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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 

 
Σήμερα, Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των ειδικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας εξαιτίας 

του κορωνοϊού, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου. 
 
Συνδεδεμένοι ήσαν οι κ.κ.: 

1. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 
2. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 
3. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης,  
4. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 
5. Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης, 
6. Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 
Συμμετείχαν, επίσης η κα Δώρα Πρασίνου, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο κ. Χρήστος Χιώτης, γραφίστας, συνεργάτης του D-Hub του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και τα στελέχη του Σωματείου κ.κ. Μαρία Σοφικίτου, 

Διευθύντρια, Μαρία Κουρασάνη, Υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Ευδόκιμος 

Φρέγκογλου, Συντονιστής Προγραμμάτων, Κατερίνα Αβραμοπούλου, Υπεύθυνη Οικονομικής 

Ανάπτυξης και Βερενίκη Βασιλειάδη, Συντονίστρια Προγράμματος Ανασυγκρότησης Βόρειας 

Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 
1. Το στίγμα: ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας, κ. Σταύρο Μπένο για το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 
 

O πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την πρόοδο του παραπάνω προγράμματος. 
 
Αρχικά, ο κ. Μπένος ανέφερε πως το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» διανύει μια σπουδαία εβδομάδα, 

καθώς αναμένεται η ολοκλήρωση της 1ης μελέτης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας, της Μελέτης Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον 

Πολιτισμό, την οποία εκπονεί η Εταιρεία ΕΤΑΜ Α.Ε. και συγκεκριμένα οι μελετητές, κ.κ. Χρύσα 

Παγκάλου και Νίκος Δρακωνάκης. 
 
«Σκοπός μας είναι, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, η μελέτη αυτή να λειτουργήσει ως πρότυπο, ως πυξίδα 

και για τις άλλες μελέτες που θα εκπονηθούν. Η μελέτη δεν επελέγη τυχαία, καθώς με πρωτοπόρο το 

Υπουργείο Πολιτισμού εφαρμόσαμε στη Βόρεια Εύβοια νέες πρωτοποριακές δράσεις για τον 

πολιτισμό, οι οποίες θα εξελιχθούν σε μόνιμους θεσμούς. Πρόκειται για το Evia Film Project του 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για το πρόγραμμα “Οι Γέφυρες της Μουσικής” σε 

συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και τις εκδηλώσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».  
 
Εν συνεχεία, ο κ. Σταύρος Μπένος παρουσίασε στα μέλη την παρακάτω δομή της μελέτης 

πολιτισμού: 
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Ακολούθως, ο κ. Μπένος αναφέρθηκε στη μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού (masterplan) του 

προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, το οποίο, επίσης, εκπονείται από την 

Εταιρεία ΕΤΑΜ Α.Ε.  
«Πρόκειται, πρόσθεσε ο πρόεδρος, για την πιο κομβική μελέτη του προγράμματος, καθώς θα 

υποδεχτεί συνδρομές από όλες τις υπόλοιπες μελέτες. Θα υπάρχει δηλαδή μια ώσμωση της 

παραπάνω μελέτης με όλους τους υπόλοιπους θεματικούς κύκλους μελετών. Επιπλέον, θα υπάρχει 

ειδικό κεφάλαιο που θα αναφέρεται στην πράσινη μετάβαση και την καινοτομία, το οποίο θα 

εκπονήσει η θερμοκοιτίδα D-HUB του Διαζώματος. Επιδιώκουμε, επιπλέον, στη μελέτη αυτή να 

υπάρχει και συσχέτιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. 
 
Η μελέτη του Masterplan θα έχει την ακόλουθη δομή: 
 

 
 
Παράλληλα ετοιμάζουμε τον τελικό κατάλογο των έργων και των δράσεων του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, όπου θα φαίνονται και οι τελικοί δικαιούχοι. Στον κατάλογο 

αυτό υπάρχουν έργα από τους παρακάτω θεματικούς κύκλους: α) τις υποδομές (στη μελέτη των 

υποδομών έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από την ομάδα του κ. Κωνσταντίνου Ζέκκου, 

συγκοινωνιολόγου και επιδιώκουμε να χρηματοδοτηθούν και μελέτες από το Π.Ε.Π. Στερεάς 

Ελλάδας 2014-2020), β) το δάσος, γ) την αγροδιατροφή, δ) το ανθρώπινο δυναμικό, ε) την υγεία – 
πρόνοια, στ) το marketing και ζ) τον πολιτισμό. Μέχρι στιγμής έχουμε καταλήξει σε έναν κατάλογο 
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127 έργων και δράσεων, τον οποίο θα σας παρουσιάσουμε όταν έχουμε την τελική μορφή του. Ο 

κατάλογος αυτός προήλθε μετά από επίπονη και διαρκή διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. 
Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του καταλόγου έπαιξε και η τριήμερη διαβούλευσή μας στην Αγία 

Άννα. Τέλος, έχουμε διαρκή συνεργασία με τον κ. Δημήτρη Σκάλκο. Γενικό Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α., καθώς και με όλους τους φορείς που σχετίζονται με τη διαχείριση των 

οικονομικών προγραμμάτων. 
 
Ταυτόχρονα, ετοιμάζουμε και έναν κατάλογο με τα εμβληματικά έργα και τις εμβληματικές δράσεις, 

αλλά και μια σειρά θεσμικών μεταρρυθμίσεων που επιδιώκουμε να εφαρμοστούν με το πρόγραμμά 

μας».  
 
Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τηρούμε με ευλάβεια το παρακάτω χρονοδιάγραμμα που 

θέσαμε από την πρώτη κιόλας μέρα που αναλάβαμε την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας:  
 

 
 
Τώρα βρισκόμαστε λίγο πριν την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης των μελετών, οι οποίες θα μας δώσουν 

την οριστική πια κεντρική στρατηγική, τα έργα και τις δράσεις, καθώς και τους δικαιούχους που θα 

ενταχθούν στο πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βόρειας Εύβοιας. Εντός του 

Σεπτέμβρη αναμένουμε την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς 

Ελλάδας και έως το τέλος του χρόνου την έγκριση της Ο.Χ.Ε. για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας 

Εύβοιας». 
 
Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την πρόοδο 

του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 
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2. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της 

Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου 

Μπένου για τη διάθεση χορηγίας, ύψους 1.260 ευρώ, από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

για τη χρηματοδότηση του Μουσικού Φεστιβάλ «North Evia Festival»,το οποίο 

πραγματοποιείται στη Λίμνη και τις Ροβιές Ευβοίας από 18 έως 22 Ιουλίου 2022. 
 
O πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη τη διάθεση 

χορηγίας, ύψους 1.260 ευρώ, από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη χρηματοδότηση του 

Μουσικού Φεστιβάλ «North Evia Festival», το οποίο πραγματοποιείται στη Λίμνη και τις Ροβιές 

Ευβοίας από 18 έως 22 Ιουλίου 2022.  
 
Τα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου για τη διάθεση χορηγίας, ύψους 1.260 ευρώ, από το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη χρηματοδότηση του Μουσικού Φεστιβάλ «North Evia Festival». 
 
 

3. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής 

της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρο 

Μπένο για τη διοργάνωση του 1ου Διεπιστημονικού Σχολείου για την 

Περιβαλλοντική Κρίση – ISEC, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17-22 Δεκεμβρίου 

2022 στα Λουτρά Αιδηψού της Βόρειας Εύβοιας ως αποτέλεσμα συνεργασίας του 

Ινστιτούτου για την Προώθηση της Έρευνας και της Εκπαίδευσης Τεχνών, 

Επιστημών και Τεχνολογίας (ARISTEiA  - Institute for the Advancement of Research 
and Education in Arts, Sciences, and Technology) με έδρα τη Βιρτζίνια των Η.Π.Α. 

και της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. (Συν. 1). 
 
O πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι διοργανώνεται 

στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Λουτρά Αιδηψού της Βόρειας Εύβοιας από 17-22 Δεκεμβρίου 

2022 το 1ο Διεπιστημονικό Σχολείο για την Περιβαλλοντική Κρίση – ISEC. 
 
«Το σχολείο αυτό, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, έχει προκύψει ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του 

Ινστιτούτου για την Προώθηση της Έρευνας και της Εκπαίδευσης Τεχνών, Επιστημών και 

Τεχνολογίας (ARISTEiA  - Institute for the Advancement of Research and Education in Arts, 
Sciences, and Technology) με έδρα τη Βιρτζίνια των Η.Π.Α. και της Επιτροπής Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας. Πρόκειται για ένα σχολείο, διάρκειας 5 ημερών, με ολοήμερη διδασκαλία 

επιστημών και συμβουλευτικής καριέρας. Θα υπάρχουν 16 διδάσκοντες - καθηγητές από την 
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Ελλάδα, τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη που θα διδάσκουν 30 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές από Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.  
 
Το σχολείο θα έχει τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

- Κλιματική αλλαγή. 
- Μόλυνση αέρος, υδάτων και εδάφους. 
- Δημόσια υγεία. 
- Διατροφική κρίση. 
- Σύνδεση φυσικών πόρων, διατροφής και ενέργειας. 
- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
- Βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 
- Νομοθεσία για περιβαλλοντικά θέματα. 

 
Το κόστος για τη διοργάνωση του σπουδαίου αυτού προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 40.000 

ευρώ. Θα προσπαθήσω να δημιουργήσω ένα μείγμα δωρητών, οι οποίοι μαζί με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” 
θα συμβάλλουν στην κάλυψη του παραπάνω κόστους. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 

μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο (Συν. 1)». 
 
Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για το 1ο Διεπιστημονικό Σχολείου για 

την Περιβαλλοντική Κρίση – ISEC, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17-22 Δεκεμβρίου 2022 

στα Λουτρά Αιδηψού της Βόρειας Εύβοιας. 
 

 
4. Ενημέρωση από την κα Μαρία Κουρασάνη, Υπεύθυνη Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το πρόγραμμα Crowdfunding «Τα 

Αγριολούλουδα της Βόρειας Εύβοιας». 
 

Η κα Κουρασάνη είπε τα εξής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
 
«Τα “Αγριολούλουδα” της Βόρειας Εύβοιας είναι η νέα πρωτοβουλία συμμετοχικής 

χρηματοδότησης – Crowdfunding του Διαζώματος, μετά την επιτυχημένη καμπάνια για τη 

χρηματοδότηση της μελέτης αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της Κασσώπης,  όπου τότε 

αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα act4greece της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.  
 
