 

 

 

1. Παξνπζίαζε από ηνλ πνιηηηθό-κεραληθό, θ. Γηώξγν Μπηληάξε ηεο πξνόδνπ 

κειέηεο «Αποκαηάζηαζη και ανάδειξη ηος θεάηπος απσαίαρ Σικςώναρ». 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θ. ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε 

φηη πξνρσξά ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο «Απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ηνπ ζεάηξνπ 

αξραίαο Σηθπψλαο» απφ ηνλ πνιηηηθφ-κεραληθφ, θ. Γηψξγν Μπηληάξε, ηελ νπνία είρε 

αλαζέζεη ην σκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» κεηά ηελ ππ’ αξηζκφλ 2/12-04-2016 απφθαζε 

ηνπ πκβνπιίνπ. Δλ ζπλερεία, ν θ. ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ζην 

ζπκβνχιην παξεπξίζθνληαη νη θ.θ. πχξνο ηακαηφπνπινο, Γήκαξρνο ηθπσλίσλ, 

Μπηηάο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο ηθπσλίσλ, Λενλάξδνπ Αλαζηάζηνο, Πξφεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηθπσλίσλ θαη Παλαγηψηα Καζίκε, Αλαπιεξψηξηα Έθνξνο 

Αξραηνηήησλ Κνξηλζίαο. 

 

ην ζεκείν απηφ ν θ. Μπέλνο ππελζχκηζε ζηα κέιε φηη γηα ην έξγν «Απνθάιπςε, 

Πξνζηαζία θαη Αλάδεημε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Σηθπψλαο» ν Γήκνο ηθπσλίσλ θαη 

ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνξηλζίαο κέζσ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο πνιηηηζκηθήο 
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αλάπηπμεο δηέζεζαλ ρξεκαηνδφηεζε, χςνπο 200.000 επξψ, ζην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ηνπο νπνίνπο γηα κηα αθφκε θνξά επραξίζηεζε ζεξκά. 

 

Ακέζσο κεηά, ν πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζην κειεηεηή, θ. Γηψξγν Μπηληάξε γηα λα 

παξνπζηάζεη ηελ πξφνδν ηεο κειέηεο πνπ εθπνλεί. Ο θ. Μπηληάξεο αλέθεξε 

εηζαγσγηθά φηη θαηά ηα έηε 2014-2016 ε Δθνξεία Αξραηνηήησλ Κνξηλζίαο 

πξαγκαηνπνίεζε ζην αξραίν ζέαηξν δηεξεπλεηηθέο αλαζθαθηθέο ηνκέο κέζσ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δηέζεζαλ ν Γήκνο ηθπσλίσλ θαη ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Κνξηλζίαο. Απφ ηελ αλαζθαθή επηβεβαηψζεθε ε ρξνλνιφγεζε ηνπ κλεκείνπ ζην 

ηέινο ηνπ 4
νπ

 – αξρέο ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Δλ ζπλερεία ν θ. Μπηληάξεο πεξηέγξαςε ην κλεκείν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ σο 

εμήο:  

 

«Τν ζέαηξν ηεο Σηθπψλαο είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζηηο ππψξεηεο ηεο αθξφπνιεο ησλ 

ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ, ζην θπζηθφ θνίιν ηνπ ιφθνπ, δπηηθά ηεο αξραίαο αγνξάο. Όπσο 

φια ηα αξραία ζέαηξα αθνινπζεί ηελ ίδηα αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε. Τα κέξε ηνπ είλαη 

ηξία: ην θνίινλ, ε νξρήζηξα θαη ε ζθελή. Ο άμνλαο ζπκκεηξίαο ηνπ θνίινπ βξίζθεηαη 

ζην θέληξν πεξίπνπ θαη ρσξίδεη ην θνίιν ζε δχν ηκήκαηα. 

 

Ψο θαηαζθεπή ζπλδπάδεη ηε ρξήζε δπν ηερληθψλ α) ηεο δφκεζεο κε εγρψξην πσξφιηζν 

θαη β) ηεο βαζκηδσηήο ιάμεπζεο ηκεκάησλ ηνπ ζεάηξνπ ζην θπζηθφ βξάρν. Τν πιηθφ 

έδξαζεο ησλ εδσιίσλ δε δηαζψδεηαη ζήκεξα. 

 

Τν θνίινλ, δηακέηξνπ 125 κ., έρεη φςε πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά. Γπν νξηδφληηεο δίνδνη 

ην ρσξίδνπλ ζε ηξία δηαδψκαηα. Τν θαηψηεξν ηκήκα ηνπ θνίινπ ρσξίδεηαη απφ δεθαέμη 

θιηκαθσηνχο δηάδξνκνπο ζε δεθαπέληε θεξθίδεο. Πιήξσο αλαζθακκέλε είλαη κφλν ε 8
ε
 

θεξθίδα. Σηελ πξψηε ζεηξά ησλ εδσιίσλ ππήξραλ νη ηηκεηηθέο ζέζεηο (πξνεδξίεο) ησλ 

ηεξέσλ θαη άιισλ επηζήκσλ πξνζψπσλ ηεο πφιεο (αξρφλησλ, ζηξαηεγψλ θ.ιπ.). Οη 

πξνεδξίεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ πσξφιηζν, είλαη δηακνξθσκέλεο σο ζξφλνη θαη 

θέξνπλ δηαθφζκεζε. 

 

Φαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεάηξνπ είλαη νη δπν ζνισηνί δίνδνη ζηα άθξα ηνπ 

πξψηνπ δηαδψκαηνο, κήθνπο 16 κ., πιάηνπο 2,55 κ. θαη χςνπο 2,60 κ., νη νπνίεο 

απνηεινχζαλ θαη ηηο θχξηεο εηζφδνπο ησλ ζεαηψλ. Ζ λφηηα ζνισηή δίνδνο είλαη ζήκεξα 

αλαζηεισκέλε, ελψ ε βφξεηα φρη. Μάιηζηα ηκήκα ησλ ιίζσλ ηεο νξνθήο ηεο βφξεηαο 

δηφδνπ έρεη ζήκεξα θαηαξξεχζεη. 

 

Ζ νξρήζηξα, δηακέηξνπ 24,04 κ. έρεη ζρήκα ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην ήκηζπ ηεο 

πεξηθέξεηαο ελφο ηέιεηνπ θχθινπ θαη ην δάπεδν ηεο είλαη ζηξσκέλν κε παηεκέλν ρψκα.  

Τελ νξρήζηξα πεξηβάιιεη θηηζηφο ππφγεηνο αγσγφο (εχξηπνο) γηα ηελ απνξξνή ησλ 

νκβξίσλ πδάησλ. Σηελ πξψηε θαη ηειεπηαία θεξθίδα δελ ππήξρε εχξηπνο. Τν κλεκείν 

ζψδεηαη ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε.»  
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Δλ ζπλερεία ν θ. Μπηληάξεο αλέθεξε ζηα κέιε φηη έρεη εθπνλεζεί ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην δέθα ζεκείσλ γηα ην κλεκείν. 

Πξφζζεζε αθφκε φηη ν ζηφρνο ηεο κειέηεο πνπ εθπνλείηαη είλαη ε ζπληήξεζε ηνπ 

θνίινπ, θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ κλεκείνπ. Ωο πξνο ηα 

πθηζηάκελα κέιε ν κειεηεηήο πξφηεηλε ηε ζπκπιήξσζε – ζηεξέσζε θαη ζπληήξεζή 

ηνπο, ηελ επαλαηνπνζέηεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ εδσιίσλ. Πξφζζεζε, σζηφζν, φηη 

απαηηείηαη ε νινθιήξσζε ηεο αλαζθαθήο, παξάιιεια κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ κλεκείνπ. 

 

ην ζεκείν απηφ ην ιφγν έιαβε ν θ. Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο 

ηνπ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο επηζήκαλε φηη ε αλαζθαθή πξέπεη λα πξνεγεζεί ηεο 

κειέηεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ.  

