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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΙΕ΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Σάββατο 01 Οκτωβρίου 2022 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Η ΙΕ΄(15η) Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» πραγματοποιήθηκε το διάστημα 

από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 στην Καλαμάτα και 

την Αρχαία Μεσσήνη, μετά από ενημέρωση-πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου, η οποία εστάλη στις 20 

Σεπτεμβρίου 2022. 

Το κύριο μέρος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έλαβε 

χώρα το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022  και ώρα 10:00 π.μ. – 14:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του 

Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, με τα παρακάτω θέματα: 

 Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022. 

 Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 

31 Αυγούστου του 2022. 

 Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 

31 Δεκεμβρίου του 2021. 

 Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2023. 

 Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2023. 

 Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021. 

Η πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη 

απορρέει από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Διαζώματος να 

τιμήσουν το σπουδαίο Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας και Αντιπρόεδρο του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Πέτρο Θέμελη και το έργο του για την ανάδειξη και προστασία των 

μνημείων της Αρχαίας Μεσσήνης. 

Στο παραπάνω πλαίσιο παράλληλα με τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 

πραγματοποιήθηκαν οι εξής εκδηλώσεις: α) Εγκαίνια της έκθεσης «ΑΕΝΑΩΣ» στο Μέγαρο 

Χορού Καλαμάτας με φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό για την πολυετή διαδρομή 

του κ. Πέτρου Θέμελη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. Η έκθεση 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εικαστικό Εργαστήρι της Κ.Ε. “ΦΑΡΙΣ” του Δήμου 

Καλαμάτας και το Διευθυντή του Τομέα Εικαστικών, κ. Παναγιώτη Λαμπρινίδη και την 
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επιμελήθηκαν οι κ.κ. Μαρία Κουρασάνη (αρχαιολόγος Διαζώματος) και Κασσιανή Μπένου 

(υπέυθυνη επικοινωνίας ΕΜΣΤ), β) Απονομή του Βραβείου «Πολυτίμης και Θεοδώρας 

Ανδριοπούλου» στον καλύτερο εθελοντή  του Διαζώματος για το έτος  2022, στον κ. Σωτήρη 

Φωτέα, νομικό, για τη συμβολή του στο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, 

γ) Απονομή των Βραβείων του Διεθνούς Διαγωνισμού Εικαστικής Ταυτότητας για το 

Πρόγραμμα «Τριλογία της Αττικής» που διεξήγαγε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», δ)   

Χορευτικό Δρώμενο από τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας σε επιμέλεια της κ. Λίντας 

Καπετανέα, Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με 

χορογραφία των κ.κ.: Πηνελόπης Μωρούτ και Λίντας Καπετανέα,  ε) συναυλία στο Αρχαίο 

Θέατρο Μεσσήνης με την παρουσίαση δύο πρωτότυπων έργων που συνέθεσαν προς τιμήν του 

Πέτρου Θέμελη,  ο συνθέτης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος, κ. 

Γιώργος Κουρουπός μαζί με την ποιήτρια, κ. Ιουλίτα Ηλιοπούλου με τίτλο «Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ 

ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, Μια καντάτα για την αρχαία Μεσσήνη» και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του 

Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, κ. Στάθης Γυφτάκης με τίτλο “4 elements for Ancient 

Messene” και τέλος  στ)  ξενάγηση των μελών του Διαζώματος από τον καθηγητή Πέτρο 

Θέμελη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος πήρε το λόγο για την 

εναρκτήρια ομιλία του που είχε τον τίτλο «Η ζωή στο ΔΙΑΖΩΜΑ». Ο κ. Μπένος ξεκίνησε 

λέγοντας τα εξής:  

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Είναι ένας κύκλος πραγματικά συναρπαστικός αυτά τα 14 χρόνια. Σήμερα θα σας μιλήσω με θέμα: “Η 

ζωή στο ΔΙΑΖΩΜΑ”. Αυτά θα σας αφηγηθούμε σήμερα εγώ και ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου, κ. 

Πέτρος Θέμελης, ως κεντρικοί ομιλητές. Eγώ θα αναφερθώ στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” συνολικά και ο Πέτρος θα 

μας μιλήσει για τη ζωή του και για τη νέα ζωή που δίνει στην Αρχαία Μεσσήνη. 

Αρχικά, θα ήθελα να επισημάνω την ιδιαίτερη παρουσία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου, που είναι ο μεγάλος χορηγός της συνάντησής μας αυτής. Προσέφερε 40.000 ευρώ, 

για να μπορέσουμε να την πραγματοποιήσουμε.  

Επιπλέον, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας συμβάλλει με το ποσό των 10.000 ευρώ. Το Σωματείο 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” καταβάλει το ποσό των 40.000 ευρώ. Θα πρέπει να σας πω επίσης, ότι το μίγμα το 

οικονομικό περιέχει και τη δική σας συμμετοχή, δηλαδή τα 50 ευρώ κόστος συμμετοχής για τον καθένα 

από εμάς. Όλο αυτό το μίγμα είναι μια σύνθεση ψηφίδων του συμμετοχικού τρόπου που δουλεύουμε και 

συμμετέχουμε στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”». 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕ΄ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

Στο σημείο αυτό ο  κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον Διευθυντή του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & 

Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, κ.  Ξενοφώντα Κάππα. Ο χαιρετισμός του κ. Κάππα  έγινε διαδικτυακά:  

Ξ. ΚΑΠΠΑΣ:  

«Καλημέρα σας, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω έστω και διαδικτυακά. Περιμέναμε πολύ αυτή τη Γενική 

Συνέλευση και λυπάμαι που δε μπορώ να είμαι μαζί σας και μάλιστα στην Καλαμάτα. Είναι μεγάλη χαρά 

για εμάς να φιλοξενούμε στην Καλαμάτα τη Γενική Συνέλευση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.  

Νομίζω ότι έχουμε πια μια κοινή πορεία με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” σε μια σειρά θεμάτων, με κύριο θέμα τον 

πολιτισμό και ειδικά τώρα που προχωρά και ο “Μoριάς”, νομίζω ότι εκεί υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό. 

Όπως και σε πιο ειδικά θέματα, όπως η προσπάθεια για τη Βόρεια Εύβοια. Νομίζω ότι έχουμε 

πραγματικά μια κοινή πορεία και επιπλέον είναι κοινός και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα θέματα 

και ο τρόπος που δουλεύουμε και αυτό θεωρώ ότι είναι που μας έχει φέρει και τόσο κοντά.  

Θέλω να πιστεύω ότι και αυτή η Γενική Συνέλευση, όπως και οι προηγούμενες, θα είναι εξίσου 

παραγωγική. Θα είμαστε πάντα εκεί να δούμε όλα τα θέματα, να δουλέψουμε μαζί και να στηρίξουμε σε 

ό,τι και όσο μπορούμε, γιατί ειδικά η Καλαμάτα και όλη η Μεσσηνία είναι μια περιοχή, η οποία σταθερά 

ανεβαίνει και αναπτύσσεται. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι αυτή η άνοδος και όλη αυτή η ανάπτυξη πάντοτε θέλει 

και μια καθοδήγηση ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το κάνουμε με σωστό τρόπο, ότι δεν ξεφεύγουμε, ότι 

δεν καταστρέφουμε κάτι για να φτιάξουμε κάτι άλλο.  

Νομίζω ότι μέχρι τώρα τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσουμε έτσι. Σταύρο σ’ ευχαριστώ 

πάρα πολύ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Κάππα και το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου» για τη σταθερή στήριξή τους στο Σωματείο και αμέσως μετά έδωσε το λόγο 

στο Δήμαρχο Καλαμάτας, κ. Θανάση Βασιλόπουλο, αφού πρώτα τον ευχαρίστησε για την συνδρομή 

του στη διοργάνωση της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης και των παράπλευρων εκδηλώσεών της. Ο Δήμαρχος 

Καλαμάτας είπε περίπου τα ακόλουθα: 

Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

«Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.  

Η Καλαμάτα, και με αυτή την εκδήλωση, βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτιστικών δρώμενων της 

πατρίδας μας. Κι αυτό καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” 

δεν περνά απαρατήρητη στο πανελλήνιο.  



Πρακτικό Εργασιών ΙΕ΄(15ης) Γενικής Συνέλευσης Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

 

 

7 

Ειδικά δε, όταν σε αυτή συμπεριλαμβάνονται τόσο σημαντικές, τόσο σπουδαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις 

όπως η Έκθεση, το χορευτικό χθες, σήμερα η Αρχαία Μεσσήνη, ειδικά δε όταν αποδίδεται τιμή στο 

πρόσωπο του Καθηγητή Αρχαιολογίας, Αντιπροέδρου του Σωματείου, επίτιμου δημότη του Δήμου 

Καλαμάτας, αλλά κυρίως αναστηλωτή της Αρχαίας Μεσσήνης, του δικού μας Πέτρου Θέμελη.  

Προφανώς εμείς ως Δήμος Καλαμάτας, όταν γίνεται εκδήλωση για τον κ. Θέμελη και βέβαια και για τον 

κ. Μπένο, θα στηρίζουμε γιατί αυτό το νιώθουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να το κάνουμε.  

Επιτρέψτε μου από το βήμα αυτό να πω δυο κουβέντες, στο Δήμαρχο Καλαμάτας, τον άνθρωπο που έβαλε 

τις θεσμικές βάσεις για την ανάπτυξη του πολιτισμού στον τόπο μας, στην πόλη μας. Τον άνθρωπο που 

σε πολύ δύσκολες στιγμές, με κρίσιμες αποφάσεις, βοήθησε την Καλαμάτα να πάει ένα βήμα μπροστά, να 

εξέλθει από τη νοοτροπία της μικρής επαρχιακής πόλης και να εισέλθει στη σύγχρονη εποχή. Και τα 

κατάφερε.  

Εμείς, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές και δεδομένου του ότι η πόλη είναι 

έτοιμη να κάνει το άλμα, προσπαθούμε να τη βγάλουμε από τα σύνορα της χώρας μας, να την κάνουμε 

μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή πόλη. Όπλο μας σε αυτή την προσπάθεια, είναι ο σχεδιασμός ο σωστός, αλλά 

κυρίως το υπερπρόγραμμα, αυτή η ευρωπαϊκή αποστολή των “100 Κλιματικών Ουδέτερων 

και Έξυπνων Πόλεων έως το 2030” που μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε σε τι περιβάλλον 

θέλουμε να ζήσουμε εμείς, τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές, τις επόμενες δεκαετίες. 

Αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα βρίσκεται στη δεύτερη φάση. Πρέπει, λοιπόν, μέχρι το Δεκέμβριο του 2023, 

να υποβάλλει το στρατηγικό της σχεδιασμό, το επιχειρησιακό της πρόγραμμα Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

παρουσιάσει τουλάχιστον 100 έργα, τα οποία θα έχουν ωριμότητα, προμελέτη ή οριστική μελέτη, 

προϋπολογισμό, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οικονομοτεχνική μελέτη και διασύνδεση του ενός έργου με 

το άλλο. Μετά, θα μπούμε στην 3η φάση, την υλοποίηση για την επόμενη 8ετία. Μας δίνεται λοιπόν η 

δυνατότητα να προχωρήσουμε και ναι σχεδιάσουμε την Καλαμάτα των επομένων δεκαετιών.  

Και αυτή την ευκαιρία προφανώς δε θα την αφήσουμε να πάει χαμένη, καθώς έχουμε ως βάση την 

τεράστια, την πρωτόγνωρη συμμετοχή, διαβούλευση που εξελίχθηκε μεταξύ των φορέων και ήρθε αυτό 

το αποτέλεσμα το αρχικό. Και προφανώς σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.  

Κλείνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία στις συνεδρίες σας και σας καλωσορίζω στην πάντα όμορφη και 

φιλόξενη Καλαμάτα. Σας ευχαριστώ».  

O κ. Μπένος ευχαρίστησε το Δήμαρχο Καλαμάτας και πρόσθεσε ακόμη πως η φιλοσοφία του 

Προγράμματος Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, μπορεί να προσφέρει 

τεχνογνωσία για την εφαρμογή Ευρωπαïκών Προγραμμάτων, όπως η ευρωπαϊκή αποστολή των 

«100 Κλιματικών Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων έως το 2030», στην οποία συμμετέχει ο Δήμος 

Καλαμάτας.  
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ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Ευχαριστούμε πολύ Δήμαρχε. Για όσους δεν το γνωρίζετε, έχουμε υπογράψει και μνημόνιο συνεργασίας 

με το Δήμο Καλαμάτας. Είμαστε κι εμείς συμμέτοχοι σε αυτή την ωραία προσπάθεια, που ήταν μια 

τεράστια επιτυχία της πόλη. Δήμαρχε  μπράβο! Εμείς θα είμαστε όλοι κοντά σας και το πρόγραμμα της 

Βόρειας Εύβοιας μπορεί να είναι ένας οδηγός για το φάκελο, καθώς έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχει 

120 έργα και δράσεις, και έχει -όπως θέλουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί- ευρύτατες συνέργειες, ανάμεσα 

στους φορείς του Δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.  

Θα είμαστε πολύ κοντά Δήμαρχε για να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια της πόλης, που είναι 

πραγματικά μια ιστορική προσπάθεια και μπορεί να είναι ένα τεράστιο ποιοτικό άλμα στο μέλλον».  

Στη συνέχεια ο κ. Μπένος ευχαρίστησε δημόσια την κα Ευαγγελία Κεχαγιά Μηλίτση, Προïσταμένη 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας για τη συνδρομή της στο σχεδιασμό της ΙΕ΄ Γενικής 

Συνέλευσης και την προσκάλεσε στο βήμα για να πάρει το λόγο.  

ΕΥ. ΚΕΧΑΓΙΑ - ΜΗΛΙΤΣΗ: 

 «Κύριε Μπένο, κ. Δήμαρχε, κ. Κοσμήτορα, κ. Καθηγητά, κυρίες και κύριοι, κατ' αρχάς θα ήθελα να 

ευχαριστήσω θερμά τον κ. Μπένο, τον Πρόεδρο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, για την τιμητική πρόσκληση να 

συμμετέχω στην έναρξη της ΙΕ’ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου και σας καλωσορίζω εκ μέρους της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων στην πόλη της Καλαμάτας.  

Η μακρόχρονη παρουσία και η δράση του Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, έχει συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη 

μελέτη και αποκατάσταση πληθώρας αρχαίων θεάτρων και χώρων θέασης σε όλη την επικράτεια και έχει 

αναδείξει στο ευρύ κοινό την αναγκαιότητα της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των μνημείων και 

των αρχαιολογικών χώρων.  

Με αυτούς τους βασικούς στόχους του Σωματείου, φυσικά συμπλέει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας 

και στέκεται αρωγός και συνοδοιπόρος, ανταποκρινόμενη άμεσα κάθε φορά που ζητείται η συνεργασία 

της.  

Ο μεγάλος αρχαιολογικός πλούτος της Μεσσηνίας απαιτεί άλλωστε συντονισμένες ενέργειες και 

συνέργειες του Υπουργείου Πολιτισμού είτε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, είτε με 

Σωματεία και Ιδρύματα που έχουν αποδείξει στην πράξη το ενδιαφέρον τους και τη μέριμνα για την 

ανάδειξη των μνημείων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας τόσο από την περίοδο των καταστροφικών σεισμών του 1986 μέχρι 

το 2010, όσο και εντατικά την τελευταία 10ετία, μέσα από την αξιοποίηση πόρων από ευρωπαϊκά 

προγράμματα, εθνικών πόρων, αλλά και χορηγιών ιδιωτών και Ιδρυμάτων, έχει καταφέρει να διασώσει 

και ν’ αναδείξει ένα μεγάλο μέρος του αρχαιολογικού πλούτου του νομού, αποκαθιστώντας δεκάδες 
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προϊστορικά, αρχαία, βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ιδρύοντας νέα Μουσεία, οργανώνοντας 

περιοδικές εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, αναβαθμίζοντας τους επισκέψιμους αρχαιολογικούς 

χώρους, εκδίδοντας ενημερωτικά φυλλάδια και εγκαθιστώντας σύγχρονες ενημερωτικές πινακίδες. Ό,τι 

πρέπει δηλαδή να κάνει μια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Επί του παρόντος, η Εφορεία μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος “Πολιτισμός”, του τρέχοντος 

ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υλοποιεί 10 μεγάλες 

αναστηλωτικές επεμβάσεις σε διάφορα μνημεία του νομού. Το έργο του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου 

του χώρου της Μεσσήνης-  ένα τιτάνιο έργο -  καθώς και αρκετά μικρότερα έργα αποκατάστασης, έρευνας 

και ανάδειξης μέσω προγραμματικών συμβάσεων του ΥΠΠΟΑ με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και 

τους κατά τόπους Δήμους.  