Τώρα δημιουργήθηκε ουσιαστικά ένα κουμπαράς για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης που θα 

καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες 7 δράσεων, όπως: επισκέψεις μαθητών σε σχολεία της 

Εύβοιας, έκδοση και βίντεο για το Πρόγραμμα της Β. Εύβοιας, εκδηλώσεις για τους τοπικούς 

παραγωγούς και την αγροδιατροφή, όπως είναι ο σχεδιασμός μιας Έκθεσης Αγροτικών Προϊόντων 

στο Μετρό της Αθήνας,  δημιουργικές δράσεις με την τοπική κοινωνία με επίκεντρο το Νέο Δάσος, 

έργα πολιτισμού όπως για παράδειγμα η χρηματοδότηση μελετών για μουσεία με χαρακτηριστικό 
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παράδειγμα τη Μουσειολογική Μελέτη Αρχαιολογικής Συλλογής Ωρεών, αλλά και τα κεφάλαια 

κίνησης για να γίνει μελέτη που θα δώσει στοιχεία, ώστε να ιδρυθούν ενεργειακές κοινότητες. 
 
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε από τον κ. Χρήστο Χιώτη μια πολύ εύχρηστη ιστοσελίδα, στην 

οποία τα κείμενα ετοίμασε η Κατερίνα Σέρβη, ενώ χορηγικά ο Βαγγέλης Ευθυμίου με την landart 
ετοίμασε ένα βίντεο προβολής της δράσης με πρωταγωνιστές τους μαθητές κυρίως του σχολείου 

Ωρεών, από τους οποίους έχει επηρεαστεί καλλιτεχνικά και το γράφημα του crowdfunding. 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης “ΣτηριΖΟΥΜΕ Β. Εύβοια”, 

έφτιαξαν μια αφίσα που περιγράφει τον τόπο τους και το θέμα είναι τα αγριολούλουδα που υπήρχαν 

στο δάσος.  
 
Στόχος του crowdfunding είναι να συμμετάσχουν πολλοί άνθρωποι και να συμβάλουν ακόμη και με 

μικρό ποσό. Το ελάχιστο ποσό είναι 5 ευρώ και υπάρχουν αντισταθμίσματα για προσφορές από 100, 

500, 1000 ευρώ. Η κλιμάκωση των αντισταθμισμάτων είναι: α) επιστολή, β) αφίσα, γ) έκδοση, δ) 

βιβλίο, ε) έλατο, στ) φιλοξενία στην επόμενη Γενική Συνέλευση. 
 
Μέχρι τώρα για την προώθηση της δράσης ο πρόεδρος έχει επικοινωνήσει με Εταιρικά Μέλη του 

Σωματείου και έχει στείλει σχετικές επιστολές (Frezyderm, ELPEN, Kosmesis, Cosmote, ZARA, 
NEA ODOS και συνεχίζει με Aegean, Δίρφυς, ΖΕΑ, ΤΙΤΑΝ, ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, 

McCain, MOREAS, ELAIS, Aplha Bank).  
 
Για την περαιτέρω προώθηση σε τοπικούς δημοσιογράφους, τοπικούς φορείς (Περιφέρεια – Δήμους) 

και επιχειρήσεις ξεκινήσαμε μια συνεργασία με το Εταιρικό μας Μέλος, την Sales Promotion Center, 
που είναι πολύ επιτυχημένη στη διαφήμιση και ως δωρεά θα προσφέρει στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” την 

επικοινωνία της δράσης. Αυτό θα γίνει σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την αποστολή ενημερώσεων, 

δελτίων τύπου, και ψηφιακού υλικού που παράγει η Sales Promotion Center σε ένα δίκτυο που 

διαμορφώνουμε τώρα με την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, θα προσκαλέσουμε και όσα Εταιρικά 

μας Μέλη έχουν ισχυρά δίκτυα στα Μ.Μ.Ε. να προβάλουν τη δράση. 
 
Πολύ σημαντική είναι η συμβολή εδώ της δημοσιογράφου, κ. Μαρίας Καράπα και του μέλους ΔΣ 

της Ένωσης Ξενοδόχων Ευβοίας και προέδρου του cluster, κ. Στράτου Ασλάνη. Φυσικά, δίπλα μας 

στην προσπάθεια αυτή είναι και ο αντιπεριφερειάρχης, κ. Γιώργος Κελαϊδίτης και οι συνεργάτες του, 

οι θεματικοί ανιπεριφερειάρχες Ηλίας Μπουρμάς και Μαρία Αναγνώστου και οι δύο Δήμαρχοι, κ.κ. 

Γιώργος Τσαπουρνιώτης και Γιάννης Κοντζιάς και οι συνεργάτες τους.   
 
Ο δεύτερος άξονας αφορά σε έντυπα, αφίσες, και κάρτ ποστάλ που θα σταλούν σε όσους ανέφερα – 
δηλαδή την Περιφέρεια, τους δύο δήμους και τις τοπικές επιχειρήσεις – προκειμένου να 

ενημερωθούν η τοπική κοινωνία και οι επισκέπτες της Εύβοιας. 
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Στις προτάσεις της Sales Promotion Center ήταν και η αξιοποίηση ανθρώπων του θεάματος που 

συνδέονται με τη Β. Εύβοια, ως ambassador και ως προς αυτό έχουμε ξεκινήσει μια επικοινωνία με 

τον κ. Γιάννη Ζουγανέλη που είναι πολύ πρόθυμος να βοηθήσει το σκοπό, καθώς συνδέεται με την 

περιοχή.  
 
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και στην υποστήριξη του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Έχουμε εξαιρετική 

συνεργασία με τον πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή του, κ. Αιμίλιο Περδικάρη και τον αρχισυντάκτη 

τους, κ. Γιάννη Γεωργίου. Μάλιστα έχουν προχωρήσει στη δημιουργία ειδικής σελίδας με Banner 
εντός της σελίδας του ΑΠΕ ΜΠΕ που παρακολουθεί και προβάλει όλη την πορεία ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα. Φιλοξενούν δηλαδή με Banner και τη σελίδα 

“δωρεές” και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “ΣτηρίΖΟΥΜΕ Β. Εύβοια”. Σας ευχαριστώ πολύ». 
 
Ακολούθως, η κα Κουρασάνη το λόγο έδωσε στην κα Κατερίνα Αβραμοπούλου, Υπεύθυνη 

Οικονομικής Ανάπτυξης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία ενημέρωσε τα μέλη για τις επαφές 

της με τα Εταιρικά Μέλη του Σωματείου, αλλά και με άλλους χορηγούς, με σκοπό να 

υποστηρίξουν το παραπάνω πρόγραμμα. Η κα Αβραμοπούλου πρόσθεσε τα εξής: «Επικοινωνούμε 

με όλα τα Εταιρικά Μέλη του Σωματείου μας, αλλά και με άλλους χορηγούς και υποστηρικτές μας, 

και τους ενημερώνουμε για το πρόγραμμα Crowdfunding που είναι σε εξέλιξη. Μέχρι τώρα έχουμε 

ενημερώσει τις παρακάτω εταιρείες: Frezyderm, ELPEN, Kosmesis, Cosmote, ZARA, NEA ODOS 
Aegean Airlines, Δίρφυς, ΖΕΑ, ΤΙΤΑΝ, ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, McCain, MOREAS, 

ELAIS και Aplha Bank. Όπου απαιτείται στέλλουμε και τις σχετικές επιστολές. Μέχρι στιγμής 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι εταιρείες: Sani Resort, με το ποσό των 5000 ευρώ, η Εταιρεία 

Σκλαβενίτης, με το ποσό των 1000 ευρώ, ο Όμιλος Σαράντης, με το ποσό των 3001, η Εταιρεία 
Symbeeosis, με το ποσό των 501 ευρώ, η Εταιρεία APG, με το ποσό των 500 ευρώ. Μέχρι σήμερα 

έχει συγκεντρωθεί το ποσό των 10.500. Τέλος, και το Ίδρυμα Μποδοσάκη συμβάλει στο πρόγραμμα.  
 
Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία του προγράμματος 

Crowdfunding «Τα Αγριολούλουδα της Βόρειας Εύβοιας». 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 
 

5. Το στίγμα: ενημέρωση από τα στελέχη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την 

εξέλιξη όλων των προγραμμάτων που παρακολουθεί το Σωματείο (θέατρα, 

πολιτιστικές διαδρομές, πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ», πρόγραμμα «ΛΕΩΦΟΡΟΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ»).  
 
Τα στελέχη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 

το Στίγμα του Σωματείου, δηλαδή για την εξέλιξη όλων των προγραμμάτων που παρακολουθεί το 

Σωματείο (θέατρα, πολιτιστικές διαδρομές, πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ», πρόγραμμα «ΛΕΩΦΟΡΟΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ»). 
 
Αρχικά, η διευθύντρια του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κα Μαρία Σοφικίτου, ενημέρωσε τα μέλη 

για τα νέα των θεάτρων, λέγοντας τα ακόλουθα: 
«1. Αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης: 
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου χρηματοδοτεί την αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου 

της Μυτιλήνης με το ποσό 200.000 ευρώ. Πρόσφατα επισκέφθηκε το θέατρο ο Περιφερειάρχης 

Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης με τους συνεργάτες του για να ενημερωθεί για την 

πορεία των εργασιών. 
 
2. Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Λάρισας: 
Ο Γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α., κ. Δημήτρης Σκάλκος, στο πλαίσιο της 

περιοδείας του σε έργα που χρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας 2014-2020, επισκέφθηκε 

το αρχαίο θέατρο της Λάρισας. Μαζί με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κώστα Αγοραστό 

ενημερώθηκε για την πορεία αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου, που χρηματοδοτείται 

απρόσκοπτα, με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης τα 6,8 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-
2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων, που 

αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2023. 
 
3. Ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης του αρχαίου θεάτρου Αχαρνών: 
Το αρχαίο θέατρο Αχαρνών αποκαλύφθηκε το 2007. Τον Ιούνιο του 2022, δεκαπέντε χρόνια μετά, 

ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, η απαλλοτρίωση και του δεύτερου οικοπέδου κάτω 

από το οποίο βρίσκεται το θέατρο. Συνεπώς, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την ανασκαφή του όταν 

βρεθεί το απαραίτητο κονδύλι. Μεγάλη ήταν η συνεισφορά της κας Μαρίας Μίχα, προέδρου του 

ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ, Κίνησης για την Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, την οποία ευχαριστούμε 

θερμά. 
 
3. Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ικαρίου στη Ραπεντώσσα: 
Την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 

20.000 ευρώ για το έργο: “Εργασίες διαμόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο του Δήμου Διονύσου” 
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από το δήμαρχο Διονύσου, κ. Γιάννη Καλαφατέλη και την Υπουργό Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη. 

Αφορά η σύμβαση τη χρηματοδότηση εργασιών διαμόρφωσης και ανάδειξης του αρχαιολογικού 

χώρου του Ικαρίου του Δήμου Διονύσου. 
 
4. Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης 
Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και του προγράμματος “Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων 

Θεάτρων της Ηπείρου” που προτάθηκε από το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και υλοποιείται από τους αρμόδιους 

φορείς η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της 

κατώτερης ζώνης του κοίλου, το οποίο αποδίδεται πλέον στο κοινό. Το έργο “Συντήρηση, 

Αποκατάσταση, Ανάδειξη του Θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης” 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020”. 
 
Με αφορμή αυτό το γεγονός και σε συνεργασία με τον Δήμο Δωδώνης διοργανώθηκε την Τρίτη 21 

Ιουνίου 2022 εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο, όπου παρουσιάστηκαν οι εργασίες που έχουν 

γίνει. Μετά την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε συναυλία της Boston Philharmonic Youth Orchestra, 

(Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων Βοστώνης), υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνούς αρχιμουσικού 

Benjamin Zander. 
 
5. Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου των Γιτάνων: 
Μια αναλυτική παρουσίαση των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου των 

Γιτάνων, που ολοκληρώθηκαν, με το μνημείο να έχει ήδη αποδοθεί στο κοινό, πραγματοποιήθηκε 

σε ημερίδα που διοργάνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 το 

πρωί, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. 
 
Η αποκατάσταση των κεντρικών κερκίδων του θεάτρου και η στερέωση της δυτικής οχύρωσης 

επάνω από την απόληξη του κοίλου αποτέλεσαν το κύριο αντικείμενο του έργου της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας “Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου 

θεάτρου Γιτάνων – Α΄ Φάση”, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

“Ήπειρος 2014-2020”». 
 
Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε η κα Μαρία Κουρασάνη, Υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
και είπε περίπου τα εξής: 
«Πριν λίγες μέρες με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, εντάχθηκε η 

Πράξη “Δράσεις δημοσιότητας / marketing της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής’’ στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014 -2020 και συγκεκριμένα στον Άξονα 

Προτεραιότητας για την Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων. Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνηση και η εφαρμογή ολοκληρωμένου 

προγράμματος για την προώθηση και προβολή της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής 

"Οιδίπους". Προβλέπεται η παραγωγή ποιοτικού περιεχομένου και εικαστικών εφαρμογών, αλλά 

και συγκεκριμένες ενέργειες προώθησης και προβολής, όπως η συμμετοχή σε εκθέσεις κ.λπ.  Η 
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δημόσια δαπάνη της Πράξης που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 

240.000 €. Δικαιούχος της Πράξης αυτής θα είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και 

ουσιαστικά πρόκειται για μια μεγάλη στιγμή για το πρόγραμμα, καθώς ξεκινά από το Φορέα 

Διαχείρισης της Διαδρομής, τον D.M.O. η επικοινωνιακή στρατηγική του όλου προγράμματος. 
 
Σχετικά με το Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας ενημερωθήκαμε πως είναι σε εξέλιξη 

καθαρισμοί στον Αρχαιολογικό Χώρο και πως το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 

2023.  
 
Για το Αρχαιολογικό Πάρκο Μεσσήνης πληροφορηθήκαμε πως το Σάββατο 16 Ιουλίου του 2022 

υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στην Υπουργό Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, τον 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Νίκα, και το Δήμαρχο Μεσσήνης, κ. Γιώργο 

Αθανασόπουλο, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκπόνηση των αναγκαίων 

μελετών, για την δημιουργία νέου μουσείου στον Αρχαιολογικό Χώρο. Ο  προϋπολογισμός είναι 

1.000.000 ευρώ και η πρώτη φάση χρηματοδοτείται από κοινού από το ΥΠΠΟΑ και την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου μέσω προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης.  
 
Αναφορικά με την Ο.Χ.Ε. για την αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, στις  05 Ιουλίου 

2022 έγινε η επίσημη παρουσίαση του νέου destination brand της Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία 
συμμετείχε και ο μελετητής, κ. Δημήτρης Κούτουλας.  
 
Και τέλος, για το Πρόγραμμα ‘’ΠΟΛΙΣ’’, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που 

υπεβλήθησαν στο Πρόγραμμα “Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου” του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ανάκαμψης ΥΠΕΝ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. 

Η διαδικασία κατάθεσης φακέλων είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο και στη συγκρότηση των φακέλων είχε 

βοηθήσει πολύ η θερμοκοιτίδα “D-HUB”.    
 
Πρόκειται για το πρόγραμμα παρεμβάσεων για τη βελτίωση το δημόσιου χώρου, με προϋπολογισμό 

254,8 εκατ. ευρώ και σαν Φορέας Υλοποίησης των Προγραμμάτων έχει οριστεί το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).  
 
Το Πρόγραμμα έχει 7 άξονες και ανάμεσα στις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνεται η 

ανάπλαση ιστορικών κέντρων και υποβαθμισμένων περιοχών, η επαναχρησιμοποίηση του κτιριακού 

αποθέματος των πόλεων, η δημιουργία δικτύων ήπιας μετακίνησης, η ανάπλαση περιοχών με ύδατα 

και χώρους πρασίνου, η εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας. 
 
Το πρόγραμμα του ΥΠΕΝ συμπλέει με το πρόγραμμα “ΠΟΛΙΣ”, και προσπαθούμε να εμφυσήσουμε 

και να αναδείξουμε σε αυτό τη φιλοσοφία της ολιστικής διαχείρισης των αστικών κέντρων, ώστε να 

μην αναλωθεί σε αστικές αναπλάσεις που περιορίζονται σε υποδομές. Οι πόλεις που υπέβαλαν 
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φάκελο είναι η Λάρισα, η Άρτα, το  Ηράκλειο, η Κομοτηνή, η Καλαμάτα, η Κοζάνη &  οι δυο δήμοι 

της Β. Εύβοιας και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Χωρικού 

Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, έχουν εγκριθεί οι προτάσεις του Ηρακλείου με 

10 εκ. ευρώ, της Καλαμάτας με 8 εκ. ευρώ, της Άρτας με 9 εκ. ευρώ, της Λάρισας με 8 εκ. ευρώ, της 

Κομοτηνής με 5 εκ. ευρώ, της Κοζάνης με 6 εκ. ευρώ και της Β. Εύβοιας με τα ποσά που είχαν 

ζητηθεί, δηλαδή με 2,5 εκ. για την Ιστιαία, που προορίζονται για τη ‘’Βιοκλιματική ανάπλαση 

εμπορικού κέντρου Ιστιαίας’’  και 1,8 εκ. ευρώ για το Μαντούδι, που αφορά στην ανάπλαση της 

κεντρικής πλατείας Μεταλλωρύχων. Γενικά πρόκειται κυρίως για αναπλάσεις αισθητικής δημοσίου 

χώρου, όπως πλατειών που θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” θα 

είναι δίπλα στους Δήμους αυτούς, με τους οποίους, συνεργαζόμαστε μέσω το Προγράμματος 

“ΠΟΛΙΣ” και του Προγράμματος Evia Meta, ώστε να προσδώσουμε ενιαίο και ολιστικό χαρακτήρα 

στις παρεμβάσεις. Θα συνεχίσει τώρα ο Ευδόκιμος Φρέγκογλου με τα υπόλοιπα προγράμματα, και 

ειδικότερα με τις Λεωφόρους Πολιτισμού, που παρακολουθεί στενά. Σας ευχαριστώ πολύ».   
 
Στη συνέχεια, ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Συντονιστής Προγραμμάτων του Σωματείου, ο οποίος 

ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με το Πρόγραμμα Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της 

Ηπείρου, αναφέροντας περίπου τα εξής: 
 
«Στο πρόγραμμα Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου έχουμε σημαντική 

πρόοδο στις λειτουργικές δράσεις (soft δράσεις). Στα ψηφιακά είναι σε εξέλιξη το έργο (έχει επιλεγεί 

ο ανάδοχος και εκπονεί το έργο) και το Σεπτέμβρη αναμένεται να έχουμε τα πρώτα παραδοτέα τόσο 

για ψηφιακές δράσεις για τα μνημεία, όσο και μηχανήματα υπολογιστών (hardware). Στο Marketing 
επελέγησαν, επίσης, οι δύο ανάδοχοι και ξεκινά η υλοποίηση της δράσης.  
 
Σημαντικό βήμα είναι και η πρόοδος που σημειώνει ο Φορέας Διαχείρισης του Προορισμού, DMO 
του προγράμματος, δηλαδή o Αναπτυξιακός Οργανισμός ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. Η ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. 

αναγνωρίστηκε επίσημα από την Περιφέρεια ως φορέας διαχείρισης του προγράμματος, δρα πια 

ανεξάρτητα και αυτόνομα. Διοργάνωσε μάλιστα πρόσφατα και μια ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο 

του έργου “Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: 

Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα και τους Αρχαιολογικούς Χώρους ως Επώνυμος Προορισμός”, I-
Thea (INTERREG Ελλάδα-Αλβανία 2014–2020). Επίσης, διοργάνωσε εκπαιδευτικά σεμινάρια, 

ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα κ.α. Μάλιστα η ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. θα κάνει και τη μελέτη για 

το νέο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027. 
 
Στο πρόγραμμα “Πολιτιστική Διαδρομή ΟΙΔΙΠΟΥΣ” έχουμε για πρώτη φορά την υλοποίηση των 

λειτουργικών δράσεων (Soft ενεργειών) και των δράσεων της επιχειρηματικότητας. Υπεβλήθη από 

Αναπτυξιακή Ευβοίας, δηλαδή από το Φορέα Διαχείρισης του προγράμματος, το τεχνικό δελτίο για 

την επιχειρηματικότητα και αναμένεται η Απόφαση Ένταξης, ώστε να προχωρήσει και το Σύμφωνο 

Ποιότητας. Στις ψηφιακές δράσεις αναμένουμε τις σχετικές εγκρίσεις από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων 

για να προχωρήσει το έργο. Στο Marketing είχαμε την ένταξη της Πράξης “Δράσεις δημοσιότητας / 
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marketing της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς 

Ελλάδας 2014 -2020.  
 
Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη και οι προσκλήσεις για τις υποδομές. Για το έργο της σήμανσης της 

διαδρομής είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε το τεχνικό δελτίο, το ίδιο και για το έργο “Αναβάθμιση 

κέντρου ιστορικής ενημέρωσης Θερμοπυλών”. Για το έργο των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην 

Ερέτρια υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στην έγκριση της μελέτης. Μόλις ολοκληρωθεί η έγκριση 

της μελέτης θα είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε το τεχνικό δελτίο. Τέλος,  για το έργο “Διαμόρφωση 

θέσεων θέας και αναψυχής στη διαδρομή Καρπενήσι – Προυσός – Τόρνος” αναμένουμε τη σχετική 

έγκριση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
 
Στην Πολιτιστική Διαδρομή των Πύργων της Μάνης – σας θυμίζω ότι το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” 
είχε αναθέσει το έργο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

(DESTINATION BRAND) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ” - έχουν υποβληθεί από το Δήμο 

Δυτικής Μάνης τα τεχνικά δελτία και αναμένουμε τυχόν διευκρινήσεις – εγκρίσεις από τη 

Διαχειριστική Αρχή». 
 
Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος τόνισε ότι το κλίμα είναι 

εξαιρετικό, προσθέτοντας τα εξής: «Η διαδρομή των θεάτρων της Ηπείρου προχωρά δυναμικά. 

Είναι από τα πρώτα έργα, στα οποία υλοποιούνται soft (λειτουργικές δράσεις), όπως το marketing 

και τα ψηφιακά. Μάλιστα χρησιμοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής 

Πολιτικής (τη REGIO) ως παράδειγμα σχεδιασμού και υλοποίησης ολιστικού προγράμματος. 

Επιπλέον, στο νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Ηπείρου (ΕΣΠΑ 2021-2027) προωθείται ο 

σχεδιασμός μιας ενιαίας Ο.Χ.Ε. που θα αγκαλιάζει και όλες τις μικρότερες δράσεις.  
 
Στο πρόγραμμα “Πολιτιστική Διαδρομή: Η Τριλογία της Αττικής” έχουμε εξαιρετική συνεργασία με 

τη ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε., δηλαδή με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της 

Περιφέρειας Αττικής. Στη διαδρομή “VIA EGNATIA” ψηφίστηκε πρόσφατα από το Περιφερειακό 

Συμβούλιο η ίδρυση ενός DMO – Φορέα Διαχείρισης της διαδρομής.  
 
Το πρόγραμμα “ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” εγκρίθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, με 

χρηματοδότηση τα 30 εκ. ευρώ (σύνολο 37 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Πρόκειται για 

την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος αναβάθμισης της φυσικής προσβασιμότητας / 

επισκεψιμότητας των μνημείων Φύσης και Πολιτισμού που βρίσκονται πέριξ των 

αυτοκινητοδρόμων Ιόνια Οδός, Ολυμπία Οδός, και ΜΟΡΕΑΣ. Τη μελέτη έχει εκπονήσει η Εταιρεία 

ΔΡΟΜΟΣ Α.Ε. και ο μελετητής - συγκοινωνιολόγος, κ. Κωνσταντίνος Ζέκκος. Για το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση του προγράμματος έχουν προκύψει πολλά γραφειοκρατικά ζητήματα, τα οποία 

επιλύθηκαν χάρη στην επιμονή και την αφοσίωση του κ. Ευδόκιμου Φρέγκογλου. Για την υλοποίηση 

του προγράμματος το Υπουργείο Πολιτισμού θα επιβλέπει, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

θα υλοποιήσει έργα υποδομών, με χρηματοδότηση 27 εκ. ευρώ, ενώ το Υπουργείο Ψηφιακής 
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Διακυβέρνησης ψηφιακά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ. Για την υλοποίηση του 

προγράμματος πρέπει να υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των τριών υπουργείων. Το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”, που είναι και ο εμπνευστής του προγράμματος, έχει ρόλο συντονιστικό. Το έργο, 

τέλος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2025». 
 
Στο σημείο αυτό, το λόγο έλαβε ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 

οποίος επισήμανε ότι αν δεν ήταν η θερμοκοιτίδα D-HUB του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

συγκεκριμένα οι κ.κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου και Χρήστος Χιώτης δε θα προχωρούσε το έργο 

«Λεωφόροι Πολιτισμού». «Το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, πρόσθεσε ο κ. Τσιαβός, λειτουργεί επιχειρησιακά και 

η θερμοκοιτίδα D-HUB κάνει σπουδαίο έργο. Βοηθά ουσιαστικά τους δημόσιους φορείς και τους 

DMOs (φορείς διαχείρισης προορισμών) των προγραμμάτων, προκειμένου να σταθούν στα πόδια 

τους. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλίσουμε τις συνθήκες για να συνεχίσει τη λειτουργία της η 

θερμοκοιτίδα του Διαζώματος». 
 
Ακολούθως, το λόγο έλαβε η κα Δώρα Πρασίνου, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία συνεχάρη την ομάδα του Διαζώματος και του 

D-HUB για τη σπουδαία δουλειά τους. 
 
Η κα Άρτεμις Τσολάκη, τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπλήρωσε ότι 

παρακολουθεί τη δράση της ομάδας του D-HUB (καθώς αποτελεί και εκείνη μέλος της), καθώς 

και ότι πρόκειται για μια εικοσιτετράωρη απασχόληση που απαιτεί διαρκή επικοινωνία μεταξύ 

των μελών της ομάδας. 
 
Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε η κα Γεωργία Μανωλοπούλου, τακτικό μέλος του Σωματείου, η 

οποία συμφώνησε με τα παραπάνω. Τόνισε μάλιστα ότι παράγεται σπουδαίο πνευματικό 

κεφάλαιο, καθώς και ότι τα παιδιά προσαρμόζονται γρήγορα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 
 
Ο κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος του Σωματείου επισήμανε ότι, παρά το σπουδαίο έργο που 

έχει γίνει, δεν είναι υπέρμαχος των επαίνων, ιδιαίτερα όταν η δουλειά φαίνεται, όπως στην 

περίπτωση της ομάδας του Διαζώματος. 
 
Τέλος, ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας του Σωματείου, αναφερόμενος στα 

παραπάνω, επαίνεσε την ομάδα του Διαζώματος και το D-HUB, καθώς τα μέλη της κάνουν 

εξαιρετική δουλειά. 
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6. Ενημέρωση από την κα Μαρία Σοφικίτου, Διευθύντρια του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» για τις οργανωτικές λεπτομέρειες της 15ης Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως 02 

Οκτωβρίου 2022 στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη (Συν. 2_2η ενημερωτική 
επιστολή). 

 
Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι είναι σε 

πλήρη εξέλιξη η διοργάνωση της 15ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως και Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022 στην 

Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη. Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στην κα Μαρία 

Σοφικίτου, Διευθύντρια του Σωματείου για να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου για όλες τις 

οργανωτικές λεπτομέρειες της Συνέλευσης. 
 
Η κα Σοφικίτου ανέφερε αρχικά ότι εστάλη η 2η ενημερωτική επιστολή προς όλα τα μέλη του 

Σωματείου, Τακτικά, Αρωγά και Εταιρικά (Συν. 2). Εν συνεχεία, η κα Σοφικίτου πρόσθεσε τα 

εξής: 
 
«Αφουγκραζόμενοι τους προβληματισμούς και την ανησυχία των μελών μας σχετικά με τη διεξαγωγή 

της ΙΕ΄(15ης) Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μας, η οποία είναι απόρροια της ρευστής 

πολιτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας, τους ενημερώσαμε ότι η Συνέλευσή μας θα 

πραγματοποιηθεί εντός του 2022, επί τη βάσει δύο πιθανών σεναρίων: 
Α) σε περίπτωση φυσιολογικής ροής των γεγονότων στη χώρα μας η Γενική μας συνέλευση θα 

πραγματοποιηθεί κανονικά από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 

2022 στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη (όπως έχει ήδη αποφασιστεί). 
Β) σε περίπτωση προκήρυξης πρόωρων εκλογών στη χώρα μας η Γενική μας Συνέλευση θα 

μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία, εντός του Νοέμβρη ή Δεκέμβρη του 2022.  
 
Επιπλέον, τους διαβεβαιώσαμε ότι θα ακολουθήσουμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα 

ισχύουν στη χώρα μας λόγω του κορωνοϊού την περίοδο διεξαγωγής της Γενικής μας Συνέλευσης.  
 
Επίσης, τους ενημερώσαμε εκ νέου για την ακυρωτική πολιτική, η οποία μεταβάλλεται ως εξής: 

Α) σε περίπτωση πραγματοποίησης της Γενικής μας συνέλευσης στην προκαθορισμένη 

ημερομηνία ισχύουν τα εξής: 
• για ακυρώσεις έως τις 30 Αυγούστου υπάρχει χρέωση 30% του συνολικού ποσού. 
• για ακυρώσεις από τις 31 Αυγούστου και μέχρι την αναχώρηση για τη Γενική 

Συνέλευση υπάρχει χρέωση 100% του συνολικού ποσού. 
 

Β) σε περίπτωση διεξαγωγής της Γενικής μας Συνέλευσης σε νέα ημερομηνία, και εφ’ όσον 

κάποιο από τα μέλη μας δε δύναται να συμμετάσχει σε αυτή για οποιονδήποτε λόγο, θα του 

επιστραφεί όλο το ποσό που έχει πληρώσει. 
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Τέλος, λόγω του γενικότερου κλίματος οικονομικής ανασφάλειας που επικρατεί διευρύναμε και το 

χρονικό διάστημα κατάθεσης της προκαταβολής. Συνεπώς, η προκαταβολή (30%) δύναται να 

καταβληθεί έως την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και η εξόφληση (δηλαδή το υπόλοιπο 70% ) να 

έχει ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022. 
 
Η γενική εικόνα είναι πολύ καλή. Την περίοδο αυτή όλοι οι συνάδελφοι από το “ΔΙΑΖΩΜΑ” 
επικοινωνούμε τηλεφωνικά με όλα τα μέλη του Σωματείου για να τους ενημερώσουμε για τη Γενική 

μας Συνέλευση, και να διερευνήσουμε την πιθανότητα συμμετοχής τους ή μη στις εργασίες της, σε 

περίπτωση που δεν το έχουν ήδη δηλώσει. 
 
Τέλος, με μεγάλη χαρά προετοιμάζουμε και όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα διανθίσουν τη 

Γενική μας Συνέλευση. Οι κ.κ. Γιώργος Κουρουπός, μαζί με την ποιήτρια, κ. Ιουλίτα Ηλιοπούλου 

και τους συνεργάτες τους προετοιμάζουν το έργο “Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, Μια καντάτα για 

την αρχαία Μεσσήνη”. Επίσης, οι κ.κ. Στάθης Γυφτάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού 

Ωδείου Καλαμάτας, μαζί με τον κ. Peter Huby και την ομάδα τους προετοιμάζουν το έργο “Ο 

ΘΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ”. Και τα δύο έργα θα παρουσιαστούν στο αρχαίο θέατρο της 

Μεσσήνης. Παράλληλα, προχωρά η έκδοση του λευκώματος ΑΕΝΑΩΣ. Το τελευταίο διάστημα 
ολοκληρώνονται οι τελικές διορθώσεις, προκειμένου να αρχίσει άμεσα η εκτύπωσή του. Τέλος, 

προχωρά και η διοργάνωση της έκθεσης προς τιμήν του κ. Θέμελη, την οποία επιμελούνται 

εθελοντικά οι κ.κ. Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος και υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” και η κα Κασσιανή Μπένου, υπεύθυνη επικοινωνίας στο Εθνικό 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης».  
 