 

Ακέζσο κεηά ην ιφγν έιαβε ε Καζίκε, Αλαπιεξψηξηα Έθνξνο Αξραηνηήησλ 

Κνξηλζίαο, ε νπνία αλέθεξε πεξίπνπ ηα εμήο: 

 

«Αξρηθά πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε αλαζθαθή ηνπ κλεκείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

θνίινπ θαη ησλ αλαιεκκάησλ απηνχ. Ζ Β΄ θάζε ησλ αλαζθαθψλ ζην κλεκείν δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Σχκβαζεο πνπ πξναλαθέξζεθε. 

Σπλεπψο, ζε ζπλελλφεζε κε ην Γήκν Σηθπσλίσλ θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Κνξηλζίαο, πξέπεη άκεζα λα ελεξγνπνηεζεί ε Β΄ θάζε ησλ αλαζθαθψλ, ε νπνία ζα 

είλαη δηεηήο.  

 

Δπηπιένλ, ε παξνχζα κειέηε πνπ εθπνλείηαη πξέπεη λα ζεσξεζεί σο Α΄ θάζε ηεο 

κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ. Απαηηείηαη, επηπιένλ, ε εθπφλεζε θαη άιισλ 

κειεηψλ (κειέηεο ζπληήξεζεο, απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ θ.α.) πνπ ζα νλνκαζηεί Β΄ 

θάζε ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ. Μφιηο νινθιεξσζεί ε εθπφλεζε φισλ 

ησλ κειεηψλ (Φάζε Α΄ θαη Β΄) κπνξεί λα μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ, αθνχ εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ρξεκαηνδφηεζε. 

 

Ακέζσο κεηά, ην ιφγν έιαβε ν θ. Πέηξνο Θέκειεο, αληηπξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ, ν 

νπνίνο εηζαγσγηθά αλέθεξε φηη πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ κλεκείν, πνπ 

καξηπξά ρξήζηκεο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Δπηζήκαλε θαη ν θ. Θέκειεο φηη 

πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε αλαζθαθή ηνπ κλεκείνπ. Δπίζεο, ηφληζε φηη παξάιιεια κε 

ηελ αλαζθαθή φ,ηη απνθαιχπηεηαη πξέπεη λα ζπληεξείηαη ή λα θαιχπηεηαη, ιφγσ ηνπ 

εχζξππηνπ πιηθνχ ηνπ κλεκείνπ. Σέινο, επηζήκαλε φηη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

ζεάηξνπ απαηηείηαη θαη ε εθπφλεζε κηαο γεσηερληθήο κειέηεο. 

 

ην ζεκείν απηφ ν θ. Λακπξηλνπδάθεο πξφζζεζε φηη ην ζέαηξν ηεο ηθπψλαο 

θαίλεηαη λα έρεη νκνηφηεηα κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζεάηξνπ ηεο Δπηδαχξνπ, θαζψο ην 

θνίιν έρεη έλα άλνηγκα θαη πιεζηάδεη πξνο ην πέηαιν. Ο θ. Μπνιέηεο, κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζπκθψλεζε κε ηελ παξαπάλσ άπνςε, ζπκπιήξσζε 

επηπιένλ φηη ην ζέαηξν ηεο ηθπψλαο θαίλεηαη λα είλαη έλα ηππηθφ βηηξνπβηαθφ 

ειιεληθφ ζέαηξν.  
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Αθνινχζσο, ην ιφγν έιαβε ν Γήκαξρνο ηθπσλίσλ, θ. πχξνο ηακαηφπνπινο, ν 

νπνίνο αλέθεξε φηη απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ, 

θαζψο θαη ε εθπφλεζε κηαο κειέηεο εθαξκνγήο (πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο) γηα λα κπνξεί ελ ζπλερεία λα δηεθδηθεζεί ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ. 

 

Ο θ. Μπέλνο αλέθεξε ζρεηηθά φηη φζεο κειέηεο έρνπλ θφζηνο αλάζεζεο κέρξη 15.000 

επξψ ζα αλαηεζνχλ απφ ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Κνξηλζίαο κέζσ ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, ελψ ηηο ππφινηπεο ζα ηηο αλαζέζεη ην σκαηείν 

«ΓΗΑΕΩΜΑ». Δπίζεο, ν θ. Μπέλνο ηφληζε φηη ε νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ ηεο Β΄ 

θάζεο ζα νδεγήζεη ζε ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Πξφζζεζε κάιηζηα φηη ε εθπφλεζε φισλ 

ησλ κειεηψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2018, πξνθεηκέλνπ ελ 

ζπλερεία λα αλαδεηεζεί ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

κλεκείνπ. 

 

ην ζεκείν απηφ νη θ.θ. Λακπξηλνπδάθεο θαη Θέκειεο επηζήκαλαλ φηη θαηά ηελ 

εθπφλεζε ησλ κειεηψλ πξέπεη λα γίλεη θαη ε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ελφο 

ιαηνκείνπ πνπ παξάγεη ιίζν, ζπγγελή κε ηνλ αξραίν. 

 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ν θ. ηαχξνο Μπέλνο πξφηεηλε ζηα κέιε, δεδνκέλνπ φηη ν 

φγθνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ηεξάζηηνο θαη δελ είρε αμηνινγεζεί ζσζηά, λα 

παξαιεθζεί ε εξγαζία πνπ έρεη γίλεη κέρξη ηψξα, ε νπνία θαη ζα αληηζηνηρεί ζηελ Α΄ 

θάζε ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ. Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο πξφηεηλε 

ζε επφκελν ζπκβνχιην λα ζπδεηεζεί ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη 

ππνγξάςεη ην σκαηείν κε ην κειεηεηή.  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ ζπδήηεζε, ζπκθψλεζαλ νκφθσλα λα 

παξαιάβνπλ ηελ εξγαζία πνπ έρεη γίλεη κέρξη ηψξα σο Α΄ θάζε ηεο κειέηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν, θ. ηαχξν Μπέλν λα 

θέξεη γηα ζπδήηεζε ζε επφκελν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφ 14-

04-2016 ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο. 

 

 

2. Παξνπζίαζε από ηελ αξρηηέθηνλα – κεραληθό, θα Γεσξγία Μαθξπλόξε, ηεο 

κειέηεο «Αποκαηάζηαζη κηηπίος κελιών – ππεζβςηεπίος Ι.Ν. Παναγιάρ 

Σκπιπούρ ζηον Οπσομενό Βοιωηίαρ». 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», θ. ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε 

φηη νινθιεξψζεθε ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο «Απνθαηάζηαζε θηεξίνπ θειηψλ – 

πξεζβπηεξίνπ Η.Ν. Παλαγηάο Σθξηπνχο ζηνλ Οξρνκελφ Βνησηίαο» απφ ηελ αξρηηέθηνλα 

– κεραληθφ, θα Γεσξγία Μαθξπλφξε θαη ηε κειεηεηηθή νκάδα, ηελ νπνία είρε 

αλαζέζεη ην σκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» κεηά ηελ ππ’ αξηζκφλ 3/11-10-2016 απφθαζε 

ηνπ πκβνπιίνπ. Δλ ζπλερεία, ν θ. ηαχξνο Μπέλνο ππελζχκηζε ζηα κέιε φηη ε 
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αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ κειέηεο ήηαλ αλαγθαία γηα ηελ σξηκφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ 

Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ Οξρνκελνχ Βνησηίαο θαη ηελ έληαμή ηνπ ζην Δ..Π.Α. 2014-

2020. 