Όλα αυτά βέβαια γίνονται παράλληλα με το επιβαρυμένο διοικητικό έργο μαζί με σωστικές και 

συστηματικές ανασκαφικές έρευνες, μελέτες, περιοδικές εκθέσεις σύγχρονης τέχνης και ψηφιακές 

δράσεις.  

Καθώς η Γενική Συνέλευση του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” γίνεται με επίκεντρο την Αρχαία Μεσσήνη και 

τις τιμητικές εκδηλώσεις προς το πρόσωπο του ανασκαφέα της, Αντιπροέδρου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και 

Ομότιμου Καθηγητή της Αρχαιολογίας, του αγαπητού μας κ. Πέτρου Θέμελη, επιτρέψτε μου μια σύντομη 

ειδική αναφορά στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης. 

Στα άμεσα προς υλοποίηση έργα του Υπουργείου και της Εφορείας, μετά από συντονισμένες ενέργειες της 

πολιτικής ηγεσίας, συμπεριλαμβάνεται ένα έργο πνοής, για το χώρο, το νέο Μουσείο του, η αρχιτεκτονική 

μελέτη του οποίου θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσω προγραμματικής σύμβασης του 

ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεσσήνης. Θα είναι ένα Μουσείο σταθμός για 

τη Μεσσηνία που θα προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο τη σπουδαιότητα της αρχαίας της πρωτεύουσας 

και θα προσελκύσει επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο.  

Είναι μια δύσκολη υπόθεση η ίδρυση του αρχαιολογικού Μουσείου της Αρχαίας Μεσσήνης. Έχει συσταθεί 

από την Εφορεία και εργάζεται εντατικά η ομάδα της Μουσειολογικής Μελέτης, στην οποία συμμετέχουν 

Αρχαιολόγοι και επιστημονικό προσωπικό της Υπηρεσίας με Επιστημονικό μας Σύμβουλο φυσικά τον 

ανασκαφέα κ. Θέμελη. 

Θα ήθελα εδώ να τον ευχαριστήσω που ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία, ευγένεια και άμεσα, στην 

πρόσκλησή μας να συμμετέχει στην ομάδα που θα φτιάξει τη μουσειολογική μελέτη για το νέο Μουσείο.  

Εκτός από τεράστιο ανασκαφικό και αναστηλωτικό έργο που ήδη έχει υλοποιηθεί στον αρχαιολογικό 

χώρο της Μεσσήνης με τη μέριμνα του ανασκαφέα της, η Εφορεία Αρχαιοτήτων τα τελευταία χρόνια έχει 

επίσης φέρει εις πέρας ένα ευρύ πρόγραμμα ανάδειξης του χώρου που μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει 

την κατασκευή και εγκατάσταση του στεγάστρου της βορειοανατολικής στοάς του Γυμνασίου, εργασίες 
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προστασίας και ανάδειξης, όπως η συνολική περίφραξη του χώρου, η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας, 

η εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας, η οποία έχει ολοκληρωθεί και θα πάρει το δρόμο των εγκρίσεων, 

η εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων, οι συστηματικές αποψιλώσεις της βλάστησης, καθώς και η 

προμήθεια ηλεκτροκίνητου οχήματος για την περιήγηση των εμποδιζομένων ατόμων στον αρχαιολογικό 

χώρο.  

Επίσης, αφού πήραμε το ηλεκτροκίνητο όχημα, εξασφαλίσαμε και τη συναίνεση των φυλάκων 

αρχαιοτήτων του χώρου να το λειτουργούν οι ίδιοι. Διότι είναι δύσκολο να πείσεις τους ανθρώπους του 

Υπουργείου, να λειτουργήσουν πέραν των αρμοδιοτήτων. Με μεγάλη προθυμία, οι φύλακες αρχαιοτήτων 

του χώρου, έχουν αναλάβει τη λειτουργία του και είναι πολύ συγκινητικό να πηγαίνει κανείς στην Αρχαία 

Μεσσήνη και να βλέπει αυτό το όχημα να μεταφέρει εμποδιζόμενα άτομα και να τους δίνει τη δυνατότητα 

περιήγησης σε όλο το χώρο.  

Τώρα, κατά την τρέχουσα περίοδο, έχουμε σ’ εξέλιξη το έργο της αναστήλωσης του μεταπυργίου 

διαστήματος των τειχών της αρχαίας πόλης μεταξύ των πύργων 17 και 18. Είναι ένα μεγάλο τμήμα των 

τειχών, για τη μελέτη του οποίου έχει φροντίσει ο κ. Καθηγητής. Την υλοποίηση ανέλαβε η Εφορεία και 

πάει αρκετά καλά και υλοποιείται μέσω προγραμματικής σύμβασης που έχει γίνει μεταξύ του Υπουργείου, 

της Εφορείας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τον αρχαιολογικό χώρο είναι ότι πολύ πρόσφατα 

ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο οι αρχιτεκτονικές μελέτες για 

την αναβάθμιση της εισόδου από τη βορειοδυτική πλευρά της κεντρικής εισόδου. Εκτός από την 

αναδιαμόρφωση του χώρου προβλέπονται ακόμη νέο φυλάκιο, πωλητήριο, νέοι χώροι υγιεινής, 

αποθήκευσης κτλ. και κάποιοι επιπλέον χώροι υγιεινής, φύλαξης και αποθήκευσης στη νότια πύλη του 

χώρου, προς την Αρσινόη, αλλά και στην περιοχή ανατολικά του Γυμνασίου. 

Η υλοποίηση αυτών των μελετών θα ενταχθεί άμεσα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 

πιστεύουμε ότι θα πραγματοποιηθεί κατά το επόμενο έτος.  

Θα ήθελα να κλείσω με τη βεβαιότητα ότι η παρουσία και η δράση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, είναι πάρα πολύ 

σπουδαία.  Είναι πάρα πολύ σημαντικό που συμμετέχετε όλοι εσείς με τέτοιο πάθος και με τέτοια αγάπη 

για τα μνημεία και θεωρώ ότι η παρουσία και η δράση του Σωματείου, αποτελεί και μπορεί ν’ αποτελέσει 

ακόμα περισσότερο σημαντικό μοχλό υλοποίησης έργων προς όφελος του μνημειακού πλούτου της χώρας 

και του πολιτιστικού μας αποθέματος». 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε την κα Μηλίτση λέγοντας τα εξής:  

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Ευαγγελία μου σ’ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι ένα μίγμα δημόσιας λειτουργού, επιστήμονα, με πολλά 

ανθρωποκεντρικά στοιχεία και σ’ ευχαριστούμε πάρα πολύ».  
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Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος του Διαζώματος κάλεσε στο βήμα τον Κοσμήτορα της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κ. Νίκο 

Ζαχαριά. Ο κ. Ζαχαριάς είπε περίπου τα ακόλουθα:   

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΣ:  

«Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, εκλεκτοί παριστάμενοι, με μεγάλη χαρά αποδέχθηκε την πρόσκληση ν’ 

απευθύνω έναν σύντομο χαιρετισμό στις εργασίες του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και ιδιαίτερα σε αυτές, οι οποίες 

έχουν ως κεντρικό θέμα την ανάδειξη της συμβολής του προσώπου και του έργου του Καθηγητή Πέτρου 

Θέμελη. 

Με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” μας συνδέουν πολλά κοινά. Ερευνητικά και αναπτυξιακά θέματα στη μελέτη των 

υλικών, στη μελέτη του πολιτισμού, του ιστορικού παρελθόντος μας, μέσα από συνέργειες για την 

εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, τόσο με τη θέληση και με τη μέριμνα του Προέδρου, του κ. Σταύρου 

Μπένου, όσο και εξαιρετικών στελεχών του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, όπως του Καθηγητή Βασίλη Λαμπρινουδάκη 

πρόσφατα, αλλά πάντοτε και πάντα με τη συμβολή του Καθηγητή Πέτρου Θέμελη. Διότι το Τμήμα μας 

γειτνιάζει με τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, όπου είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος της άμεσης 

πρόσβασης για μελέτες ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  

Το 2016, το Τμήμα Ιστορίας της Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, προχώρησε στην 

επιτιμοποίηση του κ. Θέμελη ως επίτιμου Καθηγητή του. Ήταν η πρώτη πράξη, την οποία είχα υπογράψει, 

ως νεοεκλεγής Πρόεδρος τότε στο Τμήμα. Είχαμε ήδη μια πολυετή συνεργασία με τον Καθηγητή Πέτρο 

Θέμελη και τα οφέλη αναμένονταν, ήταν και είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα και για τους φοιτητές 

μας, οι οποίοι βρίσκουν ένα έδαφος για εκπαίδευση, για την εκπόνηση των μελετών τους, αλλά και για 

τον οραματισμό του πολιτισμού στον 21ο αιώνα. Ο Καθηγητής Πέτρος Θέμελης τεκμηρίωνε την 

αναγνωρισιμότητα, την εξωστρέφεια και τη διεπιστημονικότητα.  

Η διεπιστημονικότητα είναι κάτι το οποίο έχει κατακτηθεί με το πέρασμα του χρόνου και μόλις πρόσφατα 

αναγνωρίζεται και φαίνεται. Και η διεπιστημονικότητα την οποία έχει πετύχει το “ΔΙΑΖΩΜΑ” τώρα, στο 

παρελθόν, ήταν μια terra incognita, την οποία όμως ήδη από τη δεκαετία του ’80 την είχε κατανοήσει 

και την πρέσβευε ο Καθηγητής Πέτρος Θέμελης.  

Έγινα μάρτυρας αρκετές φορές σε διαλέξεις του και σε συζητήσεις της προσωπικής του ιστορίας, όταν 

στις αρχές της δεκαετίας του ’80 βρέθηκε, όπως δήλωνε ο ίδιος, σε μια θέση-ψυγείο του Υπουργείου 

Πολιτισμού ως Προϊστάμενος της Εφορείας Παλαιοπωλών. Εκεί είχε τον απαραίτητο χρόνο να έρθει σε 

επαφή με τον τομέα της Αρχαιομετρίας, δηλαδή της διεπιστημονικότητας, της σύζευξης των θετικών 

επιστημών, με τη μελέτη του παρελθόντος.  

Αλλά και αργότερα ακόμα περισσότερο, ως Προϊστάμενος της Εφορείας Σπηλαιολογίας και 

Παλαιοανθρωπολογίας, όπου εκεί υποδέθηκε και γνώρισε πολλούς συναδέλφους ιδιαίτερα από το 
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εξωτερικό, οι οποίοι έρχονταν στη χώρα μας για μελέτες που είχαν το χαρακτήρα της 

διεπιστημονικότητας, της Αρχαιομετρίας, των Θετικών Επιστημών στη μελέτη των υλικών καταλοίπων. 

Ευχόμενος σε όλους μας, σε όλο το δημόσιο βίο για διεπιστημονικότητα, εξωστρέφεια και συνέργειες, 

θέλω να σας ευχηθώ καλές εργασίες στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, μακροημέρευση του Σωματείου και προσωπικά 

κάθε καλό στο βίο του, στον αγαπητό μας Πέτρο Θέμελη. Ευχαριστώ πολύ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Ζαχαριά για τον χαιρετισμό. Επίσης, ο κ. Μπένος ενημέρωσε με χαρά 

το κοινό πως σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής από τη Διευθύντρια του Διαζώματος, κα Μαρία Σοφικίτου, η οποία 

επικεντρώνεται στο έργο του Διαζώματος για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων της χώρας και στην 

οποία θα αποτυπώνεται η πορεία που έχει διαγράψει το Σωματείο σε αυτή τη δεκαετία της 

δραστηριοποίησής του.   

Αμέσως μετά ο κ. Μπένος κάλεσε στο βήμα τον κ. Περικλή Μαντά, βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας 

Δημοκρατίας, αφού πρώτα τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στην ΙΕ΄ Γενική Συνέλευση του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

Π. ΜΑΝΤΑΣ:  

«Καλώς ήρθατε στην όμορφη Μεσσηνία, στη μοναδική, την ιστορική πόλη της Καλαμάτας, σ’ έναν τόπο 

ιδιαίτερο, χαρισματικό, έναν τόπο μαγευτικό για όλους όσους τον επισκέπτονται.  

Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ Σταύρο, έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά πράγματα για τη δράση σας. 

Κυρίως έχω παρακολουθήσει τον κ. Μπένο σε διαλέξεις, σε αναλύσεις, στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν 

με πολύ εμπνευσμένο τρόπο προσπαθούσατε να πείσετε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για την 

ανάγκη της συνέργειας με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” σ’ ένα πλάνο, έναν σχεδιασμό για τον τουρισμό για την 

επόμενη μέρα.  

Αυτός ο χαρισματικός τρόπος, με τον οποίο προσεγγίζετε το κοινό, τις δράσεις αλλά και τους ανθρώπους, 

οι οποίοι έχουν σημαντικές θέσεις σε πολύ μεγάλες εταιρείες, αλλά και σε πολύ κρίσιμα πόστα στην 

Ελληνική Διοίκηση, είναι ένας τρόπος, ο οποίος μας εμπνέει όλους.  

Γιατί η λέξη “συνέργεια”, την οποία έχετε βάλει στο δημόσιο διάλογο τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι 

είναι κρίσιμη για να μπορούμε να πετύχουμε πολύ σημαντικά πράγματα για τον τόπο μας, να μπορέσουμε 

ν’ αντλήσουμε τις δυνάμεις του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να 

ενωθούμε μεταξύ μας σε κοινούς στόχους και να καλύψουμε τα κενά που έχει και η πολιτεία, αλλά κυρίως 

να καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών.  
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Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης και 

βέβαια, να ευχηθώ στον αγαπητό Καθηγητή, τον κ. Θέμελη να είναι πάντα γερός, δυνατός και να μας 

προσφέρει όλο και περισσότερες συγκινήσεις. Να είστε καλά».  

O κύκλος ομιλιών συνεχίστηκε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Μεσσηνίας, κ. Βαγγέλη 

Ξυγκώρο. Ο κ. Μπένος είπε εισαγωγικά πως η παρουσία του Επιμελητηρίου της Μεσσηνίας στις 

εργασίες της Συνέλευσης είναι σε απόλυτη σύμπνοια με τη αποστολή του Διαζώματος για την 

ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα σε τρεις κόσμους, αυτούς της πολιτιστικής κλήρονομιάς, του 

πολιτισμού,  της αγροδιατροφής και του τουρισμού. Αμέσως μετά καλωσόρισε στο βήμα τον κ. 

Ξηγκώρο.  

Β. ΞΥΓΚΩΡΟΣ:  

«Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην Καλαμάτα. Κύριε Θέμελη, είναι τιμή για τη Μεσσηνία η ύπαρξή σας, 

το πέρασμά σας, ο βίος σας, η συνέχειά σας και δυστυχώς, απ’ ό,τι φαίνεται, οι επόμενες γενιές, θα 

καταλάβουν στην ολότητα το τι έχετε προσφέρει, άλλη μια φορά.  

Θυμάμαι τον Οκτώβρη του ’19 απ’ αυτό το βήμα, απευθυνόμενος σ’ εσάς και στον κ. Μπένο, παρουσία 

του Πρωθυπουργού, είχα αναρωτηθεί, συνδυάζοντας το θέμα με τον αείμνηστο καπετάνιο, αν τελικά 

είχαμε κάνει ό,τι έπρεπε για ν’ αναδείξουμε το μεγαλύτερο αρχαιολογικό πάρκο της Ευρώπης που είναι 

η Πελοπόννησος; Έχουμε κάνει τις συνέργειες, τις συνεργασίες που έπρεπε για να πάει ο επιχειρηματικός 

κόσμος μαζί με την ακαδημαϊκή κοινότητα εκεί που πρέπει την περιοχή, τον τόπο, τη χώρα;  

Τελικά μάλλον όχι. Ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να τρέξουμε, γιατί αυτά τα κενά σ’ αυτούς τους κόσμους, 

το δημόσιο, τον επιχειρηματικό, τον ακαδημαϊκό, πρέπει κάποια στιγμή να τα κλείσουμε γρήγορα, γιατί 

δε νομίζω ότι μας περιμένει πλέον η εξέλιξη. Οι νέες γενιές δε μας περιμένουν κι έχουμε μείνει αρκετά 

πίσω.  