Μετά από συζήτηση τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την 

προετοιμασία της 15ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. 

Σταύρο Μπένο να συνεχίσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την προετοιμασία και άρτια 

διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης. 
 

 
7. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου 

για τη διάθεση χορηγίας, ύψους 8.000 ευρώ, από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη 

χρηματοδότηση της Θεατρικής Παράστασης του έργου «Το χάσμα της Κασσώπης» 
του  Frédéric Lenormand από το Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στο αρχαίο θέατρο της Κασσώπης το Σάββατο 8 Οκτωβρίου ή την 

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 (Συν. 3). 
 

Ο κος Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ενημέρωσε τα μέλη ότι το 

Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας πρόκειται να ανεβάσει στο αρχαίο θέατρο της Κασσώπης ως 

θεατρική παράσταση το έργο του Frédéric Lenormand «Το χάσμα της Κασσώπης».  
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Ο κ. Μπένος υπενθύμισε στα μέλη ότι το παραπάνω έργο εντοπίστηκε από τους κ.κ. Νίκο 

Καράμπελα, πρόεδρο του cluster της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου 

και Παναγιώτη Κλήμη, αρωγό μέλος του Διαζώματος. Επιπλέον, ενημέρωσε τα μέλη του 

Συμβουλίου ότι το έργο μεταφράστηκε στα ελληνικά εθελοντικά από μια ομάδα αποτελούμενη 

από τις κ. Κάρολ Μόλτερ και Αναστασία Πάρχα, τακτικά μέλη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

τους εθελοντές κ.κ. Άγι Πολίτη, Μιχάλη Μαρτίνο και Ελισάβετ Καπαγερίδου. 
 
«Η παράσταση, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα παρουσιαστεί στο αγαπημένο μας θέατρο της Κασσώπης 

απογευματινή ώρα, ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν τη δύση του ηλίου. Προτείνεται από τους 

συντελεστές να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 ή την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 και η είσοδος για 

το κοινό να είναι ελεύθερη. Στην παράσταση θα εμφανίζονται ηθοποιοί του Θεατρικού Εργαστηρίου 

Πρέβεζας (ΘΕΠ) και ένας μουσικός κρουστών.  
 
Το Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας και η καλλιτεχνική διευθύντριά του, κα Λίλη Σακκά, με επιστολή 

τους (Συν. 3) ζητούν την αρωγή του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” για τη διοργάνωση της παράστασης 

και τη διάθεση χορηγίας, ύψους 8.000 ευρώ, από το Σωματείο, με σκοπό να καλυφθούν τα έξοδα 

της παράστασης». 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη τη διάθεση χορηγίας, ύψους 

8.000 ευρώ, από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη χρηματοδότηση της Θεατρικής Παράστασης 

του έργου «Το χάσμα της Κασσώπης» του  Frédéric Lenormand από το Θεατρικό Εργαστήρι 

Πρέβεζας. «Θα προσπαθήσω, πρόσθεσε ο πρόεδρος, να δημιουργήσω ένα μείγμα δωρητών, οι 

οποίοι θα συμβάλλουν στην κάλυψη του παραπάνω κόστους». 
 
Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

προέδρου για τη διάθεση χορηγίας, ύψους 8.000 ευρώ, από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη 

χρηματοδότηση της Θεατρικής Παράστασης του έργου «Το χάσμα της Κασσώπης» του  Frédéric 

Lenormand, η οποία θα ανέβει από το Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας στο αρχαίο θέατρο της 

Κασσώπης το Σάββατο 8 Οκτωβρίου ή την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022. 
 
 

8. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο 

για την έγκριση διάθεσης δωρεάς από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ύψους 5.000 ευρώ, για 

την ενίσχυση του προγράμματος crowdfunding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας. Αποδοχή από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» της παραπάνω δωρεάς (Συν. 4). 
 
Ο κος Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ενημέρωσε τα μέλη ότι το 

Ίδρυμα Μποδοσάκη, προτίθεται να καταθέσει το ποσό των 5.000 ευρώ, για την ενίσχυση του 

προγράμματος crowdfunding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο 



18 
 

του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών του Συμβουλίου την επιστολή υποστήριξης του προγράμματος Crowdfunding από το 

Ίδρυμα Μποδοσάκη, την οποία υπογράφει η Dr. Jennifer Clarke, Διευθύντρια Προγραμμάτων και 

Δωρεών του Ιδρύματος (Συν. 4). 
 
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, 

του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την ενίσχυση του προγράμματος Crowdfunding «ΤΑ 

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα Μποδοσάκη για τη συμβολή του στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 
 
 

9. Αποδοχή της χορηγίας του Κτήματος Γεροβασιλείου, ύψους 17.000 ευρώ, για 

την κάλυψη των εξόδων της 4ης Συνάντησης των μελετητών με την τοπική κοινωνία 

και τους φορείς της Βόρειας Εύβοιας / 8ης Συνάντησης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

με τα Εταιρικά του Μέλη, η οποία πραγματοποιήθηκε από Παρασκευή 3 έως 

Κυριακή 5 Ιουνίου στα Λουτρά Αιδηψού στο πλαίσιο του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 
 
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Κτήμα Γεροβασιλείου, εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε το ποσό των 17.000 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων της 

4ης Συνάντησης των μελετητών με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της Βόρειας Εύβοιας / 

8ης Συνάντησης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη, η οποία 

πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 3 έως την Κυριακή 5 Ιουνίου στα Λουτρά Αιδηψού στο 

πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 
 
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 17.000 ευρώ, του 

Κτήματος Γεροβασιλείου, για την κάλυψη των εξόδων της 4ης Συνάντησης των μελετητών με την 

τοπική κοινωνία και τους φορείς της Βόρειας Εύβοιας / 8ης Συνάντησης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη. 
 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Κτήμα Γεροβασιλείου για τη συμβολή του στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 
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10. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας SYMBEEOSIS Α.Ε.Β.Ε., ύψους 500,01 

ευρώ, για την ενίσχυση του προγράμματος Crowdfunding«ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ 

ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας. 
 
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία SYMBEEOSIS Α.Ε.Β.Ε., Εταιρικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κατέθεσε το ποσό των 500,01 ευρώ, για την ενίσχυση του 

προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο 

του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 
 
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 500,01 ευρώ, της 

Εταιρείας SYMBEEOSIS Α.Ε.Β.Ε., για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ 

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία SYMBEEOSIS Α.Ε.Β.Ε. για τη 

συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 
 
 
11. Αποδοχή της χορηγίας διαφόρων καταθετών, ύψους 410,00 ευρώ, για την 

ενίσχυση του προγράμματος crowdfunding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 
 
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι διάφορα φυσικά πρόσωπα κατέθεσαν συνολικά το 

ποσό των 410,00 ευρώ, ως χορηγία για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ 

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας. 
 
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 410,00 ευρώ, διαφόρων 

καταθετών για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά όλους όσους συμβάλλουν στην ενίσχυση του 

προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» και 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της 

παραπάνω χορηγίας. 
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12. Αποδοχή της χορηγίας της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 6.200 ευρώ, ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 
 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εθνική Τράπεζα, εταιρικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 6.200 ευρώ, για το 

έτος 2022. 
 
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 6.200 ευρώ, της Εθνικής 

Τράπεζας, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εθνική Τράπεζα για τη συμβολή της στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 
 

 
13. Αποδοχή της χορηγίας της Τράπεζας Αττικής, ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 
 
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Τράπεζα Αττικής, εταιρικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 5.000 ευρώ, για το 

έτος 2022. 
 
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, της 

Τράπεζας Αττικής, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Τράπεζα Αττικής για τη συμβολή της στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 
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14. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ΒΙΚΟΣ Α.Ε., ύψους 5.000 ευρώ, ως 

ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 
 
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε., εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 5.000 

ευρώ, για το έτος 2022. 
 
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, της 

Εταιρείας ΒΙΚΟΣ Α.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε. για τη συμβολή της στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 
 
 
15. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας SYMBEEOSIS Α.Ε.Β.Ε., ύψους 3.001 

ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 
 
Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία SYMBEEOSIS Α.Ε.Β.Ε., εταιρικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 

3.001 ευρώ, για το έτος 2022. 
 
Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.001 ευρώ, της 

Εταιρείας SYMBEEOSIS Α.Ε.Β.Ε., ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία SYMBEEOSIS Α.Ε.Β.Ε. για τη 

συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 
 
 

16. Έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Μη 

Κερδοσκοπικού Σωματείου έως και 30 Ιουνίου 2022 (Συν. 5 οικονομικά). 
 
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του Οικονομικού και 

Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 30 Ιουνίου 2022 (Συν. 5). 
 
Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έως και 30 Ιουνίου 2022. 
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17. Αποδοχή Νέων Μελών: 
 
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση 

αίτησης των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους ως τακτικών ή αρωγών μελών 

στο «ΔΙΑΖΩΜΑ»:  
 

 Άννα Καραπαναγιώτου, Δρ. Αρχαιολογίας, Διευθύντρια Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου, ως τακτικό μέλος. 
 Κωνσταντίνα Φιλιπποπούλου, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπ.- Οδοντίατρος, 

ως αρωγό μέλος. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του προέδρου. 
 
 
 

 
Επιμέλεια πρακτικών: 

 
Μαρία Σοφικίτου 

 
 
 
 
 
 

Ο πρόεδρος                                                             Ο γενικός γραμματέας 
 
 
 
 
 
 

Σταύρος Μπένος                                                    Βασίλης Λαμπρινουδάκης  
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Επισυναπτόμενο 1ο  / pdf    
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Επισυναπτόμενο 2ο 

   
       Αθήνα, 07 Ιουλίου 2022 

 
 
Αγαπητά μας μέλη,  
 
Αφουγκραζόμενοι τους προβληματισμούς σας και την ανησυχία σας σχετικά με τη διεξαγωγή της 

ΙΕ΄(15ης) Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 

η Συνέλευσή μας θα πραγματοποιηθεί εντός του 2022, επί τη βάσει δύο πιθανών σεναρίων: 
Α) σε περίπτωση φυσιολογικής ροής των γεγονότων στη χώρα μας η Γενική μας συνέλευση 

θα πραγματοποιηθεί κανονικά από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 2 

Οκτωβρίου 2022 στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη (όπως έχει ήδη αποφασιστεί). 
Β) σε περίπτωση προκήρυξης πρόωρων εκλογών στη χώρα μας η Γενική μας Συνέλευση θα 

μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία, εντός του Νοέμβρη ή Δεκέμβρη του 2022. Η νέα ημερομηνία 

θα αποφασιστεί αμέσως μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών. Φυσικά, ο τόπος 

διεξαγωγής της συνέλευσης δεν θα αλλάξει και θα είναι και πάλι οι αγαπημένες μας 

Καλαμάτα και Αρχαία Μεσσήνη.  
 