Ακέζσο κεηά ν θ. Μπέλνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. σηήξε Βνγηαηδή, Γξ. Αξρηηέθηνλα 

Δ.Μ.Π. ζχκβνπιν θαη κέινο ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο, ν νπνίνο αλέθεξε πεξίπνπ ηα 

εμήο: 

 

«Πξφθεηηαη γηα ην θηήξην ησλ θειηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηα λφηηα ηεο Παλαγίαο Σθξηπνχο, 

ηνπ γλσζηνχ κλεκείνπ ηνπ 9νπ αηψλα, ζηηο παξπθέο ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνχ ηνπ Ννκνχ 

Βνησηίαο. Ζ κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ θηεξίνπ αλαηέζεθε κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 

ζσκαηείν «ΓΗΑΕΨΜΑ» ζην αξρηηεθηνληθφ γξαθείν ηεο Γεσξγίαο Μαθξπλφξε. Αθνξά 

ηελ πξψηε θάζε ηεο κειέηεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο θαη πξνκειέηε δηεπζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ. Σηελ νκάδα κειέηεο 

αζρνιήζεθαλ νη: Γεσξγία Μαθξπλφξε, Αξρηηέθησλ Παλ. Πάηξαο, Σσηήξεο Βνγηαηδήο, 

Γξ. Αξρηηέθησλ Δ.Μ.Π., σο ζχκβνπινο θαη Γεκήηξεο Πξνθάθεο, Τνπνγξάθνο Α.Π.Θ. 

 

Α. Κηήξην θειηψλ.  

Τν θηήξην ησλ θειηψλ είλαη έλα επίκεθεο θηήξην κε άμνλα αλαηνιή–δχζε. Ζ θαηαζθεπή 

ηνπ είλαη απφ επηειή αξγνιηζνδνκή κε παρχ επίζηξσκα αξκνινγεκάησλ. Απνηειείηαη 

απφ πέληε κηθξνχο δηαδνρηθνχο ρψξνπο, νη ηέζζεξηο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ζηεγαζκέλνη 

κε εγθάξζηεο σο πξνο ηε κεγάιε δηάζηαζε ηνπ θηεξίνπ θακάξεο θαη κφλν ν δπηηθφηεξνο 

έρεη ζηέγαζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ρσξίο λα δηαζψδεηαη ε θακάξα ηνπ. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ζην θηήξην ελζσκαηψζεθαλ παιαηφηεξεο θάζεηο θαηαζθεπήο θαη φηη ην 

θηήξην επεθηεηλφηαλ πξνο ηα δπηηθά. Σηνλ λφηην ηνίρν ησλ θειηψλ ππάξρνπλ ελδείμεηο 

ζνισηψλ θαηαζθεπψλ. Κηεηνξηθή επηγξαθή εγράξαθηε ζε ιίζν πάλσ απφ ηελ ηξίηε 

πφξηα ρξνλνινγεί ην θηήξην ζηα 1750.  

 

Β. Πξεζβπηέξην. 

Σε άκεζε επαθή κε ην παιαηφηεξν θηήξην ησλ θειηψλ, ζηα αλαηνιηθά, βξίζθεηαη έλα 

κεγαιχηεξν, επίκεθεο θηήξην. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν κε θαξδείο ηνίρνπο απφ ιηζνδνκή,  

πάλσ ζηνπο νπνίνπο έρεη ζηεξηρζεί, πξνθαλψο ζε κεηαγελέζηεξε επνρή, πιάθα απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Απνηειείηαη απφ ηξεηο αληζνκεγέζεηο ρψξνπο πνπ ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο αίζνπζα ζπγθεληξψζεσλ, θνπδίλα, βηβιηνζήθε-εθζεηήξην. Ο 

ηειεπηαίνο ρψξνο ηνπ αξρηθνχ θηεξίνπ ζηα αλαηνιηθά έρεη ελζσκαησζεί ζην θηήξην ηνπ 

Πξεζβπηεξίνπ. Μπξνζηά απφ ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο εθηείλεηαη ζηεγαζκέλνο 

δηάδξνκνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηα βφξεηα ζε ηνμνζηνηρία κε εκθαλή αξγνιηζνδνκή, 

απνηεινχκελε απφ επηά ηφμα. Σε εληνηρηζκέλν ιεπθφ ιίζν βξίζθεηαη ε θηεηνξηθή 

επηγξαθή πνπ ρξνλνινγεί ην θηήξην ζηα 1881.  

 

Σηνλ φξνθν αλαπηχζζεηαη, ζην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ θηεξίνπ ησλ θειηψλ, ην 

πξεζβπηέξην πνπ θαηαιακβάλεη θαη αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ ηζνγείνπ ζηα αλαηνιηθά. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πξφρεηξε θαηαζθεπή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 κε εμσηεξηθέο θνιψλεο 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ θαηαιήγεη άλσ ζε ηεηξαθιηλή θεξακνζθεπή ζηέγε.  
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Γ. Μλεκεηαθφο ππιψλαο.  

Σηα δπηηθά ηνπ θηεξίνπ ζψδεηαη κλεκεηαθή ηνμσηή πχιε κε άλνηγκα ζηα δπηηθά, κε 

ηνίρνπο θαηαζθεπαζκέλνπο απφ αξγνιηζνδνκή κε επέλδπζε απφ spolia απφ ηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Οξρνκελνχ, ελψ ππάξρνπλ εληνηρηζκέλα κέιε ηνπ 9
νπ

 αηψλα 

απφ ηνλ γιππηφ δηάθνζκν ηεο Παλαγίαο. Τν ηφμν είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ηέιεηα 

ιαμεπκέλνπο ηνμφιηζνπο θαη θαίλεηαη λα αλάγεηαη ζηνλ 12
ν
 αηψλα. Σηε ζηέςε ηνπ 

δπηηθνχ ηνίρνπ βξίζθνληαη κέινο κε θακπχιε εμσηεξηθή επηθάλεηα θαη δπζαλάγλσζηε 

εμψγιπθε επηγξαθή. 

 

Γ. Αναπαπαζηάζειρ  

Ζ κνξθή ηνπ θηεξίνπ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Σψδνληαη 

πνιιέο παιαηφηεξεο θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί κε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ 

Οξρνκελνχ. Απφ ηηο θσηνγξαθίεο απηέο πξνθχπηεη φηη: 

 

1. Σηε ζέζε ηνπ θηεξίνπ πνπ εμεηάδνπκε ππήξραλ δχν δηαθνξεηηθά θηήξηα ζε παξάηαμε, 

κε ζπλδεφκελα κεηαμχ ηνπο. Τν αλαηνιηθφηεξν, γηα ην νπνίν γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξα, 

ήηαλ δηψξνθν κε επηρξηζκέλν ηνλ φξνθν θαη αλεπίρξηζην ηζφγεην, ζηεγαζκέλν κε 

δηθιηλή θεξακνζθεπή ζηέγε. Καηαζθεπάζηεθε ην 1881 πηζαλφλ γηα λα ζηεγάζεη θάπνηνλ 

θνηλφρξεζην ρψξν ηεο κνλήο. Σηελ βφξεηα πιεπξά είρε ηνμνζηνηρίεο ζηεξηγκέλεο ζε 

πεζζνχο ζην ηζφγεην, ελψ είρε αλνηθηφ εμψζηε ζηα βφξεηα θαη μχιηλε κνλνθιηλή ζηέγε 

ζηεξηγκέλε ζε πεζζνζηνηρίεο. Ο φξνθνο θαηεδαθίζηεθε ή θαηέξξεπζε ζηελ δεθαεηία ηνπ 

’70 θαη θαηαζθεπάζηεθε πιάθα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα γηα λα θηηζηεί ζε ηκήκα ηνπ 

νξφθνπ ε ζεκεξηλή θαηνηθία.  

 

Τν δπηηθφηεξν θηήξην θαίλεηαη φηη ελζσκάησζε ηκήκαηα άγλσζηνπ θηεξίνπ θαη ίζσο 

ήηαλ παιαηφηεξν ηνπ αλαηνιηθνχ. Σηελ βφξεηα πιεπξά κηθξά θειηά θαηαζθεπάζηεθαλ ην 

1750 ζην ηζφγεην αλάκεζα ζε παιαηνχο εγθάξζηνπο ηνίρνπο, ελψ ζηελ λφηηα πιεπξά 

έηξερε δηακήθεο θακάξα. Γελ έρνπκε επαξθή ζηνηρεία γηα ηε βφξεηα φςε ηνπ.  

 

Δ. Παθολογία. 