Το ’19 ο κ. Μπένος είχε έρθει στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Ήταν μια συζήτηση, η οποία έγινε με μεγάλη 

χαρά κι από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι παρευρέθησαν -ουσιαστικά γνωρίζετε όλοι ότι η 

επιχειρηματική κοινότητα στηρίζει απόλυτα το “ΔΙΑΖΩΜΑ”- η τοπική επιχειρηματική κοινότητα εκείνη 

τη μέρα κατέδειξε ότι στηρίζει και ότι θα συνεχίζει να στηρίζει αυτές τις προσπάθειες.  

Είμαι υπέρ των συνεργειών, όχι μόνο για τη Μεσσηνία, αλλά και για την Πελοπόννησο. Επιμένουμε ότι 

όλο αυτό το πολιτιστικό απόθεμα, αν δεν αναδειχθεί με τον τρόπο που πρέπει, ώστε να δώσει μια βιώσιμη 

ανάπτυξη για εμάς, για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές, δε θα πάει η χώρα καλύτερα.  

Άρα, άλλη μια φορά τον συγχαίρω για το έργο του. Συγχαίρω εσάς όλους για τη συμμετοχή σας, σας 

εύχομαι κατ' αρχάς καλή διαμονή στην Καλαμάτα, καλές εργασίες στο συνέδριο και σύντομα και με 

projects συγκεκριμένα, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ».  
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Ο πρόεδρος του Διαζώματος ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας για τη χορηγία 

του για τις ανάγκες της Συνέλευσης και αμέσως μετά κάλεσε στο βήμα, τον κ. Νίκο Κουτσιανά, 

πρόεδρο της εταιρίας “Symbeeosis” για ένα χαιρετισμό.  

Ν. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ:  

«Κάθε φορά βλέπω όλο και καλύτερα τα πράγματα μέσα στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια 

που έχουμε περάσει με το Σταύρο, μαζί σε διάφορες εκδηλώσεις, καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος του 

ανδρός.  

Γνώρισα και τον αγαπητό Πέτρο,  έναν  άλλο κολοσσό αυτή τη στιγμή της Αρχαιολογίας, και αισθάνομαι 

περήφανος που είμαι σ’ αυτό το χώρο εδώ μέσα. Όταν ξεκινούσαμε την Apivita το πρώτο που βάλαμε 

μέσα ήταν ο πολιτισμός. Σκεφτείτε, το ’79 να φωνάζουμε τους καλλιτέχνες να κάνουν μαθήματα 

μουσικής, μαθήματα ζωγραφικής, πλαισιώσαμε ό,τι εκδήλωση υπήρχε στον πολιτισμό, άρα είμαστε 

γέννημα θρέμμα και εγώ και η Νίκη Κουτσιανά βεβαίως, του πολιτισμού με τη λογική που ο Σταύρος το 

έχει πάει στα ουράνια τώρα.  

Στην καινούργια μας δραστηριότητα με τη Symbeeosis θα δείτε ότι ξεκινάμε από το τρίπτυχο, για το οποίο 

μιλά ο Σταύρος Μπένος: πολιτισμός, αγροδιατροφικός τομέας, επιχειρηματικότητα. Βάλαμε στο 

επιχειρείν πράγματα από το ξεκίνημά μας, γιατί δεν ήταν εύκολο να μιλήσεις για επιχειρηματικότητα 

εκείνη την εποχή και μάλιστα να μιλάς για υγιή επιχειρηματικότητα.  Άρα εδώ, χρειάζεται μεγάλη αρετή 

και τόλμη ν’ αγκαλιάσουμε το τρίπτυχο και να πάμε μπροστά, ν’ αγαπήσουμε την Ελλάδα. Και το 

παράδειγμα είναι το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, ένα παράδειγμα εθνικής συνεννόησης. Σας ευχαριστώ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Κουτσιανά και αμέσως μετά κάλεσε στο βήμα για ένα σύντομο 

χαιρετισμό, τον κ. Βαγγέλη Γεροβασιλείου, δημιουργό και ιδιοκτήτη της Εταιρείας «Κτήμα 

Γεροβασιλείου» στην Επανομή του νομού Θεσσαλονίκης, που είναι Εταιρικό Μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Β. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

«Καλημέρα κι από μένα. Κι εγώ είμαι συγκινημένος πολύ απ’ τα καλά σας λόγια και από τη μεγάλη 

προσπάθεια που κάνετε.  

Όταν άκουσα για το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, το αγκαλιάσαμε πολύ γρήγορα. Μάλιστα ο κ. Μπένος ήρθε στις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις που κάνει το κτήμα μας και έκανε μια καταπληκτική ομιλία. Εν συνεχεία 

καλέσαμε τον κ. Θέμελη, ο οποίος μας μίλησε για τα μνημεία της Μεσσηνίας και έτσι εμβολιάστηκε και 

λίγο η Βόρεια Ελλάδα από τον ενθουσιασμό από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.  

Νιώθω κι εγώ ερωτευμένος με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” πρώτα, με τη Μεσσηνία και με τη δική σας προσπάθεια. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια με τον ίδιο ενθουσιασμό, γιατί πιστεύω πολλές 



Πρακτικό Εργασιών ΙΕ΄(15ης) Γενικής Συνέλευσης Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

 

 

15 

προσπάθειες που ξεκινούν μ’ ενθουσιασμό, στο τέλος επέρχεται μια κούραση. Αλλά εδώ, επειδή υπάρχει 

ένας πολύ καλός προπονητής, ο κ. Σταύρος Μπένος, νομίζω η ομάδα θα είναι πάντα πρωταθλήτρια. Σας 

ευχαριστώ».  

Στη συνέχεια ο κ. Μπένος αναφέρθηκε σε ένα ακόμη Εταιρικό Μέλος του Διαζώματος, την εταιρεία 

Vikos, που προσέφερε προϊόντα της για τις ανάγκες της Γενικής Συνέλευσης, και ευχαρίστησε δημόσια 

το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας για τη συνδρομή του. 

Αμέσως μετά ο κ. Μπένος κάλεσε τις κ.κ. Γεωργία Μανωλοπούλου και Άρτεμη Τσολάκη, μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος, και την κα Άρτεμη Ματιάκου, τακτικό μέλος του 

Σωματείου, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία διαπίστωσης της απαρτίας των μελών, με την οποία 

νομιμοποιείται η ΙΕ΄ Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕ΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

Αμέσως μετά, ξεκίνησε η διαδικασία για τη διαπίστωση της απαρτίας της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης. Η 

διαπίστωση της απαρτίας έγινε με μικτό σύστημα, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 του 

Καταστατικού του Σωματείου, δηλαδή με συνδυασμό φυσικής παρουσίας τακτικών μελών που 

παρίστανται στη Συνέλευση και διαδικτυακής παρουσίας των τακτικών μελών που συνδέθηκαν 

ψηφιακά μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει σχεδιαστεί για τις ανάγκες των Γενικών 

Συνελεύσεων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Το σύνολο των τακτικών μελών που είχαν τακτοποιήσει την ετήσια οικονομική τους υποχρέωση  προς 

το Σωματείο ήταν 412. Το σύνολο των παρόντων με φυσική παρουσία μελών ανήλθε σε 151 και το 

σύνολο των παρόντων μελών που είχε εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπήσει απόντα μέλη ανήλθε σε 58, 

άρα σε σύνολο στις εργασίες της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης συμμετείχαν 209 μέλη. Επιπλέον, 

διαδικτυακά συνδεδεμένα ήταν 21 μέλη. Συνεπώς, συνολικά συμμετείχαν στις εργασίες της ΙΕ΄ Γενικής 

Συνέλευσης 230 μέλη και κατά συνέπεια διαπιστώθηκε η απαραίτητη απαρτία, αφού το σύνολο των 

ψήφων (παρόντες με φυσική παρουσία, ψηφιακή σύνδεση και εξουσιοδοτούμενοι) ήταν 230, δηλαδή 

πάνω από το 50% των ταμειακώς εντάξει μελών που ήταν 412.  

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας  ξεκίνησαν και τυπικά οι εργασίες της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την ψηφοφορία για την Εκλογή του Προεδρείου της.  
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ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 

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

συνέλευσης την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το παρακάτω 

προεδρείο της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου: 

α) Πρόεδρος, κ. Ίρις Κρητικού, Ιστορικός Τέχνης, Αρχαιολόγος, τακτικό μέλος του Διαζώματος και 

β) Γενικός Γραμματέας, κ. Κωνσταντίνος Τσαπόγας, τεχνολόγος μηχανικός –συν/χος ΔΕΗ, δημοτικός 

σύμβουλος Δήμου Καλαμάτας, τακτικό μέλος του Διαζώματος.  

Ακολούθησε η ψηφοφορία των μελών και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» για την εκλογή του προεδρείου της συνέλευσης έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το σώμα 

της ΙΕ΄Γενικής Συνέλευσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΚΑ ΊΡΙΔΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ. 

Αρχικά, η κα Ίριδα Κρητικού ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος 

για  την πρόσκληση και την τιμή να είναι η πρόεδρος της ΙΕ΄Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». Αμέσως μετά ο κ. Κωνσταντίνος Τσαπόγας, ευχαρίστησε για την τιμητική θέση που 

έλαβε. 

Εν συνεχεία, η κα Κρητικού, ενημέρωσε τα μέλη της Συνέλευσης ότι ξεκινά το πρώτο μέρος της 

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

το 2022, καθώς και στον Προγραμματισμό των Δράσεων για το 2023. Το λόγο έλαβε ο πρόεδρος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος. 

Προτού ο κ. Μπένος ξεκινήσει την ομιλία του, αναφέρθηκε στο έργο και τη συμβολή της Διευθύνουσας 

Συμβούλου της Αναπτυξιακής Εταιρείας, «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» κας Ελένης Ρόκκου, η οποία έθεσε τις 

βάσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρώτης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στην 

Ελλάδα, μέσα από το Πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου». Ο 

πρόεδρος του Διαζώματος κάλεσε την κα Ρόκκου για ένα σύντομο χαιρετισμό.  

Ε. ΡΟΚΚΟΥ:  

«Αγαπητά μέλη του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ δεν έκανα τίποτε άλλο απ’ αυτό που έπρεπε να κάνω. Ήμουν 40 

χρόνια υπάλληλος και μου δόθηκε η ευκαιρία να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα την εποχή που αυτό ήταν “της 

μόδας”, δηλαδή να κάνουμε τις Ο.Χ.Ε.  

Ήταν μια μέρα που είχαμε πάει στο Υπουργείο, ήταν ο κ. Γιάννης Ζηρίνης, είχε συνεννοηθεί με τον κ. 

Σταύρο Μπένο και ζητούσαν κάποιος να κάνει ένα πρόγραμμα για τ’ Αρχαία Θέατρα. Υπέδειξε ο κ. 



Πρακτικό Εργασιών ΙΕ΄(15ης) Γενικής Συνέλευσης Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

 

 

17 

Ζηρίνης εμένα, οπότε και πήγα το απόγευμα στον κ. Μπένο. Την άλλη μέρα έγραψα ένα κείμενο, του 

άρεσε πάρα πολύ, και κάναμε την παρουσίαση στην Πρέβεζα. Όταν ολοκληρώθηκε το κείμενο, το 

παρουσιάσαμε μια μέρα στο CARAVEL. 

Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι το πρώτο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε και υλοποιείται στην Ήπειρο. 

Του χρόνου είπε ο κ. Μπένος ότι θα το δείτε. Ευχαριστώ πολύ».  

Ο κ. Μπένος συνέχισε ως εξής: 

Σ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Ακούστε τώρα και τη δική μου εκδοχή, γιατί είναι τόσο σεμνή η κα Ρόκκου. Υπουργός τότε ήταν ο κ. 

Χατζηδάκης. Τον είχα επισκεφθεί και του είπα ότι έχουμε προετοιμάσει το έδαφος στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”.  

O κ. Χατζηδάκης φώναξε το Γενικό του Γραμματέα τότε, που ήταν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κ. 

Γιαννούση, και του ζήτησε ένα συνομιλητή για να αξιοποιούσαμε κάτι καινούργιο που ερχόταν, ένα 

πνευματικό τέκνο από την Ευρώπη˙ τα ολιστικά προγράμματα. Εμείς αυτή τη φιλοσοφία υπηρετούσαμε.  

Και να που ήρθε η Ευρώπη μ’ ένα υπέροχο ψήφισμα, το ’15, στο Ευρωκοινοβούλιο, λες και ήταν 

φωτοτυπία του καταστατικού μας. Συζήτησα με τον Υπουργό πως ήθελα να  οργανώσουμε αυτή τη δουλειά 

στην Ήπειρο, αφού είχα ήδη μιλήσει με τον Περιφερειάρχη, το σπουδαίο Αλέκο  Καχριμάνη, και τον 

Αντιπεριφερειάρχη, τον Στράτο Ιωάννου. 

Θα πρέπει, όμως, να σας πω ότι πίσω απ’ αυτό βρίσκεται μια άλλη κυρία, η κα Μπέττυ Χατζηνικολάου, 

νομικός, εμπειρογνώμονας σε θέματα Τουρισμού και τακτικό μέλος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Η Μπέττυ μας 

έβαλε εσωτερικά τώρα, στο θαυμαστό κόσμο των Πολιτιστικών Διαδρομών. Και εκεί φωνάζουν τον κ. 

Γιάννη Ζηρίνη, που μου είχε πει πως το κλειδί για το εγχείρημα αυτό θα ήταν η Ελένη Ρόκκου, η τότε 

Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής της Ηπείρου. Ήταν μια θερμή μέρα του Αυγούστου, δηλαδή μιλάμε 

για θερμοκρασία πάνω από 40, που ήρθε στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” η Ελένη. 

Μέσα σ’ ένα τέταρτο προσπαθούσα να της αναπτύξω τ’ όραμά μου, Mε υπερκέρασε και μου είπε “κ. 

Μπένο αυτό που μου λέτε είναι μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση”. Και την επόμενη μέρα, όπως σας 

είπε, μου έστειλε ένα σημείωμα, είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχω λάβει στη ζωή μου. Σε μια 

σελίδα συμπυκνωμένα όλα.  

Τηλεφώνησα  στην Ελένη και πριν προλάβω να την ευχαριστήσω, μου είπε το εξής καταπληκτικό: “Εγώ 

σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να κλείσω την καριέρα μου μ’ ένα πρόγραμμα ονειρικό”. 

Έφτιαξε η Ελένη με μια μικρή πενταμελή ομάδα με  τους κ.κ. Γιώργο Ρήγινο που ήταν τότε Έφορος της 

Ε.Φ.Α. Πρέβεζας, τον κ. Γιώργο Σμύρη που ήταν πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Δωδώνης, τον 

κ. Στράτο Ιωάννου ως Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και τον κ. Κώστα  Τσακτσίρα  και έστησε την Ο.Χ.Ε. 
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Ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπιζε ο Επίτροπος ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Η Ήπειρος να ξέρετε, 

αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα Πολιτιστικού Τουρισμού στη χώρα μας».  

Μετά την παρέμβαση αυτή, ακολούθησε ο Απολογισμός της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από τον κ. Σταύρο Μπένο.  

O κ. Μπένος είπε περίπου τα εξής:  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ: 

 « Η “ζωή λοιπόν στο ΔΙΑΖΩΜΑ”: Η πρώτη συνέλευση έγινε στην Αρχαία Μεσσήνη πριν 14 χρόνια, στο 

Eκκλησιαστήριο. Νομίζω πιο νέοι είμαστε τώρα! Εδώ είστε εσείς, (προβολή εικόνων) πολλοί από σας 

ήσαστε και τότε, από τη Γενική Συνέλευση που κάναμε εκεί. Μετά είχαμε μια ωραία εκδήλωση, την είχε 

οργανώσει ο Πέτρος Θέμελης.  