Σε κάθε περίπτωση, καθώς η ασφάλεια και η προστασία όλων μας προέχει, σας διαβεβαιώνουμε 

ότι θα ακολουθήσουμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν στη χώρα μας λόγω του 

κορωνοϊού την περίοδο διεξαγωγής της Γενικής μας Συνέλευσης. 
 
Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε εκ νέου για την ακυρωτική πολιτική: 
Α) σε περίπτωση πραγματοποίησης της Γενικής μας συνέλευσης στην προκαθορισμένη 

ημερομηνία ισχύουν τα εξής: 
 για ακυρώσεις έως τις 30 Αυγούστου υπάρχει χρέωση 30% του συνολικού ποσού. 

 για ακυρώσεις από τις 31 Αυγούστου και μέχρι την αναχώρηση για τη Γενική Συνέλευση 

υπάρχει χρέωση 100% του συνολικού ποσού. 
 
Β) σε περίπτωση διεξαγωγής της Γενικής μας Συνέλευσης σε νέα ημερομηνία, και εφ’ όσον 

κάποιο από τα μέλη μας δε δύναται να συμμετάσχει σε αυτή για οποιονδήποτε λόγο, θα του 

επιστραφεί όλο το ποσό που έχει πληρώσει. 
 
Αντιλαμβανόμενοι, επίσης, το γενικότερο κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί, και προκειμένου να 

διευκολύνουμε όλα τα μέλη μας, διευρύναμε και το χρονικό διάστημα κατάθεσης της 

προκαταβολής.  
 
Συνεπώς ο τρόπος πληρωμής διαμορφώνεται ως εξής: 

 προκαταβολή 30% έως την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022. 
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 εξόφληση το υπόλοιπο 70% έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022.  
 

Σας υπενθυμίζουμε ότι τη διοργάνωση της 15ης Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος έχει 

αναλάβει και φέτος το γραφείο πολιτιστικού τουρισμού,  “SOMEWHERE WE KNOW” 
(http://somewhereweknow.com/). Συνεπώς, σας παρακαλούμε θερμά, όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, 

να επικοινωνήσετε με το γραφείο, προκειμένου να προχωρήσετε την κράτησή σας. Όλες οι 

πληρωμές και οι κρατήσεις θα γίνουν απ’ ευθείας προς το γραφείο.  
 
Οι κ.κ. Μαρία Κοντογεώργη και Ζέτα Κουράφα, υπεύθυνες του γραφείου “SOMEWHERE WE 

KNOW”, (τηλ: 211 4113224, email: info@somewhereweknow.com), καθώς και όλοι οι άνθρωποι 

του Διαζώματος (τηλ: 210 82 54256-7, email: info@diazoma.gr) είναι στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειαστείτε. 
 
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω προσωπικά ότι η φετινή μας Γενική Συνέλευση θα 

γίνει οπωσδήποτε εντός του 2022! Καλή μας αντάμωση λοιπόν! 
 
Φιλικά, 
 
Ο πρόεδρος, 
 
 
Σταύρος Μπένος 
 
 
  

http://somewhereweknow.com/
mailto:info@somewhereweknow.com
mailto:info@diazoma.gr
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Επισυναπτόμενο 3ο:  
 

Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας 
Πολιτιστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Λίλη Σακκά 
Τηλ: 26820 25086 & 6977 19 27 79 
e-mail: lilsakka@yahoo.gr 
e-mail: info.thepreveza@gmail.com 
Facebook: http://www.facebook.com/info.theprevezas 
 
 
 

Προς  το Διοικητικό Συμβούλιο 
του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ” και τον 
προέδρου του κ. Σταύρο Μπένο 
 

Θέμα: Αίτημα για θεατρική παράσταση του έργου «Το χάσμα της Κασσώπης» του Frédéric 

Lenormand, στο αρχαίο θέατρο της Κασσώπης από το Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας. 
 
 
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες 
 

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την προετοιμασία μας, ως Θεατρικού 

Εργαστηριού Πρέβεζας, για το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης του έργου «Το χάσμα της 

Κασσώπης» του Frédéric Lenormand, στο αρχαίο θέατρο της Κασσώπης, το οποίο, χάριν του 

Διαζώματος και των δικών σας οραμάτων και αέναων προσπαθειών, αποκαταστάθηκε σε μεγάλο 

βαθμό και οι πρώτες πέντε σειρές κερκίδων του αναστηλώθηκαν υποδειγματικά και είναι έτοιμες 

να υποδεχθούν ξανά θεατρικό κοινό μετά από 21 περίπου αιώνες. 
 
Το έργο συγγράφηκε από τον κ. Frédéric Lenormand, επισκέπτη της Κασσώπης τη δεκαετία του 

1990, εκδόθηκε ιδιωτικά στη Γαλλία και ανασύρθηκε από τη λήθη από τον κ. Παναγιώτη Κλήμη 

και κ. Νίκο Δ. Καράμπελα, μεταφράστηκε εξαιρετικά, μετά από παρέμβασή σας, από την κ. Κάρολ 

Μόλτερ, η οποία είναι συνεργάτης του Διαζώματος. Για λόγους πρακτικούς το αρχικό κείμενο 

περιορίστηκε σε χρόνο, ώστε να είναι ευκολότερη η παρακολούθησή του στις συνθήκες του 

αρχαίου θεάτρου. Η Διάρκεια της παράστασης είναι 60 λεπτά της ώρας. 
 
Η πλοκή του έργου έχει εν συντομία ως εξής: Βρισκόμαστε σε μία μικρή ελληνική πόλη της 

Ηπείρου, την Κασσώπη, το έτος 31π.Χ. Η πόλη βρίσκεται σε παρακμή. Ο άρχοντας της πόλης, 

ένας γέρος έμπορος, ένας καλλιτέχνης και η ιέρεια της Αφροδίτης παρακολουθούν την πόλη να 

γκρεμίζεται σιγά σιγά από κατολισθήσεις. Ρωμαϊκές λεγεώνες φτάνουν στην περιοχή και δύο 

mailto:lilsakka@yahoo.gr
mailto:info.thepreveza@gmail.com
http://www.facebook.com/info.theprevezas
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Ρωμαίοι εκατόνταρχοι επισκέπτονται την Κασσώπη για να πείσουν τους πολίτες της, πριν 

χρησιμοποιήσουν βία, να μετοικήσουν στην νέα πόλη, την Νικόπολη, που θα χτίσει ο Οκταβιανός 

Αύγουστος για να θυμίζει τη νίκη του στη ναυμαχία του Ακτίου. Δύο πολιτισμοί συγκρούονται. 

Τα επιχειρήματα των Ρωμαίων και ο αντίλογος των Κασσωπαίων διατρέχουν το έργο με πίκρα και 

χιούμορ. Παρακολουθούμε τους χαρακτήρες να αντιδρούν και την αντιπαράθεση της Ρώμης με 

την Ελλάδα. Η απόφαση για την εξέλιξη έχει παρθεί. Ο πιο ισχυρός θα νικήσει. Η νέα πόλη θα 

δημιουργηθεί πάνω στον πόνο και τον αγώνα των Κασσωπαίων. 
 
Αν αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη μπορούμε να διακρίνουμε στο έργο την μοίρα πολλών 

πόλεων και όχι μόνο της Κασσώπης στη συγκεκριμένη εποχή. 
 
Η παράσταση θα παρουσιαστεί απογευματινή ώρα ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν τη δύση του 

ηλίου. Προτεινόμενες ημερομηνίες Σάββατο 8 Οκτωβρίου ή Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022. 

Ελεύθερη είσοδος. 
 
Στην παράσταση εμφανίζονται ηθοποιοί του Θεατρικού Εργαστηρίου Πρέβεζας (ΘΕΠ) και ένας 

μουσικός κρουστών. Το ΘΕΠ είναι σωματείο πολιτιστικό, μη κερδοσκοπικό, και λειτουργεί στην 

πόλη της Πρέβεζας από το 1998. 
Συντελεστές: 
Συγγραφέας πρωτότυπου έργου: Frederic Lenormand 
Μετάφραση στα ελληνικά: Κάρολ Μόλτερ 
Σκηνοθεσία - Επιμέλεια κίνησης: Λίλη Σακκά 
Κρουστά και ήχοι: Θοδωρής Τόλης 
Κουστούμια: Κώστας Λάκης (Ζωγράφος - Εικαστικός) 
Σκηνικός χώρος: Κώστας Λάκης, Λίλη Σακκά 
Ήχος: db sounds 
Κατασκευή κουστουμιών: Μαρίνα Φονταρά 
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων: Ιουλία Χουλιάρα 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Κοσμάς Μαρκής, Άννα Μπαρκούζου, Ιωάννα Μπόμπορη, Άντα Νίκα, 

Γεωργία Παπαδιώτη, Σπύρος Παπαδιώτης. Συμμετέχει επί σκηνής ως σκηνοθέτης η Λίλη 

Σακκά. 
 
Η υλοποίηση της παραγωγής θα απαιτήσει έξοδα που προϋπολογίζονται ως εξής: 

Κουστούμια, περούκες, υποδήματα 1.600 ευρώ 
Υφάσματα 400 ευρώ 
Σκηνικά 800 ευρώ 
Σκηνικά Αντικείμενα 150 ευρώ 
Είδη μακιγιάζ 200 ευρώ 
Μετακινήσεις και Φιλοξενία Ενδυματολόγου (από Αθήνα στην Πρέβεζα) 700 ευρώ 
Ήχος και υπηρεσίες ηχολήπτη 1.860 ευρώ 
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Ενοικίαση ήχου 400 ευρώ 
Αμοιβή Ενδυματολόγου 300 ευρώ 
Μετακίνηση θεατών από Πρέβεζα στην Κασσώπη και επιστροφή 400 ευρώ 
Αμοιβές εργαζομένων που θα παρέχουν βοήθεια 150 ευρώ 
Μετακίνηση αγροτικού οχήματος για σκηνικά 250 ευρώ   
Αφίσες – Προγράμματα 400 ευρώ 
Φωτογράφηση – Βιντεοσκόπηση 300 ευρώ 
Σύνολο 7.910 ευρώ 

 
Θα παρακαλούσαμε για την υποστήριξη της θεατρικής παράστασης τόσο στη διοργάνωσή της όσο 

και σε οικονομικό επίπεδο σε μορφή χορηγίας και κάλυψης του μεγαλύτερου τμήματος του 

προϋπολογισμού, καθώς η παράσταση θα ανέβει άπαξ και ο χώρος είναι δυσπρόσιτος. Θα 

εκτιμούσαμε την άμεση ανταπόκρισή σας, καθώς ο χρόνος προετοιμασίας της παράστασης είναι 

περιορισμένος. 
 