Τν θηήξην είλαη ζε κέηξηα θαηάζηαζε απφ ηελ άπνςε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο, 

δεδνκέλνπ φηη ε ελδηάκεζε πιάθα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα έρεη δηαβξσζεί 

αλεπίζηξεπηα. Ζ θαηαζθεπή ηνπ πξεζβπηέξηνπ θαη ε επέθηαζή ηνπ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο έρεη αιινηψζεη αηζζεηηθά θαη δνκηθά ην θηήξην, ελψ νη επηειείο θαηαζθεπέο ηνπ 

νξφθνπ έρνπλ αξρίζεη ιφγσ γήξαλζεο ησλ πιηθψλ λα θαηαξξένπλ. Τα θειηά ηνπ 18
νπ

 

αηψλα κεηά ηηο επεκβάζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ΄70 είλαη ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε.  

 

Ση. Πποηάζειρ.  

Σηελ παξνχζα θάζε εκθαλίδνληαη κφλν νη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε γεληθή δηάηαμε 

ηεο κνξθήο θαη ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε επίπεδν πξνκειέηεο. 

 

Α. Κειηά 18
νπ

 αηψλα. 

Σηα πέληε παιαηά θειηά ηνπ 18
νπ

 αηψλα δελ πξνηείλνληαη επεκβάζεηο, παξά κφλν 

αηζζεηηθήο απνθαηάζηαζεο.  
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Β. Μνπζείν. Πίζσ απφ ηα θειηά, ζηε λφηηα πιεπξά, πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί κηθξφ 

κνπζείν γηα λα ζηεγάζεη ηα γιππηά κέιε πνπ έρνπλ αθαηξεζεί απφ ηνλ λαφ ηεο 

Παλαγίαο. Τν πξνηεηλφκελν κνπζείν ζα είλαη έλαο εληαίνο ρψξνο κε αλεμάξηεηε είζνδν 

απφ ηα λφηηα θαη πξνηείλεηαη λα ζηεγαζηεί κε δηακήθε θακάξα απφ νπηνπιηλζνδνκή πνπ 

ζα ζηεξίδεηαη ζηνλ απνθαηεζηεκέλν ηνίρν ησλ θειηψλ θαη ζε λέν ιίζηλν ηνίρν ζηα 

λφηηα.  

 

Γ. Κηήξην ζπλνδεπηηθφ ηνπ λανχ θαη πξεζβπηέξην. 

Σην θηήξην απηφ πξνηείλεηαη λα ρσξνζεηεζνχλ νη βνεζεηηθέο ρξήζεηο ηνπ λανχ, θαζψο 

θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. Σην ηζφγεην ζα δηαηαρζνχλ ν θεληξηθφο 

ρψξνο ππνδνρήο ηνπ λανχ, αξρνληαξίθη, κηθξφ παξεθθιήζην θαη κηθξή θνπδίλα γηα ηε 

ρξήζε ηεο αίζνπζαο ζπγθεληξψζεσλ. Σην ηζφγεην, ζα ππάξρεη, εθζεηήξην θαη ζα 

δηακνξθσζεί γξαθείν ηνπ λανχ. Σηα αλαηνιηθά ηνπ θηεξίνπ ζα θαηαζθεπαζηεί κηθξή 

επέθηαζε ίζνπ πιάηνπο κε ην παιηφ θηήξην γηα λα ζηεγάζεη ηηο θνηλφρξεζηεο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ λανχ. 

 

Σηνλ φξνθν ζα εληαρζνχλ ην πξεζβπηέξην, ζε ρψξν πεξηνξηζκέλν ζηα αλαηνιηθά, 

ελνξηαθή βηβιηνζήθε, μελψλαο, φπνπ ζα θηινμελνχληαη επηζθέπηεο θαη κηθξφ 

ιανγξαθηθφ κνπζείν, φπνπ ζα θηινμελείηαη ε ζπιινγή αληηθεηκέλσλ ιατθήο ηέρλεο θαη 

εξγαιείσλ ηεο ελνξίαο. 

 

Δμσηεξηθά ε κνξθή ηνπ θηεξίνπ πξνζαξκφζηεθε ζηε κνξθή πνπ είρε ην θηήξην ζηηο 

αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ζηηο θσηνγξαθίεο. Τν θηήξην ζα 

θαιχπηεηαη κε μχιηλε ηεηξαθιηλή θεξακνζθεπή ζηέγε κε θνίια θεξακίδηα. Τνλ εμψζηε 

ζα θαιχπηεη μχιηλε κνλνθιηλήο θεξακνζθεπήο ζηέγε ζηεξηγκέλε αθ’ ελφο ζηνλ ηνίρν 

ηνπ θηεξίνπ, αθ’ εηέξνπ ζε θηηζηνχο ιίζηλνπο πεζζνχο δηαηεηαγκέλνπο πάλσ απφ ηελ 

ηνμνζηνηρία ηνπ ηζνγείνπ». 

 

Ακέζσο κεηά, ην ιφγν έιαβε ν θ. Παλαγηψηεο Νηαήο, ν νπνίνο ελεκέξσζε ηα κέιε 

φηη αθνχ εγθξηζεί ε κειέηε απφ ην Κεληξηθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην, ζα πξέπεη λα 

πξνρσξήζεη ε έληαμε ηεο εθπφλεζήο ηεο ζην Δ..Π.Α. κέζσ ηνπ Π.Δ.Π. ηεξεάο 

Διιάδαο. «Δπίζεο,  πξφζζεζε, απαηηείηαη ε επαλελεξγνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο (Π.Δ.Π.), πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην 

Υπνπξγείν Πνιηηηζκνχ γηα ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Νανχ Παλαγίαο Σθξηπνχο, 

χςνπο 700.000 επξψ θαη γηα ην δεκφζην δξφκν κεηαμχ λανχ θαη ζεάηξνπ, 

πξνυπνινγηζκνχ 900.000 επξψ. Δπίζεο, πξέπεη λα βξεζεί επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ην Π.Δ.Π. γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Νανχ, θαζψο απηή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

πξφζθιεζε πνπ ζα βγεη. Τέινο, ν Γήκνο Οξρνκελνχ είλαη πξφζπκνο λα ζπκβάιεη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ άλσ νξφθνπ ηνπ Νανχ. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ ζπδήηεζε, απνθάζηζαλ νκφθσλα: 

Α) ηελ παξαιαβή ηεο κειέηεο «Απνθαηάζηαζε θηεξίνπ θειηψλ – πξεζβπηεξίνπ Η.Ν. 

Παλαγηάο Σθξηπνχο ζηνλ Οξρνκελφ Βνησηίαο». 
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Β) ηελ απνζηνιή ηεο κειέηεο πξνο ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Βνησηίαο, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνσζεζεί γηα ηηο θαηά λφκνλ εγθξίζεηο. 

 

 

3. Παξνπζίαζε από ηελ αξρηηέθηνλα – κεραληθό, θα Διέλε – Άλλα Υιέπα ηεο 

κειέηεο «Αποκαηάζηαζη και ανάδειξη ηος Tελεζηηπίος ηηρ Δλεςζίναρ». 

 

Ο θ. ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ φηη ε αξρηηέθησλ – 

κεραληθφο, θα Διέλε - Άλλα Υιέπα νινθιήξσζε ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο 

«Απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ηνπ Tειεζηεξίνπ ηεο Διεπζίλαο», ηελ νπνία είρε 

αλαζέζεη ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» κεηά ηελ ππ’ αξηζκφλ 1/12-04-2016 απφθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ. Ο θ. Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ην πκβνχιην παξαθνινπζνχλ νη 

θ.θ. Ράληα νπιάθε, Γηεπζχληξηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Δηαηξείαο θαη 

Καιιηφπε Παπαγγειή, αξραηνιφγνο ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Γπηηθήο Αηηηθήο, 

Πεηξαηψο θαη Νήζσλ. 