Το ’22 ξέρετε, κυριάρχησε η Βόρεια Εύβοια που είναι ένα ολιστικό και ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα. Δε 

χρειάστηκε πάνω από 5 λεπτά να συνεννοηθούμε με τον Πρωθυπουργό. Μου είπε “Σταύρο, κάνε ό,τι 

έκανες σε όλη σου τη ζωή, ό,τι έκανες στους σεισμούς, ό,τι κάνεις με το ΔΙΑΖΩΜΑ, αυτό θέλω στη Βόρεια 

Εύβοια”. Και θα σας πω ειλικρινά, εγώ ξέρετε, ανήκω σε άλλη παράταξη. Ένα πράγμα του ζήτησα του 

Πρωθυπουργού: Ότι δε χρειάζονται πολλές Επιτροπές σ’ αυτά τα πράγματα, χρειάζεται ένας 

αρχιστράτηγος, γιατί έχουμε μια φυσική καταστροφή, πρέπει συνεχώς να είσαι από πάνω και να κάνεις 

διορθωτικές κινήσεις για το πρόγραμμα. Του ζήτησα, επίσης, ν’ ακολουθήσω τις παραδόσεις του 

Σωματείου μας˙ να είμαι απλός εθελοντής.  

Να ξέρετε ότι εκεί, όλοι όσοι δουλεύουμε από το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, είμαστε εθελοντές, ούτε ένα ευρώ δε θα 

εισρεύσει. Και του είπα ότι όλες τις μελέτες θα τις καλύψουμε με χορηγίες από το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Και 

πράγματι, τα 2,5 εκατομμύρια που χρειάστηκαν για όλες τις μελέτες, ήταν από τα εταιρικά μέλη του 

Σωματείου.  

Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η ωραία περιπέτεια, με αυτή τη μεγάλη τιμή που μου έκανε ο Πρωθυπουργός 

να εκπροσωπήσω τη χώρα μας σε μια τεράστια φυσική καταστροφή».  

Ακολούθησε η προβολή βίντεο παρουσίασης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας, παραγωγής του Διαζώματος.  

Ο κ. Μπένος συνέχισε την παρουσίασή του ως εξής: 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Είδατε πόσο απλά έχει δοθεί μέσα σ’ αυτό το βίντεο ένα πολυσύνθετο έργο. Εγώ ξέρετε πήγα και στα 

σχολεία της περιοχής, ακόμα και σε Δημοτικά και συζητούσα με τα παιδιά. Και έβλεπα πόσο κατανοούν 

https://www.youtube.com/watch?v=GiE9txG-TpQ&feature=emb_logo
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βαθιές έννοιες. Oύτε μπορούμε να σκεφτούμε το βάθος του ψυχισμού και της πνευματικότητας των 

παιδιών.  

Tους μελετητές και τους χορηγούς του Προγράμματος, ο Πρωθυπουργός τους αποκάλεσε “εθνική 

Ελλάδος” και είναι πράγματι έτσι. Oι χορηγοί των μελετών είναι Εταιρικά μας Μέλη, οι περισσότεροι. 

Βάλαμε στο κέντρο την Ο.Χ.Ε., το Π.Ε.Π. Δηλαδή οι πόροι του Π.Ε.Π. στη Βόρεια Εύβοια δε θα 

ξεπεράσουν τα 15 εκατομμύρια, σ’ ένα πρόγραμμα 400 εκατομμυρίων, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

διάγραμμα: 

 

 

Η Ο.Χ.Ε. θα είναι ο πνευματικός και επιχειρησιακός ηγέτης που θα φωτοδοτεί και θα εμπνέει όλα τ’ άλλα 

προγράμματα που έχουν περισσότερους πόρους.  

Η χώρα ξέρετε έχει 19 προγράμματα στην Ευρώπη, στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Τα 13 είναι τα περιφερειακά, 

ένα σε κάθε Περιφέρεια. Το ΕΣΠΑ έχει 21 δις. Στις Περιφέρειες είναι 8 δις, περίπου το 35%. Και τα άλλα 

είναι σε 6 Υπουργεία. Το πιο ακριβό πρόγραμμα είναι οι Υποδομές. Από εκεί θα χρηματοδοτηθεί  ο δρόμος 

της Βόρειας Εύβοιας με το ποσό των 230 εκατομμυρίων. Είναι ακόμη και το Περιβάλλον, είναι και η 

Ψηφιακή Σύγκληση, η επιχειρηματικότητα και η Κοινωνική Συνοχή που συγκροτούν τα Τομεακά 

Προγράμματα.  

Εδώ θα έχουμε τους περισσότερους πόρους από τον ενδιάμεσο κύκλο των τομεακών προγραμμάτων. Και 

ο τρίτος κύκλος είναι το Recovery, το Πρόγραμμα Ανάκαμψης και όλα τ’ άλλα Ταμεία. Δηλαδή το 

“Αντώνης Τρίτσης”, το Πράσινο Ταμείο, οι ιδιωτικοί πόροι, οι χορηγίες.  
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Του άρεσε πάρα πολύ του Πρωθυπουργού και έδωσε εντολή σε όλους τους Υπουργούς, για να έχουμε όλοι 

μαζί ένα πρόγραμμα συνεκτικό. Αυτές κι αν είναι συνέργειες υψηλής κλίμακας». 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας που τηρείται απαρέγκλιτα από την ημέρα που ανέλαβε το σχεδιασμό του από τον 

Πρωθυπουργό της χώρας: 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ: 

«Το χρονοδιάγραμμα από την πλευρά μας είχε αφετηρία την 10η Αυγούστου 2021, με πρώτη μεγάλη στιγμή 

την 1η Μαρτίου 2022, όπου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των μελετών. Τότε κάναμε μια σημαντική 

συνάντηση στην Αγία Άννα, η οποία σηματοδότησε και την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για το 

πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

Παράλληλα, πρέπει το κράτος να ετοιμάζεται για την ενεργοποίηση των μηχανισμών του Ε.Σ.Π.Α. 

Συνεπώς, το Φλεβάρη ψηφίστηκε στη Βουλή ο νέος νόμος του Ε.Σ.Π.Α. Επιπλέον, μέχρι τον Αύγουστο 

του 2022 εγκρίθηκαν και όλα τα Περιφερειακά Επιχειρσησιακά Προγράμματα.  

Εμείς την 1η Νοεμβρίου παραδίδουμε τη δουλειά μας στον Πρωθυπουργό, η οποία θα είναι έτοιμη μέχρι 

Τεχνικού Δελτίου για τα 71 έργα και δράσεις. Το Πρόγραμμα θα ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδος και θα το διαχειρίζεται η Διαχειριστική Αρχή της. Εκεί έχουμε τον κ. Κωνσταντίνο Λέμα, 

Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής που είναι ένας εξαιρετικός τεχνοκράτης και διανοούμενος, με τον 

οποίο έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή. 

Εμείς, λοιπόν, θα έχουμε δώσει τη μελέτη μας στην Περιφέρεια, έτοιμη. Η Ο.Χ.Ε. της Βόρειας Εύβοιας 

περιλαμβάνεται και περιγράφεται στο Π.Ε.Π. που εγκρίθηκε.  

Θέλω να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η δουλειά. Δηλαδή, μέχρι τις αρχές του ’23 θα έχουμε εγκεκριμένο 

πρόγραμμα. Αν δεν είμαστε εμείς, με τις ταχύτατες διαδικασίες ανάθεσης των μελετών, θα ήθελε 5 χρόνια 
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τουλάχιστον. Και το πρόγραμμα ξέρετε, λήγει το 2030. Θέλω να καταλάβετε δηλαδή την ουσία της 

δουλειάς αυτής που γίνεται στη Βόρεια Εύβοια.  

 

Αυτό είναι ένας σημαντικός πίνακας που δείχνει το πνευματικό βάθος του προγράμματος:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα έργα και οι δράσεις του προγράμματος υλοποιούνται σε τρεις κλίμακες χρονικές. Τρία χρονικά 

ορόσημα: 2022, 2023 και 2023 μετά. Είναι τα έτη ένταξης των έργων. Ήδη το 2022 έχουμε εντάξει 

αρκετά έργα, εντός του 2023 θα ενταχθούν πολλά ακόμη και τα πιο απαιτητικά θα ενταχθούν από το 2023 

και μετά.  

Αλλά δε σταματάμε εκεί. Η αξιακή περιβάλλουσα με το ψηφιακό κύμα, την πράσινη ανάπτυξη και το χώρο 

της καινοτομίας διατρέχει όλο το πρόγραμμα. Αυτό είναι Δήμαρχε, η συνταγή και για τη δική σου πρόταση 

για τις 100 ουδέτερες πόλεις. Δηλαδή όλα τα έργα και οι δράσεις, χάρις στη Θερμοκοιτίδα του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, έχουν επενδυθεί με αυτά τα τρία αξιακά συστήματα που έχουμε πια στα χέρια μας, που 

είναι η προμετωπίδα πια, η παγκόσμια του πλανήτη, του Ο.Η.Ε. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Και είναι και οι νέοι θεσμοί που θα εγκατασταθούν για να υπερασπιστούν διαχρονικά το πρόγραμμα. Το 

πρόγραμμα “Υγεία στο σπίτι”, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, το δίκτυο των τοπικών επιχειρήσεων, το 

cluster, η Κοιν.Σ.Επ. του δάσους - που είναι ένας φορέας για την κοινωνική οικονομία του δάσους - το 

Κέντρο Καινοτομίας στο Μαντούδι, τα Κέντρα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος στους Δήμους, μια 

ενεργειακή κοινότητα πρότυπη που θα κάνουμε και η αναβάθμιση του Κ.Ε.Π.  
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Τα εμβληματικά έργα είναι 12 και δίνουν την ταυτότητα και το ποιοτικό και πνευματικό βάθος του 

προγράμματος. Ένα βασικό εμβληματικό έργο είναι ο δρόμος. Ο ίδιος άνθρωπος που έκανε την 

Καλαμάτα, ο συγκοινωνιολόγος, κ. Κώστας Ζέκκος, εργάζεται και για τη Βόρεια Εύβοια.  

Στη Βόρεια Εύβοια ετοιμάζουμε όλο τον αυτοκινητόδρομο  με όλους τους κλάδους. Η μελέτη είναι σχεδόν 

έτοιμη, δηλαδή πολύ σύντομα θα γίνει η δημοπρασία με τη μέθοδο μελέτης κατασκευής.  

Είναι και το  Πρόγραμμα “APOLIPSIS”, για την κοπή των καμένων δέντρων, η απόληψη. 

Ακούστε τη σημασία του, σε δυο χρόνια πρέπει να έχουν κοπεί όλα τα δέντρα. Γιατί μετά χάνουν την αξία 

τους, δεν έχουν καμία εμπορική αξία. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι και διαχειρίσιμο το δάσος και 

άρα με το πρόγραμμα αυτό το ψηφιακό θα εγκατασταθούν και νέοι μηχανισμοί διαχείρισης του δάσους». 

Ο πρόεδρος του Διαζώματος κάλεσε στο βήμα τον κ. Σωκράτη Μεχτερίδη, εξωτερικό συνεργάτη του 

Διαζώματος για να περιγράψει το αντικείμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας ψηφιακής καταγραφής 

κοπής δέντρων που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του παραπάνω προγράμματος. 

Σ. ΜΕΧΤΕΡΙΔΗΣ:  

«Καλημέρα κι από μένα. Αυτό που κάνω κ. Πρόεδρε, δεν είναι τίποτε άλλο απ’ αυτό που σκεφτήκατε και 

οργανώσατε πρώτα απ’ όλα εσείς ως ιδέα. Μετά με τον Ευδόκιμο Φρέγκογλου, το πήραμε εμείς και 

τεχνικά το υλοποιήσαμε.  

Ουσιαστικά καταγράφουμε και τους στόχους που έχουμε ανά δάσος˙ τι δηλαδή θα μαζέψουμε από την 

κάθε συστάδα, από το κάθε κομμάτι που έχει καεί και πώς προχωρά αυτό, και ποια είναι η πρόοδος του 

έργου. Και αυτό φυσικά θα το βγάλουμε και έξω, ώστε να μπορεί κάθε πολίτης να μπαίνει και να βλέπει 

πώς προχωρά η δουλειά. Επίσης, έχουμε περάσει και τα δασοτεχνικά έργα, οπότε έχουμε μια 

ολοκληρωμένη εικόνα του τι δουλειά γίνεται τεχνικά πάνω στη Βόρεια Εύβοια». 

Αμέσως μετά ο κ. Μπένος αναφέρθηκε σε ένα σπουδαίο πρόγραμμα που σχεδιάζεται στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΗΣ»:  

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Εδώ έχουμε το κορυφαίο πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα “ΠΟΛΙΤΗΣ”. Το πρόγραμμα 

“ΠΟΛΙΤΗΣ”  περιλαμβάνει 3 μεγάλες μεταρρυθμίσεις: τη μετατροπή των Κ.Ε.Π. σε υποκαταστήματα 

του κράτους που ήταν και το αρχικό μου όνειρο. Την ίδρυση ενός νέου θεσμού, των  Κέντρων Χωροταξίας 

και Περιβάλλοντος, μέσα από τα οποία οι Δήμοι θα γίνουν πανεπόπτες της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

και της εφαρμογής της, αντί για παρίες όπως είναι σήμερα. Βεβαίως κατά περίπτωση, αλλού θα έχουν 

έκφραση γνώμης, κι αλλού αποφασιστική αρμοδιότητα. Άρεσε πολύ στον Πρωθυπουργό και το 

προχωράμε στη Βόρεια Εύβοια.  
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Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των εσωτερικών χώρων των Κ.Ε.Π. έχει προχωρήσει και μας έχουν δοθεί 

χορηγικά από δυο γραφεία˙ το ένα είναι καλαματιανό γραφείο,  η εταιρία “ΑΡΧΙΚΟΝ” του Γιάννη 

Διαμαντόπουλου - παιδί της Καλαμάτας -  και το άλλο είναι το γραφείο Παπαγιάννη, που είναι ένα μεγάλο 

αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό γραφείο της Αθήνας.  

Η κα Ήβη Νανοπούλου και ο κ. Γιάννης Διαμαντόπουλος, λοιπόν,  μας προσέφεραν δωρεάν αυτές τις 

εξαιρετικές μελέτες. Θα γίνουν 4 Κ.Ε.Π. στη Βόρεια Εύβοια και την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε 

και μια τηλεδιάσκεψη με τα δυο Υπουργεία, Ψηφιακής Πολιτικής και Εσωτερικών. Έχουν, ήδη, 

παραδοθεί οι μελέτες στους Δημάρχους, οπότε και θα μπορούμε να δώσουμε το εναρκτήριο λάκτισμα.  

Οι χρηματοδοτήσεις προέρχονται για το λογισμικό των Κ.Ε.Π. από την ΚΕΔΕ, με προγραμματική 

σύμβαση, ύψους 300.000 ευρώ και για τις υποδομές από την Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας ύψους 1.600.000 

ευρώ. Αυτά θα είναι τα Κ.Ε..Π του μέλλοντος».  

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος κάλεσε στο βήμα την κα Μαίρη Μπελογιάννη, Δρ Αρχαιολόγο και 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Διαζώματος για να ενημερώσει τους παριστάμενους για το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» που υλοποιείται με την έγκριση του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώρισε αποδοχή από τους πρώτους μήνες εφαρμογής 

του. 

Μ. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ:  

«Αυτό το πρόγραμμα, το εμπνευστήκαμε κάτω από όλο αυτό το συναισθηματικό δράμα που έζησε η 

Βόρεια Εύβοια. Όταν κλήθηκα από τον κ. Μπένο να κάνω ένα πρόγραμμα και για τη Βόρεια Εύβοια, 

σκέφτηκα, τι άλλο να κάνω, από μια επανάληψη του προγράμματος που έχουμε στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, την 

υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων, “Μαθητές ξεναγούν μαθητές στ’ Αρχαία Θέατρα”.  

