
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
Σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου  2008, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο  
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε η πρώτη συνάντηση του  Δ.Σ. του Σωματείου. 
 
Παρόντα ήσαν τα μέλη :  
 
Μπένος Σταύρος 
Θέμελης Πέτρος 
Κουρουπός Γιώργος 
Λάζος Χρήστος 
Λαμπρινουδάκης Βασίλης 
Ταράντου Σοφία 
Χανδακάς Βασίλης  
 
Επίσης παρευρέθησαν τα αναπληρωματικά μέλη: 
Δίγκα Κλεοπάτρα 
Χατζηνικολάου Τέτη 
Και το μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής  
Δανέλλης Σπύρος 
 
Απόντες : Ο κ. Δημήτρης Παπαπετρόπουλος (αναπληρωματικό μέλος) και οι κ.κ. 
Θάνος Μικρούτσικος και Γιώργος Σκεπαθιανός (μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής). 
 
Θέματα 
 
1. Συγκρότηση σε Σώμα 
 
Ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε να κατανεμηθούν οι αρμοδιότητες του Διοικητικού 
Συμβουλίου ως εξής: 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ   :ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   :ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  : ΤΑΜΙΑΣ 
ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   : ΜΕΛΟΣ 
ΤΑΡΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ   :ΜΕΛΟΣ 
ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  :ΜΕΛΟΣ 
 
Τα δε αναπληρωματικά μέλη να προσκαλούνται και να συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Οι αρμοδιότητες να ασκούνται  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό. 
 
Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 
 

2. Επικύρωση των αποφάσεων του προσωρινού Διοικητικού 
Συμβουλίου 

 
Συνεδρίαση 25ης Αυγούστου 2008 
• Αποδοχής της δωρεάς του κ. Σ. Μπένου  του εξοπλισμού των 

γραφείων του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 
• Μίσθωση γραφείων του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  
• Οργάνωση της πρώτης γενικής συνέλευσης (τόπος και ημερομηνία 



διεξαγωγής, θεματολογία, αρχαιρεσίες)  
• Επιστημονικό δίκτυο αρχαίων θεάτρων  
• Εκτακτη εισφορά από τα ιδρυτικά μέλη ποσού 100 ευρώ ή και 

περισσότερο (εφόσον κάποιο ιδρυτικό μέλος το επιθυμεί) 
• Δημιουργία ηλεκτρονικού κουμπαρά  
• Συνεργασία του Σωματείου με την ΔΙΕΘΝΗ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 
Συνεδρίαση 23ης Σεπτεμβρίου 2008  
• Προγραμματισμός δράσεων (από 11.10.08 έως και 31.12.09), όπως 

επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση.  
• Προϋπολογισμός του Σωματείου (από 12.10.08 έως και 31.12.08), όπως 

επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση. 
• Αποδοχή χορηγίας για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Σωματείου 
• Μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την υπογραφή και τήρηση των 

διπλότυπων αποδείξεων  με τις οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των 
μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου καθώς και τη διενέργεια 
όλων των πληρωμών στον κ. Κωνσταντίνο Δικαίο 

• Καθορισμός του ποσού που θα εξαιρείται από την κατάθεση στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου για τις τρέχουσες λειτουργικές 
ανάγκες 

• Εγκριση υπογραφής στα ακριβή αντίγραφα της αλληλογραφίας του 
Σωματείου από την κα Αννα Δερβένη 

• Αποδοχή χορηγιών προς το Σωματείο 
• Εγκριση δαπανών για τα βραβεία για τον λογότυπο του Σωματείου 
• Συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Πάτρας για την κατασκευή και 

συντήρηση της ιστοσελίδας του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» 
• Εγκριση δαπανών της διαμονής των προσκεκλημένων (ξενοδοχεία και 

γεύματα) 
• Εγκριση δαπάνης για την προμήθεια των αναμνηστικών πλακετών. 
 

Ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε την επικύρωση των παραπάνω αποφάσεων, όπως 
αποτυπώνονται στα πρακτικά  των δύο συνεδριάσεων του  προσωρινού Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 
 
3. Λήψη απόφασης για το ποσό εγγραφής των τακτικών μελών 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα το ποσό εγγραφής των 
τακτικών μελών να ανέλθει στο ποσό των 100 ευρώ και η ετήσια συνδρομή στα 200 
ευρώ, όπως άλλωστε αποφάσισε  και η Γενική Συνέλευση. 
 