 

Ο θ. Μπέλνο ππελζχκηζε ζηα κέιε φηη ην πνζφ γηα ηελ ακνηβή ηνπ κειεηεηή, χςνπο 

20.000 επξψ, δηέζεζε κέζσ ρνξεγίαο ε Δηαηξεία «Διιεληθά Πεηξέιαηα». ην ζεκείν 

απηφ ν θ. Μπέλνο επραξίζηεζε ζεξκά ηελ Δηαηξεία, θαζψο θαη ηελ θα Ράληα 

νπιάθε, Γηεπζχληξηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Δηαηξείαο. Δπραξίζηεζε, 

επίζεο, ηελ θα Καιιηφπε Παπαγγειή, αξραηνιφγν ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ 

Γπηηθήο Αηηηθήο, Πεηξαηψο θαη Νήζσλ γηα ηε δηάζεζε ηνπ πιηθνχ ηεθκεξίσζεο ηνπ 

κλεκείνπ. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θ. Μπέλνο έδσζε ην ιφγν ζηελ θα Διέλε - Άλλα Υιέπα γηα λα 

παξνπζηάζεη ζηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηα θχξηα ζεκεία ηεο κειέηεο πνπ εθπφλεζε. 

 

Ζ θα Υιέπα εηζαγσγηθά αλέθεξε φηη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο – πξφηαζεο 

απνθαηάζηαζεο αμηνπνηήζεθε φιν ην αξρεηαθφ πιηθφ (αξρείν Η. Σξαπινχ, ράξηεο 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, εκεξνιφγηα αλαζθαθψλ Κνπξνπληψηε, Μπισλά θ.α), 

θαζψο θαη ε λέα ηεθκεξίσζε ηνπ κλεκείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Γπηηθήο Αηηηθήο, Πεηξαηψο θαη Νήζσλ θαη ηελ αξραηνιφγν, θα 

Καιιηφπε Παπαγγειή. Ζ θα Υιέπα ελεκέξσζε ηα κέιε φηη κέζσ ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο – 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ίδηα ε κειέηε κε ηίηιν: «Μειέηε Τεθκεξίσζεο ηνπ 

Τειεζηεξίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κειεηψλ απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο».  

 

«Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζήο ηεο, ζπλέρηζε ε θα Υιέπα, εμεηάζηεθε ε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε ηνπ Τειεζηεξίνπ, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ κλεκείνπ, ε θαηάζηαζε δηαηήξεζήο 

ηνπ θαη νη παιαηφηεξεο επεκβάζεηο ζε απηφ. Γηεπξχλζεθε, επίζεο, ε δπλαηφηεηα 

αλάδεημεο ησλ νηθνδνκηθψλ θάζεσλ ηνπ κλεκείνπ. Αθφκε εμεηάζηεθε ην δήηεκα 

δηαρείξηζεο ησλ αλαζθαθηθψλ ηνκψλ θαη ησλ δηεπζεηήζεσλ πνπ έγηλαλ θαηά ην 
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παξειζφλ θαη δηαηππψζεθε ην γεληθφ πεξίγξακκα ησλ επεκβάζεσλ απνθαηάζηαζεο θαη 

αλάδεημεο ηνπ λανχ, θαζψο θαη ε θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηνπ κλεκείνπ». 

 

Δλ ζπλερεία ε θα Υιέπα αλέθεξε θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ κλεκείνπ: 

«Πξφθεηηαη γηα έλα ηεηξάγσλν νηθνδφκεκα κε νθηψ ζεηξέο απφ ιίζηλεο βαζκίδεο - 

θαζίζκαηα ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ. Σηε δπηηθή πιεπξά νη βαζκίδεο είλαη ιαμεπκέλεο 

ζην βξάρν, ελψ ζηε βφξεηα θαη λφηηα πιεπξά νη βαζκίδεο είλαη ηερλεηά δηακνξθσκέλεο. 

Σηα αλαηνιηθά δηακνξθψλεηαη δσδεθάζηπιν πξνζηψν, πνπ ήηαλ ν ρψξνο κχεζεο ησλ 

πηζηψλ. Ζ είζνδνο ζην θηίξην γηλφηαλ κέζσ έμη ζπξψλ, δχν θχξηεο ζηελ αλαηνιηθή 

πιεπξά ηνπ κλεκείνπ, δχν ζηε λφηηα θαη δχν ζηε βφξεηα. Ο θεληξηθφο θαη θνκβηθφο 

ππξήλαο ηνπ ηεξνχ ήηαλ ν ιαηξεπηηθφο λαφο ηεο Γήκεηξαο, ην Τειεζηήξην ή Διεπζίλην. 

Τα ζεκεξηλά εξείπηα ηνπ Τειεζηεξίνπ αλήθνπλ ζε ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ νηθνδνκηθέο 

θάζεηο». 

 

Δπίζεο, ε κειεηήηξηα πξφζζεζε φηη ζήκεξα ην κλεκείν είλαη εξεηπσκέλν, κεξηθψο 

αλαγλψζηκν σο πξνο ηελ θάηνςή ηνπ, θπξίσο ιφγσ ησλ πνιιψλ αλνηθηψλ 

αλαζθαθηθψλ ηνκψλ.  

 

Ακέζσο κεηά, ε θα Υιέπα πξφζζεζε φηη νη ζηφρνη ησλ πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ 

ήηαλ νη εμήο: 

 ε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηνπ Σειεζηεξίνπ,  

 ε θαηά ην δπλαηφλ αλαζηξεςηκφηεηα ησλ επεκβάζεσλ θαη ε ρξήζε λέσλ 

πιηθψλ ίδηαο ή ζπκβαηήο ζχζηαζεο κε ηα απζεληηθά, 

 ε δηαθξηηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ απνθαηεζηεκέλσλ ηκεκάησλ, δειαδή ε 

επηδίσμε ηεο νινθιήξσζεο ηεο εηθφλαο ηνπ κλεκείνπ, 

 ε δηαζθάιηζή ηνπ απφ πεξαηηέξσ παξακνξθψζεηο-αιινηψζεηο, 

 ε ελζσκάησζε ησλ ηζηνξηθψλ βιαβψλ ζηελ πξφηαζε απνθαηάζηαζεο ηνπ 

κλεκείνπ, 

 ε αλάδεημε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ, 

 ε κέξηκλα γηα ηε δηαθχιαμε θαη αλάδεημε ηεο έληαμεο ηνπ Σειεζηεξίνπ ζην 

αξραηνινγηθφ ηνπίν θαη ηδηαίηεξα ζην βξάρν ηεο Αθξφπνιεο. 

 

Δπηπιένλ, ε θα Υιέπα ηφληζε φηη ε κειέηε απνθαηάζηαζεο απνζθνπεί ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ κλεκείνπ απφ ηηο θπζηθέο αηηίεο δηάβξσζεο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ηεο θάηνςεο, θαζψο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

αξρηηεθηνληθψλ ή δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πνπ έρνπλ αιινησζεί απφ ηηο αλαζθαθηθέο 

επεκβάζεηο.  

 

ην ζεκείν απηφ αλέθεξε ζπλνπηηθά ηηο πξνηάζεηο: 

 απνθαηάζηαζε ησλ αξραίσλ ζηαζκψλ ηεο ηειεπηαίαο ξσκατθήο αλαθαίληζεο 

ηνπ θηηξίνπ ζην αλαηνιηθφ ηκήκα, ζηηο εηζφδνπο θαη ηηο πεξηκεηξηθέο 

ηνηρνδνκέο, 
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 απνθαηάζηαζε ηνπ δαπέδνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ θαη ησλ αξραίσλ 

ζηαζκψλ γχξσ απφ ηηο ζέζεηο ησλ πεξηκεηξηθψλ θαζηζκάησλ, 

 θιείζηκν – επίρσζε αλαζθαθηθψλ ηνκψλ.  