Θέσαμε, λοιπόν, ως στόχο, οι μαθητές να σκύψουν πάνω στον τόπο τους, να τον μάθουν, να τον 

αγκαλιάσουν, να τον προβάλλουν, να τον αναδείξουν. Αυτό όχι μόνο στη Βόρεια Εύβοια, αλλά και σε όλη 

την Ελλάδα. Η μεγάλη επιτυχία ήταν ότι πολλά σχολεία όλης της Ελλάδας, από τον Έβρο έως τα Γιάννενα 

και από τις Σέρρες ως την Κρήτη συνεργάστηκαν με σχολεία της Βόρειας Εύβοιας και διαδικτυακά, αλλά 

και δια ζώσης, κάνοντας την εκδρομή τους δηλαδή εκεί και μοιράστηκαν αυτό που έχει ο τόπος. 

Επιπλέον, το κομμάτι το περιβαλλοντικό κάτω από αυτή τη μεγάλη συμφορά, ειδώθηκε από μια άλλη 

σκοπιά, του πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να προφυλαχθούμε, να κάνουμε πρόληψη. Αυτό ήταν πάρα πολύ 

σημαντικό, γιατί τα παιδιά ήρθαν σε συνεργασία και με Δασαρχεία, με ειδικούς δασονόμους, με 

δασοπυροσβέστες, με εθελοντές και έμαθαν πώς να διαχειρίζονται τον κίνδυνο. 

Και βέβαια να πω ότι αυτό που ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, συγκλονιστικό, ήταν πως 3.500 μαθητές 

πήγαν στη Βόρεια Εύβοια, έκαναν εκεί την εκδρομή τους, και για να ενισχύουν τη Βόρεια Εύβοια, αλλά 
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κυρίως και για να έρθουν σ’ επαφή με τους μαθητές, με τους οποίους συνεργάζονταν διαδικτυακά όλη τη 

διάρκεια της χρονιάς.  

Και πάρα πολύ σημαντικό ήταν ότι πολλά μονοθέσια σχολεία - γιατί εγώ έμαθα ότι μονοθέσια σχολεία εν 

έτει 2022 υπάρχουν ακόμα -  συνεργάστηκαν με μαθητές από όλη την Ελλάδα και αυτό ήταν πραγματικά 

πάρα πολύ σπουδαίο για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ».  

Mετά από τη σύντομη παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, ο κ. Μπένος αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα 

Πολιτισμού που είναι σε εξέλιξη για την πολιτιστική και οικονομική αναγέννηση των πυρόπληκτων 

περιοχών.  

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Ο “Πολιτισμός”: εδώ έγινε το πιο μεγάλο πρόγραμμα. Η κα Μενδώνη υποστήριξε το πρόγραμμα και 

αποφάσισε - ήταν μια πολύ μεγάλη και γενναιόδωρη απόφαση- οι  τρεις κορυφαίοι θεσμοί της χώρας να 

έχουν παράρτημα στη Βόρεια Εύβοια.  

Πρώτα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που κάνει παράρτημα στη Βόρεια Εύβοια για 

περιβαλλοντικές ταινίες και ντοκιμαντέρ. Πρόκειται για μια διεθνή αγορά περιβαλλοντικών ταινιών και 

ντοκιμαντέρ στη Βόρεια Εύβοια. Οι φετινές εκδηλώσεις έγιναν με επιτυχία τον Ιούνιο.  

Ο δεύτερος φορέας που θα δραστηριοποιηθεί είναι η Εθνική Λυρική Σκηνή. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής 

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργος Κουμεντάκης έχει κάνει σπουδαία δουλειά εκεί με τους ανθρώπους 

της περιοχής και αξιοποιώντας τους ήχους του δάσους, θα καταλήξει σ’ ένα δρώμενο μουσικοχορευτικό 

που θ’ ανέβει και στο Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”, αλλά και στην Εύβοια τοπικά. 

Και ο τρίτος θεσμός είναι το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών που έχει τις περίφημες “Γέφυρες Πολιτισμού”, 

ένα πλέγμα εκδηλώσεων πολύ υψηλού επιπέδου για όλο το χρόνο.  

Αυτοί οι τρεις θεσμοί περιέχονται και στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης πια ως μόνιμοι θεσμοί πολιτισμού 

για τη Βόρεια Εύβοια».  

Ο κ. Μπένος, αμέσως μετά, αναφέρθηκε στη συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών μέσω μιας 

πρωτοβουλίας συμμετοχικής χρηματοδότησης που ξεκίνησε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», με τίτλο «Τα 

Αγριολούλουδα της Βόρειας Εύβοιας», που αφορά στη χρηματοδότηση από το πλήθος έργων και 

δράσεων, χαμηλού προυπολογισμού που θα ενισχύσουν την ταυτότητα του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ: 

«Περνάμε στα “Αγριολούλουδα του δάσους”. Εδώ θα δείτε μια πρωτοβουλία που έχουμε πάρει, είναι 

αυτό που λέμε συγκέντρωση χρημάτων από τους πολίτες. Το crowdfunding όπως ονομάζουμε. Ιστορικά 
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ο θεσμός αυτός ξεκίνησε από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α., τον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος με το σύνθημα 

“θέλω λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους”, απευθύνθηκε μέσω πλατφόρμας διαδικτυακής σε 

απλούς ανθρώπους για να δίνουν έστω κι ένα δολάριο. 

Το κάναμε μια φορά με μεγάλη επιτυχία στο Αρχαίο Θέατρο της Κασσώπης και τώρα το κάνουμε εδώ, 

στη Βόρεια Εύβοια, εμπνεόμενοι από ένα σχολείο που τα παιδάκια ρώτησαν γιαγιάδες και παππούδες για 

τ’ αγριολούλουδα κι έκαναν μια πολύ ωραία ταπετσαρία, η οποία είναι και το μήνυμα αυτής της 

καμπάνιας που κάνουμε μέχρι τέλος του χρόνου, να συγκεντρώσουμε 110.000 ευρώ. Στην προβολή και 

επικοινωνία του προγράμματος μας βοηθά και το Εταιρικό μας μέλος, η Sales Promotion Center».  

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος ζήτησε να προβληθεί το βίντεο προώθησης για το Πρόγραμμα «Τα 

Αγριολούλουδα της Βόρειας Εύβοιας» που ετοίμασε χορηγικά ο σκηνοθέτης και τακτικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Βαγγέλης Ευθυμίου σε συμπαραγωγή των Landart PRODUCTIONS – 

και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Ευθυμίου για την χορηγία του. 

Ακολούθησε η Προβολή βίντεο. 

Αμέσως μετά ο κ. Μπένος ζήτησε από τα μέλη του Σωματείου να συνδράμουν με μια συμβολική δωρεά 

στην παραπάνω προσπάθεια: 

«Μέχρι τώρα έχουμε καλύψει το 42,89% του στόχου, γιατί έχουμε μια ειδική πλατφόρμα στο 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”, το “ΔΙΑΖΩΜΑ δωρεές”. Tο ελάχιστο ποσό συμμετοχής είναι 5 ευρώ. M’ αρέσει πολύ που 

πάρα πολλοί πολίτες έχουν βάλει 5 ευρώ, αλλά εδώ έχουν παρουσία και τα εταιρικά μας μέλη. Μέχρι 

τώρα έχουν συγκεντρωθεί 47.000.  

Θα ήθελα στο σημείο αυτό, να σας απευθύνω μια πρόσκληση. Όλοι μας στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” να βάλουμε 5 

ευρώ συμβολικά. Όλα τα μέλη. Θα σας κάνω και μια επιστολή να σας εξηγήσω τις διαδικασίες. 

Φανταστείτε τι ωραίο είναι, το κορυφαίο έργο που έχουμε αναλάβει και το πιο ανθρωπιστικό ως 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”, συμβολικά να φαίνεται ότι όλοι έχουμε συμμετοχή. Δε χρειάζεται μεγάλη συμμετοχή, 5 

ευρώ».  

Σε συνέχεια ο κ. Μπένος  ενημέρωσε τους παριστάμενους για τη συμβολή του Διαζώματος στην 

ανάδειξη των Αρχαίων Θεάτρων της χώρας, που είναι και η πρωταρχική αποστολή του Σωματείου. 

«Περνάμε τώρα στο δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο, που είναι τα Αρχαία Θέατρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις 

ρίζες μας. Αυτά είναι τα θέατρα, τα οποία έχουν τελειώσει και αυτά είναι τα εργοτάξια. Είναι εργοτάξια 

που προέρχονται από δικές μας μελέτες. Ενδεικτικά, θα αναφερθώ σε 4-5 θέατρα. Θα δείτε σε εικόνες “ 

το πριν και το μετά”.  

Το Αρχαίο Θέατρο στα Γίτανα της Ηπείρου, όπου και έγινε μια καταπληκτική αναστήλωση. Το  Θέατρο 

στη Γόρτυνα στην Κρήτη, το μεγάλο αυτό Ρωμαϊκό Θέατρο. Το αγαπημένο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, Αρχαίο 

Θέατρο της Κασσώπης, όπου έχει τελειώσει το σκηνικό οικοδόμημα και η 5η  σειρά εδωλίων.  

https://www.youtube.com/watch?v=Sk7qzYS4SZM
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Η πιο εντυπωσιακή πρόοδος φαίνεται στο Ρωμαϊκό Θέατρο της Νικόπολης, το οποίο επισκέφτηκα πριν 

από 15 μέρες, μετά από πρόσκληση της κας Ανθής Αγγέλη. Τι σπουδαία δουλειά έκαναν οι αρχαιολόγοι 

και αρχιτέκτονες. Ο Θέμης Μπιλής και η Μαρία Μαγνήσαλη είναι το ζεύγος που έκανε τη μελέτη. Αλλά 

και στο Αρχαίο Θέατρο Σικυώνας, γίνεται μια μεγάλη ανασκαφή. Επίσης, πολύ εντυπωσιακό  έργο γίνεται 

και στη Λευκάδα».  

Ακολούθησε από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» η παρουσίαση του έργου που έχει 

συντελεστεί κατά τα έτη 2021-2022 για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ολιστικών προγραμμάτων 

πολιτιστικού τουρισμού που είναι σε εξέλιξη στη χώρα με τη συμβολή του Διαζώματος. 

 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ: 

«Πάμε τώρα στο επιχειρησιακά προγράμματα 2021-2017. Οι δυο αρχαιολόγοι του Σωματείου μας, κ.κ. 

Μαρία Σοφικίτου και Μαρία Κουρασάνη, έχουν κάνει στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη νεά 

προγραμματική περίοδο τις προτάσεις για όλες τις ελληνικές Περιφέρειες. Για την Περιφέρεια της 

Πελοποννήσου, έχουμε κάνει την πρόταση “ΜΟΡΕΑΣ” στην Περιφέρεια. Έχουμε δουλέψει για όλες τις 

Περιφέρειες με τους Καθηγητές μας. Eίναι όλα στο διαδίκτυο αυτά, και μπορείτε να τα επισκεφθείτε (βλ. 

εδώ). Έχουμε προικίσει όλη τη χώρα με προτάσεις μας δηλαδή.  

Το πρόγραμμα “Πόλις”, είναι μια νέα προσέγγιση για τις πόλεις˙ μια πρόταση ολιστική. Τι σημαίνει 

ολιστική προσέγγιση της πόλης; Ότι δε μας ενδιαφέρει μόνο ο δημόσιος χώρος, αλλά και ο ιδιωτικός 

χώρος. Είναι η αξιοποίηση της περίφημης Χάρτας της Λειψίας, του ωραιότερου κειμένου που έχει 

παραχθεί ποτέ από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει και νέες ορολογίες, 

όπως η γραμμική πόλη και η συμπαγής πόλης.  

Γραμμική πόλη, για να γίνει πιο κατανοητό, είναι ο άξονας βορρά-νότου της Καλαμάτας. Συμπαγής πόλη 

είναι το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Το συμπαγές σημαίνει ότι επεμβαίνουμε καταιγιστικά, και στις 

όψεις των ιδιωτικών κτιρίων και στη γενικότερη αισθητική. Τρεις λέξεις είναι που προσδιορίζουν το 

Χάρτη της Λειψίας:  “αισθητική”, “λειτουργικότητα”, “προσβασιμότητα”. Και αφορούν σε επεμβάσεις 

παντού: στα τραπεζοκαθίσματα, στις κεραίες, στις όψεις και στον ιδιωτικό χώρο, για να δώσουν το τελικό 

αποτέλεσμα. Θα το δουλέψουμε μαζί με τους Δήμους. Είναι σ’ αυτούς και ο Δήμος της Καλαμάτας, με τη 

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Το πρόγραμμα αυτό εντός ολίγου θα μπει στη ζωή μας, για να φέρουμε το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

Πάμε τώρα σ’ αυτό που σας έλεγα για τις Λεωφόρους Φύσης και Πολιτισμού. Το είχα προτείνει όταν 

ήμουν Υπουργός Πολιτισμού. Άρεσε και τότε, αλλά ήρθε η στιγμή να υλοποιηθεί.  

Τι είναι το πρόγραμμα με απλά λόγια; Ότι σε όλα τα μνημεία που είναι σ’ ένα βάθος 30 χιλιομέτρων από 

τον αυτοκινητόδρομο θα συμβάλουμε, θα βοηθήσουμε στο έργο της Πολιτείας, ώστε να τα κάνουμε 

https://diazoma.gr/meletes_piges/
https://www.pde.gov.gr/ppxsaa/content/files/a-stadio/meleti/teyxos1/02_7%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F%20%CE%97%20%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A8%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf
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επισκέψιμα. Θα κάνουμε ωραίες προσβάσεις, τις οποίες θα φροντίζει και θα τις συντηρεί ο 

αυτοκινητόδρομος.  Θα υιοθετήσει, δηλαδή, τις προσβάσεις ο ίδιος ο αυτοκινητόδρομος μετά από 

τροποποίηση των συμβάσεων παραχώρησης. Αυτό είναι το πρόγραμμα Λεωφόρων Πολιτισμού. Το 

έχουμε βάλει μπροστά πια στο Recovery και έχει εγκριθεί το πρόγραμμα αυτό».  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Συγκρατήστε 5 πράγματα, 5 μεγάλες ενότητες για τον προγραμματισμό μας για την νέα χρονιά: 1) Η 

Βόρεια Εύβοια, 2) τα Θέατρα, 3) οι Διαδρομές, 4) το “Πόλις” και 5) οι Λεωφόροι Πολιτισμού.  

Το πρώτο θέμα για το 2023 είναι να υπερασπιστούμε τα κεκτημένα μας. Τα έργα και τις δράσεις που 

έχουμε επιλέξει για το 2023 και σας προτείνουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο να ψηφίσουμε σήμερα και 

επίσης και τον προγραμματισμό.  

Η Θερμοκοιτίδα, στα παραπάνω κάνει σπουδαία δουλειά και υποστηρίζει τους Δήμους και τις 

Περιφέρειες χωρίς αμοιβή. Eίναι ένας Τεχνικός Σύμβουλος δίπλα στις Διαχειριστικές Αρχές, στους 

Δήμους, στις Περιφέρειες. 

Και τους υποστηρίζουμε, γιατί έχουμε 4 χορηγούς για τη Θερμοκοιτίδα. Είναι το Ίδρυμα Λάτση, το Ίδρυμα 

Καπετάν Βασίλη, η Εθνική Τράπεζα και η Uni.Systems. Αυτές οι 4 εταιρείες μας στηρίζουν οικονομικά 

για να προσφέρουμε δωρεάν τις υπηρεσίες μας στην πατρίδα μας, στο κράτος δηλαδή, στις Περιφέρειες 

και στους Δήμους. 

Μετά βεβαίως είναι η συνέχεια της δουλειάς μας στα Αρχαία Θέατρα, στις Πολιτιστικές Διαδρομές. Θα 

δώσουμε το βάρος στην Ήπειρο που συνεχίζεται, στο πρόγραμμα “ΟΙΔΙΠΟΥΣ” της Στερεάς Ελλάδος, 

στο Πρόγραμμα “Τριλογία της Αττικής”, στη Via Egnatia και στην Αιτωλοακαρνανία. Αυτά είναι τα έργα, 

στα οποία θα δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος. 

Στο πρόγραμμα “Πόλις” θα υποστηρίξουμε όλους τους Δήμους αλλά θ’ ακολουθήσει και το πρόγραμμα 

της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και βεβαίως, στις Λεωφόρους Πολιτισμού».  