 

Με εκτίμηση 
για το Θεατρικό Εργαστήρι 

Πρέβεζας 
Λίλη Σακκά 
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Επισυναπτόμενο 4ο: 
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Επισυναπτόμενο 5ο:  οικονομικά  
 

 
 

 



Διεπιστημονικό Σχολείο για την Περιβαλλοντική Κρίση
Λουτρά Αιδηψού, 17-22 Δεκεμβρίου 2022



Ταυτότητα του ISEC

Τι;

Ποιοι;Γιατί;

Πώς;



Διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το περιβάλλον 
και τον διεπιστημονικό διάλογο

Θεματικές ενότητες
- Κλιματική αλλαγή
- Mόλυνση αέρος, υδάτων και εδάφους
- Δημόσια υγεία
- Διατροφική κρίση 
- Σύνδεση φυσικών πόρων, διατροφής και ενέργειας 
- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
- Βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
- Νομοθεσία για περιβαλλοντικά θέματα

Διάρκεια
5 ημέρες ολοήμερης διδασκαλίας επιστημών και
συμβουλευτικής καριέρας

Διδάσκοντες
16 καθηγητές από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη

Φοιτητές
30 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 
Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια

Τοπικό ενδιαφέρον
1. Επιστημονική ημερίδα για θέματα περιβάλλοντος και οικονομίας της περιοχής 
2. Ομαδικές εργασίες  φοιτητών για θέματα της περιοχής
3. Τοπική εκδρομή των φοιτητών



Ποιοι; 
Το Ινστιτούτο ARISTEiA και Έλληνες επιστήμονες από όλο τον κόσμο

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός στη Virginia, USA
www.ARISTEiA.us

Άλλες δράσεις
- Μελέτη για την ιστορική συνεισφορά Ελλήνων ιατρών

και βιοεπιστημόνων την περίοδο 1821-2021
(Νοέμβριος 2021)

- Μελέτη για το ελληνικό πανεπιστημιακό και
ερευνητικό οικοσύστημα
(Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2022)

- Εθνικό Δίκτυο Αριστείας
- Άρθρα στον Τύπο & “ARISTEiA in 30 min” podcast

Σάκης Μανταλάρης
Καθηγητής
Πολυτεχνείο Georgia
& Emory University
Atlanta, USA

Κων/νος Δροσάτος
Καθηγητής
Ιατρική Σχολή
Univ. of Cincinnati, USA
Αντιπρόεδρος ARISTEiA

Στράτος Ταβουλαρέας
Ενεργειακός 
Σύμβουλος
Virginia, USA
Ταμίας ARISTEiA

Φαίη Μακαντάση
Διευθύντρια Ερευνών
ΔιαΝΕΟσις
Ελλάδα

Φορέας

Ιδέα Πράξη



Πώς;
Συνάντηση ειδικών περιβάλλοντος, υγείας, ενέργειας, οικονομίας και νομικής στην Εύβοια

Georges Prevelakis - Professor emeritus, Sorbonne (Paris 1), France
Michalis Haliasos - Goethe University Frankfurt, Germany
Despo Fatta-Kassinos - University of Cyprus
Kyriaki Noussia - University of Reading, UK
Georgia Destouni - Stockholm University, Sweden
Manolis Kogevinas - Barcelona Institute Global Health – ISGlobal, Spain
Vassilis Karavas - Managing Partner/Founder, UPIQ Group, UK

Natalia Linos - Harvard School of Public Health
Vasilis Vasiliou - Yale University
Sakis Mantalaris - Georgia Tech & Emory University
Stratos Tavoulareas - George Washington University
Konstantinos Drosatos - University of Cincinnati

Spyros Pandis - University of Patras
Apostolis Koutinas - Agricultural University of Athens
Georgios Chamilos - University of Crete
Anastasios Xepapadeas - Athens Univ. of Economics & Business



CO2

Επιστήμες 

περιβάλλοντος

Βιοεπιστήμες & 
Επιστήμες Υγείας

Οικονομικές 

Επιστήμες

Τεχνολογικές 

Επιστήμες

Νομικές 

Επιστήμες

Καινοτομίες του ISEC

Διεπιστημονικές ομαδικές 

εργασίες των φοιτητών

1. Πραγματικά προβλήματα σχετικά με
θέματα περιβάλλοντος και οικονομίας της
περιοχής

2. Αξιολόγηση των φοιτητών με βάση την
πρωτοτυπία και εφαρμοσιμότητα της
προτεινόμενης λύσης

Πλατφόρμα διεπιστημονικού 

διαλόγου



Γιατί; Φωτογραφίες: Ιωάννης Ζαχαράκης 
(Instagram @jzaxarakis)



Γιατί;

2022

• 1ο επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει 5 επιστημονικούς κλάδους
• Καθιέρωση νέας κουλτούρας διεπιστημονικού διαλόγου
• Ανάδειξη Εύβοιας ως προορισμού επιστημονικών εκδηλώσεων για το περιβάλλον σε

επιστήμονες με δυνατότητα λήψης αποφάσεων για διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων κλπ.
• Τουριστική προβολή της περιοχής στην επόμενη γενιά επιστημόνων

• ~250 απόφοιτοι-«επιστημονικοί πρεσβευτές» του ISEC, της Εύβοιας και της Ελλάδας στα
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου

• Νέα γενιά επιστημόνων με ικανότητα διεπιστημονικού διαλόγου
• Καθιέρωση δράσεων διεθνούς βεληνεκούς (Διεθνές Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Κρίση)

2030

2024

• Εξασφάλιση οργανωτικής και οικονομικής βιωσιμότητας του ISEC
• Ακαδημαϊκή συνεργασία με 2 πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ
• Έναρξη παρεμφερών επιστημονικών δράσεων με έμφαση στο περιβάλλον (TEDx-Euboea,

επιστημονικά συμπόσια)



17-22 Δεκεμβρίου 2022 - Ραντεβού στην Εύβοια!



Εσοδα  ΧΡ 2008-21 ΧΡΗΣΗ 2022 30/6/2022 Έξοδα ΧΡ 2008-21 ΧΡΗΣΗ 2022 30/6/2022

Τακτικές Εισφορές Μελών 519.181,64 € 18.400,00 € 537.581,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 519.181,64 € 18.400,00 € 537.581,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 62.566,93 € 114,00 € 62.680,93 € Πάγια 22.155,34 0,00 22.155,34

Δωρεές Μελών-Φίλων 62.566,93 € 62.566,93 € Η/Υ και Εξοπλισμός 20.643,90 20.643,90

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 1.511,44 1.511,44

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 107.899,63 4.180,42 112.080,05

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 2.254.376,31 € 132.370,00 € 2.386.746,31 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 551.716,31 € 551.716,31 € Ενοίκια 96.272,20 3.600,00 99.872,20

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 102.150,00 € Κοινόχρηστα ,Εγγυήσεις (Ενοικίων ,ΔΕΔΗΕ) 11.627,43 580,42 12.207,85

ΚΟΣΜΟΤΕ 126.600,00 € 18.600,00 € 145.200,00 € 'Εξοδα λειτουργίας 312.445,20 12.613,63 325.058,83

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 121.500,00 € 10.000,00 € 131.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 62.000,00 € 12.400,00 € 74.400,00 € Δ.Ε.Η 21.917,00 1.215,00 23.132,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 102.000,00 € 12.400,00 € 114.400,00 € Ο.Τ.Ε 32.788,52 577,00 33.365,52

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 94.800,00 € 12.400,00 € 107.200,00 € COSMOTE 6.476,23 273,95 6.750,18

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 70.000,00 € 70.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 649,00 19,00 668,00

FOURLIS A.E 60.000,00 € 5.000,00 € 65.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα 46.522,91 1.070,08 47.592,99
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 48.480,00 € 48.480,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 17.661,39 181,55 17.842,94

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  Α.Ε. 15.000,00 € 8.650,00 € 23.650,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 30.722,33 1.034,15 31.756,48

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 43.350,00 € 43.350,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 31.329,74 1.054,99 32.384,73

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 61.940,00 € 61.940,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 28.661,49 1.130,80 29.792,29

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 60.800,00 € 6.200,00 € 67.000,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 5.352,25 928,36 6.280,61

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 45.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 6.591,05 431,52 7.022,57

ZARA  Α.Ε. 45.000,00 € 45.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 71.488,34 4.697,23 76.185,57

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 49.000,00 € 5.000,00 € 54.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους 12.284,95 12.284,95

ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ 50.000,00 € 10.000,00 € 60.000,00 € 0,00

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 33.400,00 € 3.000,00 € 36.400,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 999.967,56 60.691,16 1.060.658,72

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 40.000,00 € 40.000,00 € Κόστος μισθοδοσίας 732.603,75 40.882,29 773.486,04

INTERAMERICAN  Α.Ε. 27.000,00 € 27.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 267.363,81 19.808,87 287.172,68

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 49.840,00 € 49.840,00 €  Φ.Π.Α. 117.599,92 56.603,96 174.203,88

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 65.000,00 € 65.000,00 € Φ.Π.Α. 56.603,96 56.603,96

ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. 49.600,00 € 5.000,00 € 54.600,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 101.180,00 300,00 101.480,00

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 37.800,00 € 37.800,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 101.180,00 300,00 101.480,00

Σ.Ε.Β. 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 1.246.507,27 423.528,43 1.670.035,70

ΣΑΝΗ Α.Ε. 18.000,00 € 18.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 769.723,84 769.723,84

ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK 26.200,00 € 5.000,00 € 31.200,00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 43.400,00 43.400,00

ΣΕΤΕ 15.000,00 € 3.000,00 € 18.000,00 € Ελληνικά πετρέλαια,ενοποίηση Αρχ.Χώρου Ερέτριας 11.160,00 11.160,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 26.600,00 € 720,00 € 27.320,00 € Νέα Οδός,Ψηφιακές εφαρμογές Τριλογίας της Αττικής 9.654,89 9.654,89

ADVANCED KOSMESIS IKE 15.000,00 € 15.000,00 € Unisystems A.E.,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 12.400,00 12.400,00

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 25.000,00 € 25.000,00 € Εθνική Τράπεζα,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 24.800,00 24.800,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 14.000,00 € 2.000,00 € 16.000,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 16.508,44 16.508,44

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 18.600,00 € 18.600,00 € Ίδρυμα ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 60.000,00 38.665,64 98.665,64

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ A.E. 21.000,00 € 21.000,00 € Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης 21.017,99 1.664,00 22.681,99