 

Πξφζζεζε, επίζεο, φηη απαηηείηαη ε πινπνίεζε πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ ζην 

κλεκείν (θαζαηξέζεηο πιίλζηλσλ πεζζίζθσλ, αλαζθαθηθνί θαζαξηζκνί, απνκάθξπλζε 

δηάζπαξησλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ Σειεζηεξίνπ), εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ κειψλ ηνπ Σειεζηεξίνπ, εξγαζίεο θαηάρσζεο 

ησλ επαίζζεησλ παιαηφηεξσλ θαηαζθεπψλ, αθνχ πξψηα ζπληεξεζνχλ, εξγαζίεο 

επίζηξσζεο κε δηαβαζκηζκέλν ακκνράιηθν ησλ αλαζθαθηθψλ ηνκψλ θ.α. Αθφκε 

επηζήκαλε φηη πξνηείλεηαη λα αθεζεί αλνηθηή κηα αλαζθαθηθή ηνκή ζην θέληξν ηνπ 

Σειεζηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαίλεηαη ην κπθελατθφ αλάθηνξν. Σέινο, ελεκέξσζε ηα 

κέιε φηη ε δηαδνρή ησλ ηζηνξηθψλ θάζεσλ ηνπ κλεκείνπ απφ ηνπο κπθελατθνχο έσο 

θαη ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο ζα ππνδειψλεηαη ζην δάπεδν ηνπ κλεκείνπ κε 

δηαθνξεηηθφ πιηθφ επίζηξσζεο. 

 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ην ιφγν έιαβε ν θ. Μπέλνο, ν νπνίνο ζπλεράξε ηελ θα 

Υιέπα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ πξφηαζε δηαηήξεζεο ηεο 

ηζηνξηθφηεηαο ηνπ κλεκείνπ θαη βειηίσζεο ηεο αλαγλσζηκφηεηάο ηνπ, αθνχ 

θαηαρσζνχλ νη αλαζθαθηθέο ηνκέο. Ο θ. Μπέλνο πξφηεηλε κάιηζηα λα γίλεη θαη κηα 

ςεθηαθή εθαξκνγή πνπ ζα δείρλεη ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ ηνπ 

κλεκείνπ. 

 

Ακέζσο κεηά, ην ιφγν έιαβε ν θ. Βαζίιεο Λακπξηλνπδάθεο, ν νπνίνο επηζήκαλε φηη 

έρεη γίλεη πνιχ θαιή δνπιεηά απφ ηνπο κειεηεηέο σο πξνο ηελ επνπηηθή δήισζε θαη 

ηνπ αλαθηφξνπ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ ηνπ κλεκείνπ.  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ ζπδήηεζε, απνθάζηζαλ νκφθσλα: 

Α) ηελ παξαιαβή ηεο κειέηεο «Απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ηνπ Tειεζηεξίνπ ηεο 

Διεπζίλαο». 

Β) ηελ απνζηνιή ηεο κειέηεο πξνο ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Γπηηθήο Αηηηθήο, 

Πεηξαηψο θαη Νήζσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί γηα ηηο θαηά λφκνλ εγθξίζεηο. 

 

 

4. Έγθξηζε δίκελεο ζύκβαζεο κεξηθήο απαζρόιεζεο κεηαμύ ηνπ σκαηείνπ 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» θαη ηεο αξραηνιόγνπ, θαο Δπαγγειίαο Παπαδνπνύινπ (πλ. 1). 

 

Ο θ. ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε θα Δπαγγειία Παπαδνπνχινπ, Γξ. 

Αξραηνινγίαο αζρνιείηαη κε ηε ζπγγξαθή ησλ αξραηνινγηθψλ – αθεγεκαηηθψλ 

θεηκέλσλ πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ηα ςεθηαθά παλνξάκαηα ησλ κλεκείσλ ηεο Νέαο, 

Κεληξηθήο θαη Οιπκπίαο Οδνχ. Ο θ. Μπέλνο πξφζζεζε φηη κέξνο ηεο παξαπάλσ 

εξγαζίαο (Α΄ κέξνο ηνπ παλνξάκαηνο Νέαο - Κεληξηθήο Οδνχ) έρεη εθπνλήζεη 

εζεινληηθά ε θα Παπαδνπνχινπ. 
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Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ λα ππνγξαθεί κηα 

δίκελε ζχκβαζε κεξηθήο απαζρφιεζεο κεηαμχ ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» θαη ηεο 

αξραηνιφγνπ, θαο Δπαγγειίαο Παπαδνπνχινπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο 

ησλ θεηκέλσλ γηα ηα ςεθηαθά παλνξάκαηα ησλ κλεκείσλ ηεο Νέαο, Κεληξηθήο θαη 

Οιπκπίαο Οδνχ. «Τν χςνο ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηεο, πξφζζεζε ν θ. Μπέλνο, ζα 

αλέξρεηαη ζηα 440 επξψ. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ 01-03-2017 έσο θαη 30-

04-2017». 

 

Ο θ. Μπέλνο έζεζε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ έλα ζρέδην ζχκβαζεο (πλ. 

1). 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ γηα 

ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κεξηθήο απαζρφιεζεο κεηαμχ ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» 

θαη ηεο αξραηνιφγνπ, θαο Δπαγγειίαο Παπαδνπνχινπ, ελέθξηλαλ νκφθσλα ηε 

ζχκβαζε θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 

 

5. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ πξόηαζε ζπλεξγαζίαο κε ην 

«ΓΗΑΕΧΜΑ» πνπ ππέβαιε ν κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο «Δπθξνζύλε» 

(πλ. 2α-β ). 

 

Ο θ. ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ φηη ν κε θεξδνζθνπηθφο 

νξγαληζκφο «Δπθξνζχλε», ν νπνίνο εδξεχεη ζην Βέιγην, θαηέζεζε πξφηαζε 

ζπλεξγαζίαο κε ην «ΓΗΑΕΩΜΑ», ε νπνία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα 2α-β 

επηζπλαπηφκελα αξρεία.
 

 

Ζ πξφηαζε ζπλεξγαζίαο αθνξά ηελ αλάδεημε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο πνπ αθνξά ηα αξραία ειιεληθά ζέαηξα θαη ηα αξραία ειιεληθά 

πθάζκαηα – θνζηνχκηα, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζρέζε ηνπ ζεάηξνπ κε ηα 

θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη ηα θνζηνχκηα.  

 

Πξνηείλεηαη ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» θαη ε «Δπθξνζχλε» λα αλαπηχμνπλ καδί έξγα, 

πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηζηνξηθήο έξεπλαο, νη 

αλαθαηαζθεπέο θαη νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο λα γίλνπλ πξνζηηά θαη ειθπζηηθά ζην 

επξχ δηεζλέο θνηλφ. Σα κέζα καδηθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηδίσο νη 

ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο θαη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζα κπνξνχζαλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ πξνψζεζε θαη δηάδνζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ.  

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ ζπδήηεζε, απνδέρηεθαλ νκφθσλα 

ηελ πξφηαζε ηνπ γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ 

«Δπθξνζχλε» κε ην «ΓΗΑΕΩΜΑ». 
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6. Απνδνρή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ απνδνρήο ζπλαιιαγώλ κε θάξηεο (ππνδνκέο e-POS) (πλ. 3). 

 

Ο θ. Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέζηεηιε ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηεο (πλ. 3) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απνδνρήο ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο 

(ππνδνκέο e-POS).  

 

Δλ ζπλερεία ν θ. Μπέλνο εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

Σέινο, ηα κέιε εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

 

7. Απνδνρή ηνπ πνζνύ ησλ 80.000 επξώ από ηελ Δζληθή Σξάπεδα – πιαηθόξκα 

Act4greece πνπ ζπγθεληξώζεθαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο crowd funding ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζώπεο. 

 

Ο πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη ε Δζληθή Σξάπεδα δηέζεζε πξνο 

ην σκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» ην πνζφ ησλ 80.500 επξψ πνπ ζπγθεληξψζεθε κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο Act4greece ζην πξφγξακκα “My Kassopi” (crowd funding) γηα ην 

αξραίν ζέαηξν ηεο Καζζψπεο. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηνπ παξαπάλσ πνζνχ. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Δζληθή Σξάπεδα, αιιά θαη φινπο 

φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο crowd funding γηα ην αξραίν 

ζέαηξν ηεο Καζζψπεο. 

 

Σέινο, ηα κέιε εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηνπ παξαπάλσ πνζνχ. 

 

 

8. Απνδνρή ηεο β΄ δόζεο ηεο ρνξεγίαο ηεο COSMOTE, ύςνπο 31.000 επξώ πξνο 

ην σκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ» γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο «Φεθηαθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ηνλ Πνιηηηζκό». 