Στη συνέχεια ο κ. Μπένος αναφέρθηκε στον προγραμματισμό των ετήσιων εκδηλώσεων του 

Διαζώματος για το έτος 2023. 

«Αυτή είναι η στοχευμένη δράση για το επόμενο έτος. Και μάλιστα δίπλα σ’ αυτή τη δράση να σας 

ανακοινώσω την απόφαση που πήραμε προχθές στο Συμβούλιο, να κάνουμε μια επιστροφή στις ρίζες για 

να ενδυναμώσουμε ένα κεφάλαιο που λόγω του ότι το ’22 δε μπορέσαμε να το υπερασπιστούμε, όπως θα 

θέλαμε, λόγω της Βόρειας Εύβοιας. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση του χρόνου θα γίνει στην Ήπειρο, ώστε 

να δούμε και τη δουλειά που έχει γίνει στην Πολιτιστική Διαδρομή και στα Αρχαία Θέατρα εκεί. 
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Επίσης, οι διαλέξεις που θα γίνουν στο Μέγαρο Μουσικής, θα αφορούν τρία μεγάλα θέατρα. Η  κορυφαία 

εκδήλωση θα είναι προς τιμήν του δικού μας, κ. Κωνσταντίνου Μπολέτη για το Διονυσιακό Θέατρο και 

μετά θα ακολουθήσουν δύο εκδηλώσεις για το Θέατρο της Λάρισας και το Θέατρο της Σπάρτης, που από 

δικές μας μελέτες προχωρούν σε πολύ μεγάλα προγράμματα αποκατάστασης. 

Επίσης, η Συνάντηση των Εταιρικών Μελών, επειδή θα έχει ως κεντρικό της θέμα το Πρόγραμμα 

“Τριλογία της Αττικής”, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Έχουμε επικοινωνήσει με το Μουσείο της 

Ακρόπολης για να τη φιλοξενήσει και θα αφορά βεβαίως την πρόοδο της Τριλογίας. Θα δώσουμε, δηλαδή, 

το βάρος σε αυτό το Πρόγραμμα, καθώς είναι πάρα πολλά Εταιρικά Μέλη που έχουν βοηθήσει αυτό».  

Και ο κ. Μπένος ολοκλήρωσε την ομιλία αναφερόμενος στη φιλοσοφία που διατρέχει συνολικά το 

σχεδιασμό των δράσεων του Διαζώματος, από τα πρώτα στάδια λειτουργίας του μέχρι σήμερα. 

«Και κλείνουμε, με αυτό που είναι το υπόστρωμά μας, δηλαδή η φιλοσοφία μας. Τι είναι αυτό που μας 

εμπνέει και μας δίνει δύναμη και κουράγιο; Πρέπει να έχεις και ένα εσωτερικό κίνητρο για να το κάνεις. 

Ένα κίνητρο βεβαίως είναι η αποτελεσματικότητα, αλλά ένα άλλο μεγάλο κίνητρο, το μεγαλύτερο, είναι 

το πνευματικό βάθος που έχει το πρόγραμμα, το οποίο υπηρετείς.  

Αυτό, λοιπόν, είναι το πνευματικό μας υπόβαθρο, είναι μια καινούργια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, να προσθέσει στα δυο κεκτημένα της, το μέγα κεκτημένο της κοινωνικής συνοχής. Ξέρετε, η 

Ευρώπη, παρ’ ό,τι είναι μόλις το 6%-7% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει το 50% των παγκόσμιων πόρων 

για το κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι η ταυτότητα της Ευρώπης, η κοινωνική συνοχή. Κάνει μεγάλα 

βήματα και προσπάθειες για την οικονομική συνοχή, έχουμε το ενιαίο νόμισμα, αλλά γίνονται κι άλλα 

βήματα και τώρα άνοιξε ένα νέο ωραίο μέτωπο, η εδαφική συνοχή.  

Η εδαφική συνοχή τι είναι: Είναι οι ανομοιομορφίες, οι αδικίες, οι ανισότητες που το έδαφος επιβάλλει, 

που εμείς πρέπει να τις θεραπεύουμε. Αυτή είναι η αποστολή των ολιστικών προγραμμάτων. Η εδαφική 

συνοχή έχει  κυρίως μεγαλύτερη ένταση στα νησάκια μας και στις ορεινές περιοχές. Άρα, λοιπόν, 

υπερασπιζόμαστε πρώτοι και καμαρώνουμε, την εδαφική συνοχή, αυτό το μεγάλο, καινούργιο πνευματικό 

κεφάλαιο της Ευρώπης που άνοιξε μέσα από τα ολιστικά προγράμματα.  

Τέλος, θέλω να κλείσω με την Τριπλή Αειφορία, που εμείς την είχαμε απλόχερα από τους δυο Καθηγητές 

μας στη ζωή μας την καθημερινή, από τον κ. Πέτρο Θέμελη και τον κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη. Να σας 

το πω έτσι πολύ απλά, έχουμε πολύ καλές επιδόσεις ως κράτος στο θέμα της καλής αναστήλωσης των 

μνημείων. Η σχολή η ελληνική είναι ίσως η καλύτερη στον κόσμο.  

Επιπλέον, η αρχαιολογική κοινότητα είναι εξαιρετική. Όλη η κοινότητα, όχι μόνοι οι αρχαιολόγοι, οι 

αναστηλωτές, οι συντηρητές και όλες οι ειδικότητες έχουν μάθει να δουλεύουν και διεπιστημονικά. Αρκεί 

να κάνουμε μια καλή αναστήλωση; Είναι λύση αυτή; Είναι βεβαίως προϋπόθεση, αλλά δεν αρκεί.  
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Για να μπορέσουν να ζήσουν τα μνημεία, χρειάζονται και τους ανθρώπους, κυρίως τις τοπικές κοινωνίες. 

Να τ’ αγαπήσουν, να είναι κοντά τους. Είναι αυτό που εμείς στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” το ονομάζουμε 

“κοινωνικοποίηση” των μνημείων.  

Και είναι ύστερα το τρίτο, που ξέρετε, στην πατρίδα το σνομπάρουμε, το περιφρονούμε και πολλές φορές 

το δυσφημούμε κιόλας. Είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στα μνημεία, είναι ο ρόλος της πραγματικής 

οικονομίας στα μνημεία. Και σας ρωτώ εγώ: Με τόσα μνημεία που έχουμε, αρκούν οι δημόσιοι πόροι να 

τα φροντίζουν; Δεν πρέπει να βρούμε κι άλλους πόρους; Πού βρίσκονται αυτοί οι άλλοι πόροι; Θα σας 

δώσω ένα παράδειγμα, όχι από τα μνημεία που είναι πιο αυτονόητο, αλλά από αυτό που μια ομάδα, 

διεπιστημονική, δουλεύει στη Βόρεια Εύβοια. 

Στη Βόρεια Εύβοια ξέρετε, έχω συγκροτήσει μια συμμαχία δυο Πανεπιστημίων, της Θεσσαλονίκης και 

της Θεσσαλίας και ενός φορέα, του σημαντικότερου παγκόσμιου φορέα, της περίφημης Επιτροπής 

Goldammer, που την είχε καλέσει ο προηγούμενος Πρωθυπουργός μετά την καταστροφή στο Μάτι για να 

δώσει το πόρισμά της για την προστασία των δασών. Για το Πρόγραμμα της Βόρειας Εύβοιας έχουμε 

κάνει μνημόνιο συνεργασίας με την Επιτροπή αυτή και εξετάζουμε τι σημαίνει προστασία, σωστή 

αναδάσωση και οικονομία του δάσους.  

Θα σας μιλήσω λίγο για την Οικονομία του Δάσους, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι 

αυτή η πτυχή της αειφορίας, δηλαδή της οικονομικής βιωσιμότητας των μνημείων. Φέτος, η πατρίδα μας 

έδωσε 70 εκατομμύρια για τους καθαρισμούς στα ελληνικά δάση. Τα 70 αυτά εκατομμύρια ήταν αρκετά 

για να καλύψουν το 0,3% του ελληνικού δάσους.  Αν θα έπρεπε να δώσει δημόσιους πόρους για τον 

καθαρισμό όλων των δασών, θα έπρεπε να δώσει 24 δις. Αυτές είναι μετρήσεις του κ. Γιάννη 

Παπαδόπουλου, του Καθηγητή που συνεργαζόμαστε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ένα νεωτερικό 

Πανεπιστήμιο που ασχολείται επίμονα με την οικονομία του δάσους και έχει αναλάβει μάλιστα και τη 

σχετική μελέτη, η οποία γίνεται μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Κ.Ε.Δ.Ε. Με την Κ.Ε.Δ.Ε. έχουμε 

αυτά τα δυο μεγάλα projects, την Οικονομία του Δάσους και το Πρόγραμμα “Πολίτης”.  

Κοιτάξτε τώρα πώς έχουμε οργανώσει τη δουλειά μας. Στο δάσος της Βόρειας Εύβοιας θα 

εγκαταστήσουμε έναν φορέα της κοινωνικής οικονομίας, την πρώτη Κοιν.ΣΕπ. του δάσους, την οποία θα 

υποστηρίξουμε στα πρώτα τρία χρόνια με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, μέχρι να σταθεί στα πόδια της. 

Αυτή η Κοιν.ΣΕ.π. θα δώσει και λύσεις και διέξοδο για τη ζωή τους, στους ανθρώπους που έχασαν τη 

δουλειά τους εκεί, κυρίως στους ρετσινάδες, οι οποίοι έχουν προσωρινά μια 7ετή κάλυψη από ένα 

πρόγραμμα της κυβέρνησης, μια μορφή παθητικής επιδότησης. Αλλά εμείς θέλουμε να τη μετατρέψουμε 

σε ενεργητική, δηλαδή να βρουν ένα άλλο σχέδιο εργασίας για τη ζωή τους, που θα προσφερθεί μέσα από 

την οικονομία του δάσους.  
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Η Κοιν.ΣΕ.π. μετά θα παίρνει τα υπολείμματα του δάσους, τα οποία είναι χρυσάφι για την οικονομία. 

Δίνουν φοβερά υποπροϊόντα, βιομάζα, βιοαέριο, δβιοκάρβουνα, ξυλοτεχνίες απίθανες και πολλά άλλα, 

τα οποία μελετάει το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Φανταστείτε ότι αν το πετύχουμε αυτό, δηλαδή να 

είναι βιώσιμο αυτό το σχήμα και η Κοιν.ΣΕ.π. που θα εγκατασταθεί εκεί ναι μπορεί να βγάζει τα έξοδά 

της από αυτά τα υποπροϊόντα του δάσους, θα προσφερθούν στην εθνική οικονομία αυτά τα 24 δις που 

είπαμε. Δε θα χρειάζεται να τα δίνει το κράτος. Θα προέλθουν από την ίδια την Οικονομία του Δάσους.  

Και σας δίνω μόνο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει οικονομία των μνημείων και τι 

σημαίνει αυτή η τρίτη πτυχή της ανασυγκρότησης. Το πνευματικό μας υπόβαθρο είναι αυτή η τριπλή 

αειφορία που την εφαρμόζουμε παντού και κυρίως στη Βόρεια Εύβοια».  

Ο κ. Μπένος ολοκλήρωσε την παρουσίασή του ευχαριστώντας τα μέλη του Διαζώματος για τη σταθερή 

υποστήριξή τους στο πολυσχιδές έργο του Σωματείου.  

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος του Διαζώματος προχώρησε στην απόδοση των βραβείων για τον 

διαγωνισμό εικαστικής ταυτότητας του Προγράμματος «Η Τριλογία της Αττικής». Ο κ. Μπένος είπε τα 

εξής: 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Αυτή τη στιγμή έχουμε στο πρόγραμμα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Στην “Τριλογία της Aττικής” 

αποφασίσαμε για την εικαστική ταυτότητα του προγράμματος, να κάνουμε έναν ανοιχτό διαγωνισμό. Δε 

συνηθίζεται στην πατρίδα μας, το κάναμε και στο Ηράκλειο της Κρήτης με πολύ μεγάλη επιτυχία, το 

επαναλάβαμε κι εδώ.  

Έχουμε εδώ τα τρία πρώτα βραβεία, που είπαμε για να τιμήσουμε αυτή την προσπάθεια, να τα 

απονείμουμε κατά τη διάρκεια των εργασιών μας. Πρώτα όμως θα πρέπει να δούμε ένα βίντεο του 

Περιφερειάρχη, του κ. Πατούλη, ο οποίος παρακολουθεί πολύ στενά το πρόγραμμα και το ενθαρρύνει και 

μετά θ’ ακολουθήσει η βράβευση γι’ αυτό το διαγωνισμό. Να δούμε το βίντεο του κ. Πατούλη». 

Ακολούθησε η προβολή βίντεο με το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη (παράθεση ομιλίας): 

«Ανελαστικές υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να είμαι κοντά σας και θέλω να σας μεταφέρω 

τις πιο εγκάρδιες ευχές μου στις εργασίες της 15ης Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος˙ ενός 

ξεχωριστού σωματείου που μέσα από το όραμα του πάντα δραστήριου προέδρου  και αγαπητού 

μας φίλου από το χώρο της αυτοδιοίκησης, Σταύρου Μπένου αλλά και όλων των μελών του, 

προάγει την προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και μάλιστα 
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αξιοποιώντας ένα μοναδικό τεκμήριο, το αρχαίο θέατρο, που μόνο στον ελληνόφωνο χώρο 

μπορεί κανείς να συναντήσει.  

Με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” εξάλλου μοιραζόμαστε κοινούς στόχους και αξίες. Καθώς για τη διοίκηση 

της Περιφέρειας Αττικής και για μένα προσωπικά η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

η ενίσχυση του Brand name της Αττικής μέσα από καινοτόμες και οραματικές δράσεις αποτελεί 

υψηλή προτεραιότητα. Η ανάγκη του σημερινού ανθρώπου να συνδεθεί με την ιστορία του τον 

καλεί να προστατεύσει και να αναδείξει τα μνημεία και τα αρχαιολογικά ευρήματα του 

παρελθόντος με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει ως τα μέσα αναγνώρισης της κοινωνικής, 

οικονομικής και πολιτικής του εξέλιξης.  

Ανοιχτό σε όλους το “ΔΙΑΖΩΜΑ” επιδιώκει να ανοίξει μία αγκαλιά για την προστασία των 

αρχαίων θεάτρων αυτού του κορυφαίου επιτεύγματος της Αρχαίας Ελληνικής αρχιτεκτονικής 

όπου συντελέστηκε η έκρηξη των δημοκρατικών θεσμών και άνθισε η πολιτιστική και 

πνευματική δημιουργία. 

Σε αυτό το πλαίσιο συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” για την υλοποίηση του 

εμβληματικού προγράμματος “Η Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα - Aθήνα- Λαύριο” που θα 

συνδέσει περιοχές της Αττικής δημιουργώντας μία διαλεκτική σχέση μεταξύ των μνημείων με 

πολλαπλά πολιτιστικά και τουριστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. 

Υπάρχει επομένως σήμερα μία γενική ανάγκη για σύνδεση του ανθρώπου με την ιστορία και το 

παρελθόν, καθώς η μνήμη μιας κοινωνίας και ενός λαού είναι το σύνολο των υλικών και 

πνευματικών έργων που δημιούργησε ο λαός αυτός στο χώρο και στο χρόνο κατά το παρελθόν. 

 Εντός και εκτός της πόλης οι αρχαιολογικοί χώροι και τα ιστορικά σύνολα αποτελούν ένα 

ισχυρό και πυκνό ιστό που γύρω τους έχει μπλεχτεί η ζωή μας. Αυτός ο ιστός πρέπει να 

προστατευτεί και να ενταχθεί σαν αναπόσπαστο κομμάτι με τα άλλα στοιχεία του περιβάλλοντος. 

’Οσοι συμμετέχουμε στο σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πράξη την 

αγάπη μας για την πολιτιστική κληρονομιά. Ο Έλληνας του 21ο αιώνα δεν αρκείται στην 

επιφάνεια ˙ Η Τριλογία της Αττικής του προσφέρει αυτό ακριβώς που ζητά˙ έναν προορισμό που 

θα του επιτρέψει να κινηθεί σε βάθος και σε πλάτος και να γνωρίσει τη θρυλική αρχαία πόλη σε 

όλες τις διαστάσεις. 