ΓΣΕΒΕΕ 15.000,00 € 15.000,00 € Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το Πρόγραμμα 'Η Τριλογία της Αττικής' 12.400,00 12.400,00

SYMBEEOSIS  AE 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 14.000,00 14.000,00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 6.000,00 € 6.000,00 € Ιδρυμα J M Kaplan,Πρόγραμμα ''Τριλογία της Αττικής'' 53.320,00 9.920,00 63.240,00

0,00 € Νέα Οδός,μελέτη  ''Φύση &Πολιτισμός'' 12.400,00 12.400,00 24.800,00

0,00 € Αθηναική Ζυθοποιία,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας 30.576,00 60.564,00 91.140,00

0,00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας 36.020,02 66.280,00 102.300,02

0,00 € ΕΛΠΕΝ Α.Ε.μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας 50.344,00 31.000,00 81.344,00

0,00 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 28.000,00 28.000,00

Μεταβιβαστικές εισροές 1.678.536,58 € 495.950,02 € 2.174.486,60 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας 5.580,00 13.020,00 18.600,00

Μεταβιβαστικές εισροές 950.870,59 € 950.870,59 € Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας 4.960,00 9.920,00 14.880,00

ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 49.600,00 € 49.600,00 € Ο.Τ.Ε.,Έξοδα μετακινήσεων,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια 30.242,09 9.757,91 40.000,00

Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 18.600,00 € 18.600,00 € ΙΚΕΑ House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Βόρειας Εύβοιας 56.000,88

Ίδρυμα j m Kaplan,Πρόγραμμα ΄΄Τριλογία της Αττικής΄΄ 81.665,99 € 81.665,99 € Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας 18.000,00

Unisystems A.E. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 12.400,00 € 12.400,00 € Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Βόρειας Εύβοιας 75.516,00

Ίδρυνα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 60.000,00 € 50.000,00 € 110.000,00 € Ελ.Βενιζέλος Α.Ε. ,Διαγωνισμός για το λογότυπο Τριλογίας Αττικής 11.520,00

Νέα Οδός,Έξοδα Εταιρικών Μελών,Μελέτη Φύση&Πολιτισμός 37.200,00 € 37.200,00 € Ελβάλ Χαλκόρ,μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας 9.300,00

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,Κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης 40.000,00 € 40.000,00 €

ΣΠΕΛ για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια 13.000,00 € 13.000,00 €

Αιγέας ΑΜΚΕ,Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής 10.000,00 € 10.000,00 €

IKEA House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 100.000,00 € 100.000,00 €

ΕΛΠΕΝ Α.Ε.,μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 90.738,22 80,70 90.818,92

Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 43.400,00 € 43.400,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 80,70 80,70

Ελβάλ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας 18.600,00 € 18.600,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 33.851,04 997,73 34.848,77

Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας 6.200,00 € 18.600,00 € 24.800,00 € Διαδραστικές εφαρμογές 0,00

Αθναική  Ζυθοποιία,μελέτες Ειδ.Πολ.Σχεδίων Β.Εύβοιας 124.000,00 € 124.000,00 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 370,00 370,00

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής  Β.Εύβοιας 36.000,00 € 72.040,00 € 108.040,00 € Προβολή Διαζώματος 627,73 627,73

ΟΤΕ,  Έξοδα μετακινήσεων ,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια 40.000,00 € 40.000,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 476.872,48 0,00 476.872,48

Ιδρυμα Μποδοσάκη,Ειδικά Πολ/κά Σχέδια Βόρειας Εύβοιας 50.000,00 € 50.000,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2021 476.872,48 476.872,48

Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας 124.000,00 € ΙΕ΄Γεν.Συνέλευση 0,00

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας 30.000,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 347.199,39 33.579,98 380.779,37

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 20.000,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 200.833,31 200.833,31

Κτήμα Γεροβασίλείου, εξόδα 8ης συνάντησης Εταιρικών 20.000,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 29.418,53 84,32 29.502,85

Ελ.Βενιζέλος Α.Ε., διαγωνισμός λογότυπου Τριλογίας Αττικής 12.400,00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος(Αρχ. Θέατρο Δωδώνης) 79.145,44 1.000,00 80.145,44

Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας 31.000,00 € 3.Μεταφράσεις κειμένων 6.520,00 1.080,04 7.600,04

Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια 4.910,02 € 4.910,02 € 4.Ψηφιακές εφαρμογές Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης 500,01 500,01

Διάφορα έσοδα 6.278,11 € 0,00 € 6.278,11 € 5.Μελέτη ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας 11.000,00 1.400,00 12.400,00

Τόκοι καταθέσεων 0,00 € 6.Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος 18.842,11 0,00 18.842,11

Επιστροφές διαθεσίμων 25.903,38 € 470,90 € 26.374,28 € 7.Master Plan  Τριλογίας Αττικής 1.440,00 1.440,00

470,90 € 8.Έξοδα μετακινήσεων, ημερίδων,site , για τη Βόρεια Εύβοια 23.579,61 23.579,61

Σύνολο Εσόδων 4.546.842,95 € 647.304,92 € 5.194.147,87 € 9.Επιμέλεια GROWD FUNDING για μελέτες Βόρειας Εύβοιας 936,00 936,00

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 442,81 € 10.Μελέτη τουριστικής ταυτότητας Μάνης 5.000,00 5.000,00

Ταμείο στο Διάζωμα 442,81 € 0,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 531.399,18 € 0,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 0,00

ΑLPHA BANK               154.275,62 € 154.275,62 € Λοιπές Εκδηλώσεις 171.282,81 33.727,38 205.010,19

Eurobank Ergasias         25.498,37 € 25.498,37 € Εκδηλώσεις 171.282,81 171.282,81

Εθνική Τράπεζα              54.712,59 € 54.712,59 € Όγδοη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 33.727,38 33.727,38

Τράπεζα Αττικής           17.062,79 € 17.062,79 € Έβδομη συνάντηση Άνω Διαζώματος 0,00

Τράπεζα Πειραιώς          279.563,96 € 279.563,96 € Διάφορα Έξοδα 7.862,90 301,71 8.164,61

PAY PAL 285,85 € 285,85 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 301,71 301,71

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  531.841,99 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0,00

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 511.142,17 € Σύνολο Εξόδων 4.035.700,78 626.605,10 4.662.305,88

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/06/2022



Μελέτες Αδιάθετο

Ύψος κατάθεσης Εξοδα Θεάτρων Υπόλοιπο

1 Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος 13.000,00 € 12.914,40 85,60
2 Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού 49.278,76 € 49.133,85 144,91
3 Αρχαίο Θέατρο Δήλου 105.492,28 € 96.745,39 8.746,89
4 Αρχαίο Θέατρο Δελφών 106.004,79 € 104.861,15 1.143,64
5 Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης 22.905,56 € 21.796,88 1.108,68
6 Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων 780,00 € 550,00 230,00
7 Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης 101.469,61 € 99.894,23 1.575,38
8 Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας 17.500,00 € 16.824,61 675,39
9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00 € 200,00

10 Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας 1.464,90 € 0,00 1.464,90
11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 700,00 € 700,00
12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας 420,00 € 420,00
13 Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας 22.360,00 € 21.156,97 1.203,03
14 Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας 19.580,00 € 19.495,91 84,09
15 Αρχαίο Θέατρο Νέας Πλευρώνας 350,00 € 350,00
16 Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων 400,00 € 400,00
17 Αρχαίο Θέατρο Στράτου 346,00 € 346,00
18 Αρχαίο Θέατρο Αμφιλοχικού Άργους 320,00 € 320,00
19 Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 102,00 € 102,00
20 Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου 100,00 € 100,00
21 Ρωμαϊκό Ωδείο Επιδαύρου 2.500,00 € 2.470,32 29,68
22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 8.612,00 € 6.416,00 2.196,00
23 Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων 3.070,00 € 2.460,00 610,00
24 Αρχαίο Θέατρο στο Κουφονήσι / Λεύκης 200,00 € 200,00
25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 885,00 € 885,00
26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 30.486,56 € 26.737,93 3.748,63
27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00 € 1.400,00
28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 400,00 € 400,00
29 Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας 198.767,75 € 198.710,62 57,13
30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 715,00 € 715,00
31 Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης 21.890,80 € 21.564,19 326,61
32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 240,00 € 240,00
33 Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων 1.370,00 € 1.370,00
34 Ελληνιστικό Θέατρο Αργους 3.293,00 € 2.640,40 652,60
35 Αρχαίο Θέατρο Μήλου 3.000,00 € 2.152,50 847,50
36 Αρχαίο Θέατρο Φερών 3.110,00 € 3.110,00
37 Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας 33.780,00 € 33.751,00 29,00
38 Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης 26.218,60 € 23.608,60 2.610,00
39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.520,10 € 1.520,10
40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 2.160,00 € 2.160,00
41 Αρχαίο Θέατρο Διονύσου 4.890,61 € 300,00 4.590,61
42 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 200,00 € 200,00
43 Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης 6.210,00 € 5.842,53 367,47
44 Αρχαίο Θέατρο Ικαρίας Αττικής 5.364,69 € 2.406,67 2.958,02
45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 4.600,00 € 4.600,00
46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350,00 € 350,00
47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 350,00 € 350,00
48 Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου 3.690,00 € 3.690,00
49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 1.320,00 € 1.320,00
50 Αρχαίο Θέατρο Σάμου 400,00 € 400,00
51 Αρχαίο Θέατρο  Ιεράπετρας 100,00 € 100,00
52 Αρχαίο Θέατρο  Λάρισας (Μικρό). 100,00 € 100,00
53 Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης 5.365,00 € 4.982,00 383,00
54 Μικρό Θέατρο Αμβρακίας 100,00 € 100,00
55 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄ 54.397,10 € 54.242,26 154,84
56 Aρχαίο Θέατρο Δημητριάδος 1.340,00 € 1.109,00 231,00
57 Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 49.600,00 € 49.200,00 400,00
58 Τελεστήριο Ελευσίνας 188,00 € 188,00
59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100,00 € 100,00
60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 125,00 € 125,00
61 Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας 1.000,00 € 1.000,00
62 Αρχαίο θέατρο Τανάγρας 150,00 € 150,00
63 Αρχαίο θέατρο Λεωντίου 100,00 € 100,00
64 Αρχαίο θέατρο Άσκρης 50,00 € 50,00

Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα 5.996,43 € 5.535,04 461,39
Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 839,00 € 760,00 79,00

0,00
0,00

ΣΥΝΟΛΟ 953.318,54 € 888.262,45 65.056,09
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 11.562,82 11.562,82
ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 17.551,94 17.551,94
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 24.523,65 24.523,65
EUROBANK 883,79 883,79
ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10.533,89 10.533,89

0,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 65.056,09 0,00 65.056,09

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  30/06/2022