 

Ο πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη ε Δηαηξεία COSMOTE δηέζεζε 

πξνο ην σκαηείν «ΓΗΑΕΩΜΑ» ηε Β΄ δφζε ηεο ρνξεγίαο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 

πνζφ ησλ 31.000 επξψ θαη ζα δηαηεζεί γηα ηελ εμφθιεζε ηεο κειέηεο «Χεθηαθήο 

Σηξαηεγηθήο γηα ηνλ Πνιηηηζκφ». 

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ ρνξεγίαο. 
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Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Δηαηξεία COSMOTE γηα ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

Σέινο, ηα κέιε εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο παξαπάλσ ρνξεγίαο. 

 

 

 

9. Απνδνρή ηεο ρνξεγίαο ηεο Δηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ πξνο ην 

σκαηείν «ΓΗΑΕΧΜΑ», ύςνπο 5.000 επξώ, σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνύ 

Μέινπο. 

 

Ο θνο ηαχξνο Μπέλνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε Δηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ, εηαηξηθφ κέινο ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», αλαλέσζε ηελ εηήζηα 

ζπλδξνκή ηεο, χςνπο 5.000 επξψ, γηα ην έηνο 2017. 

 

Δλ ζπλερεία, ν θνο Μπέλνο εηζεγήζεθε ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο, χςνπο 5.000 επξψ, 

ηεο Δηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ, σο εηήζηαο ζπλδξνκήο Δηαηξηθνχ Μέινπο 

γηα ην έηνο 2017. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επραξίζηεζαλ ζεξκά ηελ Δηαηξεία γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ πξφεδξν λα πξνβεί ζε 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ρνξεγίαο. 

 

 

10. Έγθξηζε Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ έσο 31 Ηαλνπαξίνπ 2017 (πλ. 4). 

 

Ο θ. Γηψξγνο Κνπξνππφο, ηακίαο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ», εηζεγήζεθε ζηα κέιε 

ηελ έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ απνινγηζκνχ ηνπ σκαηείνπ έσο ηελ 

31ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2017 (πλ.4).  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ελέθξηλαλ νκφθσλα ηνλ νηθνλνκηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ 

απνινγηζκφ έσο ηελ 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2017. 

 

 

11. Απνδνρή λέσλ κειώλ: 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηελ έγθξηζε ησλ 

αηηήζεσλ ησλ παξαθάησ θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ΓΗΑΕΩΜΑ» 

σο ηαθηηθά θαη αξσγά κέιε: 

 Αλδξηθφπνπινο Βαζίιεηνο, δεκφζηνο ππάιιεινο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 πχξνο Βιεηψξαο, γεσπφλνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Αιέμαλδξνο Βνχηζαο, ΑΚΣ, Δ.Δ.ΓΗ.Π. Φσηνγξαθία, σο ηαθηηθφ κέινο. 
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 Αληψληνο Γαβξηειίδεο, αξραηνιφγνο, σο αξσγφ κέινο. 

 Μαξία Θσκνπνχινπ, ηδησηηθφο ππάιιεινο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Άλλα Ησαλλίδνπ, αξρηηέθησλ – αξρηηέθησλ ηνπίνπ, σο αξσγφ κέινο. 

 Δηξήλε Καηζαξνχ, ζπληαμηνχρνο δηθεγφξνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Αλησλία Κνχδε, αξρηηέθησλ – κεραληθφο, σο αξσγφ κέινο. 

 Ησάλλεο Κσλζηαληηλίδεο, OTE Group Chief Strategy Transformation & 

Wholesale Officer, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Αζελά Μπαιάζθα, ηαηξφο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Πάζζαξε Δπζπκία, ζπληαμηνχρνο, σο ηαθηηθφ κέινο. 

 Οπξαλία Πεπφλε, αξραηνιφγνο, σο αξσγφ κέινο. 

 Ησάλλα Σαρκηληδή, κεραληθφο πεξηβάιινληνο & παξαγσγήο ληνθηκαληέξ, σο 

ηαθηηθφ κέινο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ ζπδήηεζε έθαλε νκφθσλα δεθηή ηελ εηζήγεζε 

ηνπ πξνέδξνπ. 

 

 

12. Λίγα ιόγηα γηα ην πύξν Δπαγγειάην, κέινο ηνπ σκαηείνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ» 

πνπ έθπγε από ηε δσή. 

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ απνραηξέηεζαλ ην πχξν Δπαγγειάην, ηδξπηηθφ κέινο ηνπ 

σκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΜΑ» πνπ έθπγε απφ ηε δσή ηελ Σξίηε 24 Ηαλνπαξίνπ 2017. Ο 

πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ δηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν: 

 

«Κνξπθαίνο ζθελνζέηεο θαη παλεπηζηεκηαθφο, ν Σπχξνο Δπαγγειάηνο γελλήζεθε ζηελ 

Αζήλα ην 1940 θαη ήηαλ γηνο ηνπ ζπλζέηε Αληίνρνπ Δπαγγειάηνπ θαη ηεο αξπίζηξηαο 

Ξέλεο Mπνπξεμάθε. 

 

Πηπρηνχρνο ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη δηδάθησξ ηεο 

ίδηαο Σρνιήο, ζπνχδαζε ζηε Γξακαηηθή Σρνιή ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ, απφ ηελ νπνία 

απνθνίηεζε ην 1961. Σηε ζπλέρεηα κε ππνηξνθία ηνπ ηδξχκαηνο Woursell ζπνχδαζε 

ζεαηξνινγία ζην Παλεπηζηήκην ηεο Bηέλλεο (1966-1970) θαη παξαθνινχζεζε ηε 

ζεαηξηθή πξάμε ζηε Γεξκαλία, Απζηξία, Αγγιία, Γαιιία, Ηηαιία. Δπί έλα ρξφλν 

παξέκεηλε ζην Λνλδίλν γηα έξεπλεο, κε ππνηξνθία ηνπ Βξεηαληθνχ Σπκβνπιίνπ. Τν 1970 

έγηλε δηδάθησξ ηεο Φηινζνθηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 

Τελ πξψηε ηνπ επαγγεικαηηθή ζθελνζεζία έθαλε ζε ειηθία 21 εηψλ. Απφ ηφηε, 

ζθελνζέηεζε πεξηζζφηεξεο απφ 220 παξαζηάζεηο, θαζψο θαη ζην Φεζηηβάι Αζελψλ θαη 

Δπηδαχξνπ, κε πην πξφζθαηε ηνλ «Ακχληα» πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Ψδείν Ζξψδνπ 

Αηηηθνχ ζηηο 8 Ηνπιίνπ 2016.  
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Τν 1962 ίδξπζε ηε «Νενειιεληθή Σθελή» ελψ ην δηάζηεκα 1971-1977 ζπλεξγάζηεθε κε 

ην Δζληθφ Θέαηξν. Τν 1975 ίδξπζε ην «Ακθη-ζέαηξν» ζηελ νδφ Αδξηαλνχ 111 ζηελ 

Πιάθα, κε ην νπνίν δηνξγάλσλε παξαζηάζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν.  

 

Τν 1989 εμειέγε αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηεο 

Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ, ελψ ην 1991 αλέιαβε ηελ 

έδξα Θεαηξηθψλ Σπνπδψλ πνπ κφιηο είρε δεκηνπξγεζεί.  

 

Τελ πεξίνδν 1977-1980 δηεηέιεζε γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ 

Διιάδνο, ηελ πεξίνδν 1984-1987 δηεπζπληήο ηεο Δζληθήο Λπξηθήο Σθελήο, ην δηάζηεκα 

1997-1999 πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο ζεαηξηθψλ ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

θ.α. 

 

Έρεη ηηκεζεί κε ην βξαβείν «Κάξνινο Κνπλ» (1988), ην βξαβείν ηεο «Δηαηξείαο 

Διιήλσλ Θεαηξηθψλ Σπγγξαθέσλ» (1994), ην βξαβείν Σθελνζεζίαο ηεο «Δηαηξείαο 

Διιήλσλ Θεαηξηθψλ Σπγγξαθέσλ» (1996), κε ην παξάζεκν ηνπ «ηαμηάξρε ηνπ 

ηάγκαηνο ηνπ Φνίληθνο» απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ελψ ην 2005 

εμειέγε ηαθηηθφ κέινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. 