Η  Περιφέρεια Αττικής στηρίζει και ενισχύει την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικού 

τουρισμού που περιλαμβάνουν δράσεις για την ανάδειξη και ενδυνάμωση της πολιτιστικής 

ταυτότητας και προτεραιότητά της είναι προγράμματα που έχουν στόχο την ένταξη των μνημείων 

του πολιτισμού, αλλά και της φύσης στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

Έύχομαι και πάλι κάθε επιτυχία της εργασίας γενική συνέλευση θα μαστε πάντα στο πλευρό σας 

θα προχωράμε μαζί για να αναδεικνύουμε τον διαχρονικό ελληνικό πολιτισμό». 

 

O κ. Μπένος στο σημείο αυτό, αφού ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής, κάλεσε στο βήμα 

τον κ. Άγγελο Σπηλιώτη, Προϊστάμενο Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής και την κα 

Μπέττυ Χατζηνικολάου, νομικό και εμπειρογνώμονα Τουρισμού για να επιδώσουν τα βραβεία. 

Ευχαρίστησε, επίσης, για την ευγενική χορηγία το Εταιρικό Μέλος του Διαζώματος, την Εταιρεία 
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«Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.». Στο βήμα κλήθηκε αρχικά, ο κ. Κώστας Κωνσταντινίδης, 

πρόεδρος της εταιρείας Postscriptum για να παραλάβει το πρώτο βραβείο.  

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ:  

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και την κριτική Επιτροπή για την τιμή 

που μας έκαναν να επιλέξουν την πρότασή μας. Η αλήθεια είναι ότι δε συμμετέχουμε συχνά σε τέτοιους 

διαγωνισμούς, αλλά η συγκεκριμένη πρόσκληση μας ερέθισε. Κυρίως γιατί είχε μια πολύ καλή και 

τεκμηριωμένη ήδη νοηματοδότηση αυτών των τριών πόλων της Αθήνας, της Ελευσίνας με την οικονομική 

δύναμη, της Αθήνας με τον πολιτισμό και της Ελευσίνας με την θρησκευτική, ας το πούμε, διάσταση και 

τη διάσταση του περιβάλλοντος, που νομίζω ότι με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο έχουμε αποδώσει 

εδώ.  

Το βραβείο ανήκει δικαιωματικά στη νέα γενιά της PostScriptum που δυστυχώς δεν είναι εδώ. Είναι η 

Ακριβή Μπερδεμπέ, η γραφίστριά μας, η Ελπίδα Μηναδάκη, η κειμενογράφος μας και η Φοίβη 

Κωνσταντινίδη, η υπεύθυνη του έργου, τις οποίες και ευχαριστώ θερμά. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα 

χρόνια έχω εισπράξει πολλά βραβεία από το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, κυρίως γιατί μου έχει δοθεί η δυνατότητα να 

συνεργαστώ τόσο στη μελέτη για την Ψηφιακή Στρατηγική και για τον Πολιτισμό που κάναμε μαζί, αλλά 

κυρίως να συναντήσω και να συνεργαστώ με ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πραγματικό και ουσιαστικό 

ενδιαφέρον και γνώση για τον πολιτισμό και μεγάλο πάθος για τη δημιουργία και τους οποίους το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” μ’ έναν μαγικό τρόπο θέλγει και φιλτράρει, να έχει κοντά του. Χαίρομαι πάρα πολύ που 

σήμερα παίρνουμε αυτό το βραβείο, στο πλαίσιο της τιμητικής Γενικής Συνέλευσης για τον αγαπητό 

Καθηγητή, κ. Πέτρο Θέμελη. Ευχαριστώ πάρα πολύ».  

Ακολούθησε η απονομή του δεύτερου βραβείου στην εταιρεία Sputnic Design Team, που την 

εκπροσώπησε ο  κ. Μιχάλης Χριστοδούλου. Το βραβείο απένειμε ο κ. Άγγελος Σπηλιώτης.  

Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ:  

«Ευχαριστώ για το βραβείο, συγχαρητήρια στον κ. Κωνσταντινίδη και την PostScriptum. Είναι χαρά και 

τιμή κάθε γραφίστα, εικαστικό και καλλιτέχνη, να συνεργαστεί και να δημιουργήσει για έναν Οργανισμό 

και ένα Σωματείο όπως το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, με άτομα σαν εσάς που αγαπάτε και δουλεύετε ασταμάτητα σε 

αυτό που κάνετε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να συνεργαστούμε και στο μέλλον».  

Ακολούθησε η απονομή και του 3ου βραβείου, στον κ. Δημήτρη Τζαβάρα, της εταιρείας deworks.co -  

Visual Communication Branding Design, από την κα Μπέττυ Χατζηνικολάου.  
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Δ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ:  

«Ευχαριστούμε πολύ το “ΔΙΑΖΩΜΑ” για τη βράβευση. Συγχαρητήρια για το διαγωνισμό, την πολύ καλή 

διοργάνωσή του και ευχαριστούμε για την πρόσκληση, να παραστούμεστη Γενική σας Συνέλευση. 

Ελπίζουμε και στις επόμενες προσπάθειες και σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Ευχαριστούμε πολύ».  

Αμέσως μετά ακολούθησε ένα σύντομο σχόλιο από την κα Μπέττυ Χατζηνικολάου και τον κο Άγγελο 

Σπηλιώτη.  

Μ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ:  

«Στην Επιτροπή συμμετείχαν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην “Τριλογία της Αττικής”. Η  

Περιφέρεια Αττικής προφανώς, και ο καινούργιος φορέας της Περιφέρειας που θα λειτουργήσει και ως 

destination management organization, δηλαδή η Νέα Μητροπολιτική Αττικής, συμμετείχαν οι δυο 

ενδιαφερόμενοι Δήμοι, δηλαδή η Ελευσίνα και το Λαύριο.Το αποτέλεσμα, η επιλογή αν θέλετε, ήταν 

ομόφωνη. 

Ήταν πολλές, πάρα πολλές οι προτάσεις, γιατί το κάθε γραφείο έστελνε παραπάνω από μια πρόταση. Και 

καταλήξαμε στο 3ο βραβείο. Στη συνέχεια είχαμε καταλήξει στα δυο πρώτα και οφείλω να πω ότι το 2ο 

βραβείο, μας απασχόλησε αρκετά, απλώς θεωρήσαμε ότι αυτό που είναι 1ο, της PostScriptum, είναι λίγο 

πιο εύπεπτο και επομένως πιο εύκολο να το θυμάται κανείς. Εννοώ μας είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση, 

και το 2ο βραβείο και τα θεωρούμε σχεδόν ισάξια. Ευχαριστώ πολύ».  

Ο κ. Σπηλιώτης είπε στη συνέχεια περίπου τα εξής:  

Α. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ:  

«Κατ' αρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρόεδρο, τον κ. Σταύρο Μπένο και το “ΔΙΑΖΩΜΑ” για την 

πρόσκληση και τη φιλοξενία τους.  Χαιρετίζω τη συνέλευση και είμαι σίγουρος ότι και η συνέλευση θα 

είναι επιτυχής, όπως και το μελλοντικό έργο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.  

Ο κ. Περιφερειάρχης μ’ έχει καλύψει ουσιαστικά, αλλά θα πω την εμπειρία μου που είχα λίγα χρόνια πριν 

με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και τον κ. Μπένο, όταν ξαφνικά, ήρθαν σ’ επαφή με την Περιφέρεια και ήθελαν την 

πραγμάτωση, την υλοποίηση ενός οράματος, της “Τριλογίας της Αττικής”. 

Ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή σαν Υπηρεσία μας δόθηκε κάτι που ήταν δύσκολο, δεν είναι κάτι που 

συναντάμε κάθε μέρα. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμάς. Κατ' αρχάς μου πήρε λίγο χρόνο να καταλάβω 

τι είναι το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Κι όταν συνειδητοποίησα ότι αυτά που πολλές φορές διαβάζουμε στα βιβλία, 

συνεργασία ιδιωτικού τομέα με το Δημόσιο, συνέργειες, συμπληρωματικότητα, ακριβώς συνειδητοποίησα 

ότι το “ΔΙΑΖΩΜΑ” είναι αυτά.  

Τότε μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί πάντα όλα αυτά τα διαβάζουμε στα βιβλία, λέμε ότι στο εξωτερικό 

υπάρχουν και τελικά υπήρχαν κι εδώ στην Ελλάδα. Και αυτό τελικά θεωρώ ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ 
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στο έργο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, όπως βέβαια και η μεγάλη αγάπη σε αυτό που κάνει του κ. Μπένου, του 

Προέδρου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, με αποτέλεσμα να καταφέρουμε το όραμα της Τριλογίας της Αττικής να 

το χωρέσουμε στα κουτάκια των ευρωπαϊκών κανονισμών.  

Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή είμαστε με ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα, το Περιφερειακό Πρόγραμμα 

“Αττική 2021-2027”, στο οποίο μέσα υπάρχει ονοματισμένη η “Τριλογία της Αττικής” και είμαι σίγουρος 

ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει και όλα θα στεφθούν μ’ επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ». 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη για τη σταδιακή έναρξη της διαδικασίας του διαλόγου 

μέσω υποβολής ερωτήσεων ηλεκτρονικά. Πρόσθεσε πως θα υπάρξει η δυνατότητα υποβολής 

ερωτήσεων και στην αίθουσα. 

Στο σημείο αυτό, δόθηκε ο λόγος στον Ομότιμο Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας και Αντιπρόεδρο 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»κ. Πέτρο Θέμελη, για την κεντρική του ομιλία. Αρχικά, προβλήθηκε ένα 

τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τον Πέτρο Θέμελη με τίτλο 

«Οι πέτρες και ο Θέμελης». Το ντοκιμαντέρ είναι συμπαραγωγή της Landart Productions και της Faliro 

House με βασικούς συντελεστές, σενάριο και σκηνοθεσία του Βαγγέλη Ευθυμίου, φωτογραφία απ’ τον 

Βαγγέλη Κουλίνο και τον Κώστα Ματίκα, ηχοληψία του Κώστα Ντόκου και Διεύθυνση Παραγωγής 

Alpha Copy.  

 

Ο κ. Θέμελης στην ομιλία του με τίτλο «Το πνευματικό και βιωματικό μου ταξίδι στην Αρχαία 

Μεσσήνη», είπε τα παρακάτω: 

 

«ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ» 

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ:  

«Ο τίτλος της αποψινής σύντομης ομιλίας μου είναι “Το πνευματικό και βιωματικό ταξίδι της Αρχαίας 

Μεσσήνης”. Για να αναλύσω αυτό το ταξίδι πρέπει να γράψω ένα βιβλίο με τα βιώματά μου, από τη 

Μεσσηνία γενικώς, όπως επιχείρησα να το κάνω μ’ ένα βιβλιαράκι που κυκλοφορεί ήδη τα τελευταία 

χρόνια με τα βιώματά μου από τη Μακεδονία.  

Αγαπητέ κ. Περιφερειάρχα, αγαπητέ κ. Αντιπεριφερειάρχα, αγαπητέ Στάθη Αναστασόπουλε, αγαπητέ Νίκο 

Ζαχαριά, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, ο χρησμός που είχε δοθεί στο γιατρό του 

αυτοκράτορα Ιουλιανού, θα ξέρετε τον περίφημο αυτό χρησμό που κυκλοφορεί και σε μεταφράσεις 

μάλιστα λογοτεχνών, σήμανε το τέλος του αρχαίου κόσμου και των αρχαίων θεών φυσικά και δόθηκε 

στον Ορειβάσιο από το Μαντείο των Δελφών, το έτος 363 μ.Χ.  
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Ο αυτοκράτωρ Ιουλιανός, λεγόμενος Παραβάτης, παρεξηγημένος αυτοκράτορας, με τεράστιες 

ικανότητες, με μόρφωση βαθιά, κλασική παιδεία, αλλά και χριστιανική παιδεία, είχε σπουδάσει στις 

καλύτερες σχολές της εποχής εκείνης. Ήταν παγανιστής, ήθελε να επαναφέρει την αρχαία λατρεία που 

είχε αρχίσει να φθίνει λόγω της εξάπλωσης του Χριστιανισμού και απευθύνθηκε στο μαντείο, αν θα 

μπορούσε να επικρατήσει αυτή η παλιά θρησκεία των ολύμπιων θεών.  

Και πήρε έναν χρησμό από το μαντείο δια του Ορειβάσιου, ο οποίος έλεγε “ Εἴπατε τῷ βασιλεῖ, χαμαὶ 

πέσε δαίδαλος αὐλά, οὐκέτι Φοῖβος ἔχει καλύβην, οὐ μάντιδα δάφνην, οὐ παγὰν λαλέουσαν, ἀπέσβετο 

καὶ λάλον ὕδωρ.”. Δηλαδή κατ’ ουσίαν το μαντείο των Δελφών είχε παύσει να δίνει απαντήσεις σε 

χρησμούς, είχε σβήσει η λατρεία του Απόλλωνα, του Φοίβου και όχι μόνο αυτού, αλλά και όλων των 

θεών σιγά-σιγά, και της Δήμητρος και των λατρειών που χαρακτηρίζουν φυσικά τον αρχαιολογικό χώρο 

της Αρχαίας Μεσσήνης.  

Το ενδιαφέρον είναι- αναφέρω αυτό το γεγονός γιατί τρία χρόνια μετά το χρησμό αυτό που δόθηκε στο 

Ορειβάσιο, μετά το 363 μ.Χ. που άρχισε να καταρρέει η αυτοκρατορία η ρωμαϊκή και να φθίνουν οι 

αρχαίες λατρείες- επήλθε ένας τρομακτικός σεισμός το 365.  

Mαρτυρείται επιγραφικά, φιλολογικά από έναν συγγραφέα του τέλους του 4ου αιώνα μ.Χ., ο οποίος έγραψε 

τις εντυπώσεις του, όχι πολλά χρόνια μετά, τον τρομακτικό αυτό σεισμό του 365 μ.Χ., λέγεται Μαρκελίνος. 

O Μαρκελίνος περιγράφει ορισμένα περιστατικά τρομακτικά για παλιρροιακά κύματα και για σεισμικές 

δονήσεις που δε γνωρίζουμε τα Ρίχτερ, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν τρομερά καταστροφικός, με 

επίκεντρο μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου.  

Έγινε αισθητός στην Κύπρο και αυτό που τεκμηριώνει κατά τον καλύτερο τρόπο το σεισμό αυτό, είναι τα 

αρχαιολογικά κατάλοιπα των ανασκαφών των Δανών στην Κύπρο, των Ελλήνων κυρίως στην Κρήτη, 

στο Καστέλι της Σάμου έχει βρεθεί στρώμα καταστροφής με κατακρημνισμένα κτίρια που έχουν 

καταπλακώσει νεκρούς.  

Στην Αρχαία Ελεύθερνα είχα την τύχη εγώ ο ίδιος να φέρω στο φως, στην πανεπιστημιακή ανασκαφή της 

Αρχαίας Ελεύθερνας, έναν ερειπιώνα κάτω από τον οποίο βρήκα ουκ ολίγους νεκρούς και μάλιστα, το 

πιο σημαντικό απ’ όλα εύρημά μου ήταν ένα ζευγάρι, ανδρόγυνο προφανώς, σ’ εναγκαλισμό μαζί με το 

παιδί τους, που είχαν καταπλακωθεί, γιατί δεν πρόλαβαν να φύγουν από την καταστροφική αυτή δόνηση 

αυτού του σεισμού του 365 μ.Χ.  