Ο κ. Γιώργος Κουρουπός πρότεινε, με βάση το ποσό των 200 ευρώ ως ετήσια 
συνδρομή από κάθε μέλος, για τους φορείς-τακτικά μέλη να είναι το διπλάσιο, 
δηλαδή 400 ευρώ  και η διαφορά αυτή να διατηρείται σε κάθε μελλοντική αύξηση 
της συνδρομής.  Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 
 
Σε ό,τι αφορά στο θέμα της εγγραφής των νέων μελών ο καθηγητής Β. 
Λαμπρινουδάκης πρότεινε να αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ότι η 
αίτηση  εγγραφής των νέων μελών θα εγκρίνεται  από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, όπως άλλωστε προβλέπεται και στο Καταστατικό.  Η πρότασή έγινε 
ομόφωνα αποδεκτή. 
 
Ο  κ. Σ. Μπένος πρότεινε για νέους ή φοιτητές που επιθυμούν να εγγραφούν ως 
τακτικά μέλη η συνδρομή να είναι μικρότερη. 
Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή. 



 
4. Λήψη απόφασης  για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Σωματείου με τις 
Τράπεζες. 
 
Για την καλύτερη και πληρέστερη  καθημερινή ενημέρωση για την κίνηση των 
τραπεζικών λογαριασμών του Σωματείου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
αποφάσισαν ομόφωνα να συναλλάσσονται και ηλεκτρονικά  με τις πέντε τράπεζες  
στις οποίες το ΔΙΑΖΩΜΑ έχει ξεκινήσει συνεργασία. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο κ. Σταύρο Μπένο 
για τις απαραίτητες ενέργειες προς τις Τράπεζες, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η 
απόφαση. 
 
5. Εγκριση  δαπανών  του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα 
 
Ο κ. Κώστας Δικαίος ανέλυσε με λεπτομέρεια τα οικονομικά του Σωματείου (έξοδα – 
έσοδα) και τα οποία έχουν ως εξής : 
 
           ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ  01-09-2008 ΕΩΣ 22-10-2008  
 
Α. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ                                                                                50  ΕΥΡΩ 
Β. ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
     1.  ΕΝΟΙΚΙΑ                                                                                   1.412,60 ΕΥΡΩ 
     2.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΩΝ,ΔΕΗ)                                              1.501,00  ΕΥΡΩ 
 
Γ.  ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
     1.  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ                                                  432,02  ΕΥΡΩ 
     2.  ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ,ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Κ.Λ.Π.                          220,39 ΕΥΡΩ 
     3.  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ                                                                          232,29 ΕΥΡΩ 
     4.  ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ                                                                               25,50 ΕΥΡΩ 
 
Δ.  ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
      1.  ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ                            8.000,00  ΕΥΡΩ 

2. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ,ΧΑΡΤΙΚΑ,ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ 
TOLL UP,BANNER, ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ,ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΠ         4.349,45 ΕΥΡΩ   

      3.  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ         5.580,00   ΕΥΡΩ 
           (ΠΟΥΛΜΑΝ  4500 ΚΑΙ ΤΑΧΙ  1080) 
      4.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ                                                                            476,00  ΕΥΡΩ 
      5.   ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ,ΓΕΥΜΑΤΑ                  9.656,40 ΕΥΡΩ 
             (ΕΛΙΤ 5700, ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ 3956,40) 
      6.   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                      300,00 ΕΥΡΩ 
              
            
      ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                                                            32.235,65 ΕΥΡΩ 
 
Ε.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΑΤΡΑΣ                                                       10.000,00   ΕΥΡΩ 
      ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. 
       Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ. 
 
 
 
 
 
 
 



                ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 10-09-2008 ΕΩΣ 22-10-2008 
 
Α. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ 
     1.      ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.: 164                             20.000 ΕΥΡΩ 
 
     2.      ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ:           9           .                    1.100 ΕΥΡΩ 

 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      (100) 
 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          (100) 
 ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 (100) 
 ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                          (100) 
 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ      (100) 
 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    (100) 
 ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                      (300) 
 ΛΥΓΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                        (100) 
 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ               (100) 

 
       3.ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.:         2                                   200 ΕΥΡΩ 
 
Β. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ        15.700 
ΕΥΡΩ 
 

 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ       (2.000) 
 ΑΡΧΙΚΟΝ  Α.Ε.   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ (1.000) 
 ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ     ΔΗΜΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ  (2.000) 
 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ  ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ (3.000) 
 ΕLPEN A.E.   ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          (1.500) 
 ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1.000) 
 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  (700) 
 Mc CAIN HELLAS ΕΠΕ ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (1.000) 
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   (500) 
 ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.ΠΠΕ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (3.000) 

 
Γ.  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
 

ΑΛΦΑ   ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.      104002002016612                                 10.660 ΕΥΡΩ 
Α.Τ.Ε.    ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.       0170400573225                                      1.790 ΕΥΡΩ 
Ε.ΤΕ.      ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.       040/483108-01                                       3.600 ΕΥΡΩ 
EYROBANK ΑΡΙΘ.ΛΟΓ. 00260026910201049769                      1.100 ΕΥΡΩ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.    5026038350177                                  15.900 ΕΥΡΩ 
ΤΑΜΕΙΟ                                                                                          3.950 ΕΥΡΩ 

    
             Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                                                              37.000  ΕΥΡΩ      
 
Ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε την έγκριση των παραπάνω εξόδων από την 
ίδρυση του Σωματείου  μέχρι σήμερα (τα έξοδα ίδρυσης, τη μίσθωση του γραφείου, 
τη μέχρι τώρα λειτουργία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και τη Γενική Συνέλευση.) Η 
εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 
 
6. Παραγωγή και συντονισμός των κειμένων του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» 
 
Ο κ. Σταύρος Μπένος πρότεινε να δημιουργηθεί μία συνεκτική, επιστημονική και 
συντακτική ομάδα που θα αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Π. 
Θέμελη και Β. Λαμπρινουδάκη ,   Χ. Λάζο και  Σ. Ταράντου, η οποία θα 
παραλαμβάνει τα πρωτογενή επιστημονικά κείμενα των συντονιστών των αρχαίων 



χώρων θέασης και ακρόασης. Οι καθηγητές Π. Θέμελης και Β. Λαμπρινουδάκης θα 
έχουν την επιστημονική επιμέλεια των  κειμένων   και οι κ.κ. Χ. Λάζος και Σ. 
Ταράντου  τη συντακτική φροντίδα (Χ. Λάζος, αρχισυντάκτης, Σοφία Ταράντου 
επιμελήτρια κειμένων.) Κατ΄ αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται η  άρτια παρουσίαση 
των επιστημονικών κειμένων τα οποία θα  αναρτώνται στον ιστότοπο του 
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».  Η πρόταση του κ. Σ. Μπένου έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 
 
 
Θέματα για διαβούλευση και ενημέρωση 
 
α. Προετοιμασία των επόμενων φάσεων της δουλειάς του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»  
 
Ακολούθησε συζήτηση για την καλύτερη προετοιμασία των επόμενων φάσεων της 
δουλειάς του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».  Ο κ. Σταύρος Μπένος πρότεινε, για όσα θέατρα 
έχουν καλή προετοιμασία για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται,  να ανοιχθεί 
λογαριασμός (κουμπαράς)  με κεφάλαιο διαμορφωμένο από χορηγίες και δωρεές και 
να οργανωθούν τοπικές εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού. Πρότεινε δε να 
επιλεγούν θέατρα όλων των κατηγοριών  διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα.  
Σε αυτό το σημείο ο κ. Γιώργος Κουρουπός εξέφρασε την ανησυχία του  για το κατά 
πόσο με τα μικρά ποσά που θα συγκεντρωθούν για τα περιφερειακά κυρίως θέατρα 
θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες αναστήλωσης. 
Οι καθηγητές Π. Θέμελης και Β. Λαμπρινουδάκης διαβεβαίωσαν πως και με μικρά 
ακόμη ποσά μπορούν να ξεκινήσουν μικρές δράσεις, όπως πρόσβαση στο χώρο, 
αποτύπωση κ.λ.π. 
Όμως οι καθηγητές εξέφρασαν τη διαφωνία τους να ανοιχθούν τραπεζικοί 
λογαριασμοί (κουμπαράδες)  σε θέατρα μέχρι στιγμής ανύπαρκτα, γνωστά μόνο από 
πινακίδες και επιγραφές. 
 Η κα Κλεοπάτρα Δίγκα πρότεινε να δίδεται δημοσιότητα κατά το άνοιγμα των 
τραπεζικών λογαριασμών  για την προσέλκυση και συμμετοχή του κοινού. 
 
β. Πρόταση κ. Γιώργου Κουρουπού για τις παρεμβάσεις που έγιναν κατά 
τη διάρκεια της Γεν. Συνέλευσης 
 
Ο κ. Γιώργος Κουρουπός πρότεινε σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου να συζητηθούν οι παρεμβάσεις – προτάσεις που έκαναν 
κάποια από τα ιδρυτικά  μας μέλη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου 
να αξιολογηθούν και  να ενσωματωθούν στις μελλοντικές δράσεις του 
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 
 
γ. Ενημέρωση από τον κ. Στ. Μπένο για τις συναντήσεις του με τον Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Θ. Δραβίλλα και τον Πρόεδρο 
του Συμβουλίου Χορηγιών κ. Π. Πανούρη 
 
Τέλος, ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις 
επαφές που είχε τόσο με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Θ. 
Δραβίλλα, όσο και με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Χορηγιών κ. Π. Πανούρη. Οι 
συναντήσεις έγιναν σε πολύ καλό κλίμα και διαγράφεται ένα εξαιρετικό πλαίσιο 
συνεργασίας, τόσο με την πολιτική ηγεσία, όσο και με τα θεσμικά όργανα του 
Υπουργείου Πολιτισμού. 
 
Ο Πρόεδρος      Ο Γενικός Γραμματέας 
 
Στ. Μπένος      Βασίλης Λαμπρινουδάκης 
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