 

Σηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2012 αλαθεξχρζεθε αληηπξφεδξνο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. 

 

Ήηαλ παληξεκέλνο κε ηελ εζνπνηφ Λήδα Ταζνπνχινπ (1953-2005), κε ηελ νπνία 

απέθηεζε ηνλ Αληίνρν (1986-2010) θαη ηελ Καηεξίλα ε νπνία είλαη ζθελνζέηξηα. 

 

Ο Σπχξνο Δπαγγειάηνο ήηαλ έλα απφ ηα πξψηα ηδξπηηθά κέιε πνπ πιαηζίσζε ηελ 

πξνζπάζεηά καο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ. 

 

Καιφ ηαμίδη Σπχξν!» 

 

 

13. Άιια ζέκαηα πνπ ζα πξνηαζνύλ. 
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Δπηζπλαπηόκελν 1
ν
: 
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Δπηζπλαπηόκελν 2
ν
:  

 

Α. Diazoma Association and Euphrosyne AISBL, February 14, 2017 

 

Introduction 

The Diazoma Association (“Diazoma”) and the international non-profit association 

Euphrosyne (“Euphrosyne”) recognize the opportunity for a collaboration and the 

establishment of a partnership to bring out more international research, preservation, 

promotion and education of the cultural heritage related to ancient Greek theatres and 

ancient Greek textiles, costumes and associated fields.  

Together we aim to be a thread through time in each joint project by establishing a 

link between the results of historical research and their contemporary significations 

and uses. 

 

Desired Outcome 

Diazoma and Euphrosyne aim through the collaboration and realization of projects to 

increase the international awareness of the cultural heritage of ancient Greek theatre, 

textiles and costumes in conjunction with contemporary cultural creation.  

 

Objective 

The collaboration between Diazoma and Euphrosyne emphasis the interweaving of 

theatre, textiles, and costumes. One of the significant elements in ancient Greek 

theatre were costumes. Much of the visual aspect came from masks and costumes, 

used to respresent the characters on stage. But the significance of textile and costume 

goes beyond its contribution to the visual and aesthetic aspect of tragedy as it played 

an essential part in the creation of meaning in the theatre. A sophisticated language of 

textile and costume produces many different dramatic effects and layers of meaning, 

often created by the use of linguistic metaphors and references to society.  

 

Diazoma and Euphrosyne will develop projects together and reach out to many target 

groups through different forms of dissemination. Scientific and historical research 

results, reconstructions and theatre performances will become accessible and 

attractive for a broad international public by adapting the communication to specific 

target groups. Various social media, and in particular 3D and virtual reality, will 

maximize exposure and makes it easy for the audience to stay informed and engaged, 

while also facilitating new audiences to connect with the projects. The approach 

enables a better comprehension of the cultural heritage of ancient Greek theatre, 

textiles, costumes and their contemporary significance embedded in our modern 

Western world.  

 

Summary 

Diazoma and Euphrosyne aim to restore a realistic image of ancient Greek theatre and 

the representation of costumes. The collaboration will show how results of 

interdisciplinary, historical, academic and experimental research are an important 
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source for contemporary innovative theatre performances and the way they enhance 

the survival of cultural heritage related to theatre and costumes. At the same time, it 

will bring forward a significant cultural heritage of Greece which will contribute to 

the international promotion of Greek scientists, actors, artists and craftsmen.  

 

Β. πλεξγαζία σκαηείνπ Γηάδσκα κε ηνλ δηεζλή κε θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό 

«Δπθξνζύλε» 

Σν σκαηείν Γηάδσκα θαη ν δηεζλήο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο «Δπθξνζχλε» 

πξνηίζεληαη λα ζπλεξγαζηνχλ κέζσ κηαο εηαηξηθήο ζρέζεο γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ αθνξά ηα αξραία ειιεληθά ζέαηξα θαη 

ηα αξραία ειιεληθά πθάζκαηα, θνζηνχκηα θαη ηνπο ζπλαθείο ηνκείο. 

Μαδί έρνπκε σο ζηφρν λα δείμνπκε κέζα απφ ηνλ ρξφλν ηελ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο θαη ηεο ζχγρξνλεο ζεκαζίαο ηνπο θαη ηηο 

ρξήζεηο ηνπο. 

Σν Γηάδσκα θαη ε Δπθξνζχλε έρνπλ σο ζηφρν κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία απηή θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπο, ηελ αχμεζε ηεο δηεζλνχο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, γηα ην αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν, ηα πθάζκαηα θαη ηα 

θνζηνχκηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθέο δεκηνπξγίεο. 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ Γηάδσκα θαη Δπθξνζχλεο δίλεη έκθαζε ζηε ζρέζε ηνπ ζεάηξνπ 

κε ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη ηα θνζηνχκηα. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζηνηρεία ζην αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν ήηαλ ηα θνζηνχκηα. Μεγάιν κέξνο ζηηο 

παξαζηάζεηο είραλ νη κάζθεο θαη ηα θνζηνχκηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ραξαθηήξεο 

επί ζθελήο. Αιιά ε ζεκαζία ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ησλ θνπζηνπκηψλ 

πεγαίλεη πέξα απφ ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νπηηθή θαη αηζζεηηθή πηπρή ηεο ηξαγσδίαο 

πνπ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηνπ λνήκαηνο ζην ζέαηξν. Μηα 

εμειηγκέλε γιψζζα ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ησλ θνζηνπκηψλ παξάγεη πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο δξακαηηθέο επηπηψζεηο πνπ ζπρλά δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ρξήζε ησλ 

γισζζηθψλ κεηαθνξψλ θαη απφ ηηο αλαθνξέο ζηελ θνηλσλία. 

Σν Γηάδσκα θαη ε Δπθξνζχλε ζα αλαπηχμνπλ καδί έξγα θαη ψζηε λα πξνζειθχζνπλ 

ην θνηλφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηζηνξηθήο έξεπλαο, ηηο 

αλαθαηαζθεπέο θαη ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζα γίλνπλ πξνζηηά θαη ειθπζηηθά γηα 

έλα επξχ δηεζλέο θνηλφ. Σα κέζα καδηθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηδίσο ην 3D θαη ε 

εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ πξνψζεζε θαη δηάδνζε ηνπ έξγνπ 

καο. Ζ πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ, ησλ πθαζκάησλ, ησλ θνζηνπκηψλ 

θαζψο θαη ηε ζχγρξνλε ζεκαζία ηνπο πσο ελζσκαηψλνληαη δειαδή ζην ζχγρξνλν 

δπηηθφ θφζκν καο. 

 

Σν Γηάδσκα θαη ε Δπθξνζχλε έρνπλ σο ζηφρν λα δείμνπλ κηα ξεαιηζηηθή εηθφλα ηνπ 

αξραίνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ θαη ηελ ρξήζε ησλ θνζηνπκηψλ. Ζ ζπλεξγαζία ζα δείμεη 

πψο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεπηζηεκνληθήο, ηζηνξηθήο, αθαδεκατθήο θαη πεηξακαηηθήο 

έξεπλαο απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή γηα ηηο ζχγρξνλεο θαηλνηφκεο παξαζηάζεηο ηνπ 

ζεάηξνπ θαη πσο ζπκβάινπλ ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην ζέαηξν θαη ηα θνζηνχκηα. Σαπηφρξνλα, ζα πξνσζήζεη ζεκαληηθά ηελ 
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πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Διιάδα, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηε δηεζλή πξνβνιή ησλ 

Διιήλσλ επηζηεκφλσλ, εζνπνηψλ θαιιηηερλψλ θαη ηερληηψλ. 

Δπηζπλαπηόκελν 3
ν
: 
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Δπηζπλαπηόκελν 4
ν
: νηθνλνκηθνί απνινγηζκνί 

 

 