Δεν υπάρχει, λοιπόν, αμφιβολία ότι αυτός ο σεισμός ήταν μια πραγματικότητα. Βλέπετε ότι αν το 

επίκεντρό του ήταν μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, οι μεγάλες καταστροφές ήταν στην Κρήτη, έφτασαν 

μέχρι την Κύπρο, όμως, λόγω μάλλον παλιρροιακού κύματος, αλλά και στην Πελοπόννησο με 

μαρτυρημένο το στρώμα καταστροφής του 365 σε όλο τον πολιτιστικό ορίζοντα της Αρχαίας Μεσσήνης.  
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Όταν άρχισα τις ανασκαφές μου, δεν περίμενα ν’ αντικρίσω έναν απέραντο ερειπιώνα με διαλυμένες 

πέτρες, με κανένα μνημείο όρθιο, εκτός από ένα μέρος του Ασκληπιείου που είχε έρθει στο φως, στις 

παλιές ανασκαφές του Θεμιστοκλή Σοφούλη, του Γεωργίου Οικονόμου και του αείμνηστου τελευταίου 

ανασκαφέα Αναστάσιου Ορλάνδου, τον οποίο είχα την τιμή να διαδεχθώ και να ορισθώ από την 

Αρχαιολογική Εταιρεία, Διευθυντής αυτού του μεγάλου έργου.  

Οι πρώτες εικόνες που αντιμετώπισα ήταν απογοητευτικές. Κατ' αρχάς αγάλματα κατακρημνισμένα, 

πεσμένα μπροστά από τα βάθρα τους, διαλυμένα, σπασμένα. Μετά την αποκάλυψή τους φυσικά η εικόνα 

αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα να τα μελετήσουμε επιτόπου, να μαζέψουμε νομίσματα και θραύσματα 

αγγείων που χρονολογούν ακριβώς στο 365 την καταστροφική αυτή δόνηση που σώριασε κάτω κατ' αρχάς 

τα αγάλματα από τα βάθρα τους, να τα μεταφέρουμε στο Μουσείο, ν’ αρχίσει η συντήρηση, συγκόλληση 

κτλ. θα τα δείτε σήμερα πώς είναι στημένα στο Μουσείο, αλλά και στο αίθριο ου Μουσείου, τελείως με 

άλλη μορφή, καθαρισμένα και ολόκληρα σχεδόν. 

Συνεχίζοντας την ανασκαφή, αντίκρισα ερειπιώνες, λιθοσωρούς από κτίρια τα οποία και αυτά ήταν 

τελείως διαλυμένα, δε στεκόταν κανένα όρθιο. Και το Ασκληπιείο, ήταν ημιερειπωμένο θα έλεγα. Ο ναός 

του Ασκληπιείου, το κεντρικό λατρευτικό οικοδόμημα, δεν έσωζε παρά μόνο τα θεμέλιά του και 

ορισμένους ορθοστάτες που οι συνεργάτες μου μετά από μελέτες φυσικά, Αρχιτέκτονες και Αρχαιολόγοι, 

έβαλαν στη θέση τους και έχει κάποια αναγνώσιμη σήμερα μορφή.  

Το Μαυσωλείο των Σαιθιδών, στο νότιο άκρο του αρχαιολογικού χώρου, στο νότιο άκρο και του σταδίου, 

είχε διαλυθεί σε 1.400 κομμάτια αρχιτεκτονικών μελών, με αφαιρεμένους τους συνδέσμους τους 

σιδερένιους και τις μολυβδοχοήσεις που συγκρατούσαν τα αγκωνάρια μεταξύ τους.  

Αλλά δεν ήταν μόνο αυτός ο εντυπωσιακός λιθοσωρός που αντιμετώπισα μετά τις ανασκαφές. Περίπου 

10-15 ετών ανασκαφές και άλλα 15-20 χρόνια παράλληλα ανασκαφές και αναστηλώσεις, που άλλαξαν 

φυσικά άρδην την εικόνα αυτή της καταστροφής σταδιακά μέχρι σήμερα. Ένας ακόμη ερειπιώνας, ήταν 

το Ιερό της Ειλειθυίας, της θεάς του τοκετού, κάτω από την κορυφή της Ιθώμης, τελείως διαλυμένο 

μνημείο σε δυο επίπεδα μάλιστα. 

Το θέατρο, μετά από αγώνα αρκετών ετών ανασκαφικής δραστηριότητας, παρουσίασε τελικά μια εικόνα 

πλήρους διάλυσης. Αυτά είναι τα μόνα σωζόμενα λίθινα εδώλια, τα οποία είχαν συσσωρευθεί όλα γύρω 

από τη ρωμαϊκή σκηνή και ορισμένα γλυπτά τα οποία διακοσμούσαν την τριώροφη αυτή μνημειώδη, 

ρωμαϊκής εποχής σκηνή, η οποία διαδέχτηκε άλλες φυσικά, παλαιότερες˙ μία ελληνιστική του 3ου αιώνα, 

μια κινητή σκηνή και μια σταθερή.Αυτή ήταν η μεγαλειώδης ρωμαϊκή σκηνή που χρηματοδοτήθηκε από 

μια ισχυρή οικονομικά και διοικητικά οικογένεια των Σαιθιδών. Ήταν τριώροφη, όπως το Ηρώδειο, με 

αγάλματα στις κόγχες από τον πρώτο όροφο μέχρι επάνω, μ’ έναν διάκοσμο γλυπτικής διακόσμησης, θα 

έλεγα από γλύπτες της Αττικής, που συναγωνίζεται φυσικά το Νυμφαίο της Ολυμπίας σε ποιότητα 
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γλυπτικής.  Μάλλον οι ίδιοι οι Αθηναίοι τεχνίτες της νεοαττικής τέχνης είχαν δουλέψει και εδώ, στην 

αρχαία Μεσσήνη για το διάκοσμο αυτής της σταθερής ρωμαϊκής σκηνής που είχε χρηματοδοτηθεί από 

μια οικογένεια στη ρωμαιοκρατία. Εγώ αποφάσισα, ήμουν ήδη Καθηγητής, να μείνω και ν’ ανασυνθέσω 

όχι μόνο το θέατρο, αλλά ολόκληρη την Αρχαία Μεσσήνη.  

Ένας ακόμη ναός είναι αυτός της θεάς Μεσσάνας. Είναι ένας από τους σημαντικότερους της Αρχαίας 

Μεσσήνης, στο κέντρο της αγοράς, αφιερωμένος στην πρώτη μυθική βασίλισσα, τη Μεσσάνα, τη θεά 

Μεσσάνα, θεοποιημένη βασίλισσα που λατρευόταν στο κέντρο της οικονομικής και πολιτικής ζωής της 

Μεσσήνης, στην αγορά.  Ο παλαιότερος ναός που ιδρύθηκε σ’ αυτή την πόλη. Μετά τα τείχη που 

κατασκεύασε ο στρατός του Επαμεινώνδα των Θηβαίων και των Αργείων συμμάχων του, στόχος ήταν να 

βάλουν το πλάνο της πόλης, να ορίσουν τη θέση στο ναό, στους δρόμους, κάθετους και οριζόντιους, και 

να εφαρμόσουν το πολεοδομικό σύστημα, το Ιπποδάμειο. Για πρώτη φορά, με τη βοήθεια φυσικά των 

Μεσσηνίων της διασποράς που κλήθηκαν σ’ αυτή τη νέα πόλη, κατασκεύασαν το ναό της Μεσσάνας, με 

επιγραφές τις πρωιμότερες που έχουμε βρει ως τώρα, πεσμένες γύρω σ’ αυτό τον ερειπιώνα, 7 τον αριθμό, 

τις οποίες διαβάζουμε, κατανομή γης, κατά φυλές στους κατοίκους, σημαντικότατο επιγραφικό εύρημα, 

το οποίο μελετάται φυσικά από τους ειδικούς ακόμα και σήμερα.  

Γύρω από το ναό βρέθηκαν δικαστικά ψηφίσματα, βάθρα αγαλμάτων στο νότιο μέρος, που πλέον 

στέκονται όρθια, μετά τις δικές μας φυσικά, αναστηλωτικές επεμβάσεις, οι οποίες έγιναν με μεγάλο κόπο, 

με συνεργάτες πολλούς ξένους και Έλληνες από όλα τα κράτη, από την Ιαπωνία, τη Γερμανία, την Αγγλία, 

την Αμερική. Η Μεσσήνη στέκεται χάρις στους εθελοντές. Κι εγώ εθελοντής είμαι φυσικά, αλλά και όλοι 

οι συνεργάτες μου, εκτός από τους εργάτες, είμαστε εθελοντές. Και έρχονται από τις χώρες τους με τη 

χαρά να συνεργαστούν εδώ μαζί μου στην Αρχαία Μεσσήνη, να συμβάλλουν στην αναγέννησή της, στην 

ανασύνθεσή της, γράφοντας μελέτες, βιβλία, στις γλώσσες τους, ακόμα και στα Γιαπωνέζικα, εκτός από 

τ’ Αγγλικά, Αμερικάνικα, Γαλλικά, Ιταλικά που καταλαβαίνουμε καλύτερα εμείς οι Ευρωπαίοι.  

Όλος ο κόσμος, όταν έρχεται, νομίζει ότι βλέπει μια Disneyland ειδικά στις εικόνες και δεν το πιστεύει 

ότι αυτά τα μνημεία στέκονταν έτσι όρθια πάντα. Μα δε στέκονταν όρθια, ήταν σωριασμένα. Το 

θησαυροφυλάκιο της πόλης σε τι κατάσταση το βρήκαμε; Αγκωνάρια διαλυμένα. όμως, ήταν μόνο ο 

σεισμός που επέφερε αυτή τη διάλυση των μνημείων; Δεν ήταν μόνο ο σεισμός. Ήταν η συνέχεια της 

καταστροφής από τους εναπομείναντες, ενδεείς, πάμφτωχους κατοίκους, λίγους κατοίκους, γιατί η ελίτ, 

η αριστοκρατία είχε αποχωρήσει, τις συμβαίνει πάντοτε, σε πολύ ασφαλέστερα μέρη μαζί με την περιουτις 

της και είχε μείνει εκεί μια ομάδα ανθρώπων που δεν είχαν στον ήλιοτιςρα όπως λέμε. Έμειναν 

στιςαλύβες, τις βρήκαμε κι αυτές, γύρω από τις ερειπιώνα της πόλης, που δε μπορούσαν με κανέναν τρόπο 

να επαναφέτις στην αρτις τους κατάσταση, όπως έγινε μτιςν Καλαμάτα, που μετάτιςυς σεισμούς έγινε μια 

από τις ομορφότερες και πιο ευχάριστες, για τη δική μου αισθητική, πόλεις στην Ελλάδα.  
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Αλλά τι έκαναν για να ζήσουν; Άρχισαν να γκρεμίζουν οι ίδιοι τα εγκαταλελειμμένα στην τύχη τους 

τεράστια δημόσια οικοδομήματα, που γι' αυτούς δεν έλεγαν τίποτα, παρά μόνο τα θεωρούσαν ως υλικό, 

ως πέτρα, για να κάνουν ασβέστη και άρχισαν ν’ αφαιρούν τα σίδερα, τους συνδέσμους και τους γόμφους 

και τις μολυβδοχοήσεις που συνδέουν τ’ αρχιτεκτονικά μέλη μεταξύ τους, από όλα τα οικοδομήματα, 

ποσότητες τεράστιες. Όχι για να κάνουν βόλια για το ’21, όπως λένε μερικοί, αλλά πολύ πρωιμότερα, προ 

της επαναστάσεως του ’21 είχαν αφαιρεθεί όλα αυτά τα μεταλλικά στοιχεία που είχαν μια αξία γι' αυτούς, 

όχι να τα πουλήσουν - οι εμπορικοί δρόμοι ήταν κλεισμένοι -, η Κωνσταντινούπολη δε μπορούσε να 

βοηθήσει τις επαρχίες˙ τις είχε εγκαταλείψει στην τύχη τους. 

Νόμισμα δεν κυκλοφορούσε, η οικονομία γύρισε σε πρωτόγνες, ας το πούμε, καταστάσεις ανταλλαγής 

προϊόντων μεταξύ των κατοίκων. Πολύ αργότερα εμφανίστηκε το νόμισμα˙ δε μπορούσε να στείλει το 

κέντρο νόμισμα στην επαρχία, ούτε να κόψει η Μεσσήνη για ένα διάστημα αυτού του Μεσαίωνα, 

νομίσματα. Και δεν κυκλοφορούσε φυσικά τίποτε από πλευράς μετάλλων. Έκαναν αγροτικά εργαλεία για 

να καλλιεργούν τη γη, για να ζήσουν γύρω στον ερειπιώνα και μέσα στον ερειπιώνα αυτό.  

H σεισμική δόνηση έδωσε τη χαριστική βολή στην πόλη. Όμως, η πόλη δε μπόρεσε να ορθοποδήσει. Tο 

ίδιο το κέντρο είχε αρχίσει να καταρρέει. Η ίδια η Κωνσταντινούπολη δε μπορούσε, όπως είπαμε, να 

προστατεύσει, να ελέγξει τις επαρχίες της, να τις βοηθήσει να συνέλθουν. Έκτοτε φυσικά άρχισε η πτώση 

ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η πιο εντυπωσιακή, μάλιστα, απ’ όλες τις εικόνες που 

αντίκρισα σκάβοντας στην Αρχαία Μεσσήνη, ήταν στο Μαυσωλείο των Σαιθιδών. Ένα οικοδόμημα 

ναόσχημο με 4 κολώνες στην πρόσοψη, στην αρχική του μορφή πριν καταστραφεί. Αυτή η διάλυση μας 

έδωσε την εικόνα της σύλησης όλων των μεταλλικών στοιχείων, από τους λεγόμενους φτωχούς 

μεταλλοκυνηγούς.  

Τίποτε άλλο δεν είχε αξία τότε, μόνο τα μέταλλα, τις πέτρες τις άφησαν επί τόπου, μεγάλες, ογκώδεις, δεν 

τους ενδιέφεραν, αυτοί έκαναν ταπεινά σπίτια με μικρές πέτρες που βρίσκονται εν αφθονία γύρω στο 

βουνό, όπως και το σημερινό χωριό, ελάχιστα αρχιτεκτονικά μέλη έχει. Δεν είναι η σύγχρονη νεοελληνική 

κοινωνία, οι σύγχρονοι κάτοικοι που κατέστρεψαν το χώρο. Είχε ήδη καταστραφεί, σας είπα, πολύ πριν 

από τον 4ο, 5ο, 6ο αιώνα μ.Χ.  

Βέβαια η πρώτη αυτή κοινωνική ομάδα παγανιστών, ενισχύθηκε και από φύλα σλαβικής προέλευσης, από 

τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, οι οποίοι κατέβαιναν όχι ως πολεμιστές, αλλά ως νομάδες σ’ ένα 

χώρο που ήταν ελεύθερος. Είχαν εγκατασταθεί σε πολλά μέρη, μέχρι τον Ταϋγετο έφτασαν οι σλαβογενείς, 

όπου εκχριστιανίστηκαν πολύ αργότερα, οι Μηλιγγοί, τον 13ο αιώνα μ.Χ., πάρα πολύ αργά, μετά τον 

Νίκωνα, τον “Μετανοείτε”, τη μορφή αυτή του 10ου αιώνα που εκχριστιάνισε πολλά απ’ αυτά τα φύλα 

που δεν είχαν σχέση με το Δωδεκάθεο, αλλά δεν ήταν Χριστιανοί. 



Πρακτικό Εργασιών ΙΕ΄(15ης) Γενικής Συνέλευσης Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

 

 

39 

Αυτή η κοινότητα η μικτή, θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε διεθνική, αν όχι πολυεθνική, στην οποία 

ζούσαν μαζί, ειρηνικά, σλαβογενείς και ντόπιοι παγανιστές, σταδιακά εκχριστιανίστηκε και όταν οι 

Χριστιανοί ήταν πολυπληθέστεροι απ’ όλους τους άλλους, εκλήθη κάποιος Αρχιεπίσκοπος αργότερα, τον 

6ο αιώνα μ.Χ., στα χρόνια του Ιουστινιανού πια και έγινε η πρώτη μεγάλη εκκλησία, άσχετα από την 

Αρχαία Πόλη. 

Το κέντρο του κόσμου και της ζωής ήταν οι βασιλικές, οι εκκλησίες. Το θέατρο δε λειτουργούσε˙ το είχαν 

κάνει λατομείο, και έπαιρναν πολλές από τις πέτρες που είχε αφήσει in situ ο σεισμός και οι 

μεταλλοκυνηγοί. Πολύ λίγα λίθινα εδώλια, ούτε το 1/3 από το σύνολο δεν έμεινε εκεί στη θέση του για να 

μας βοηθήσει ν’ αναστηλώσουμε ολόκληρο το θέατρο με αυθεντικό υλικό και περιοριστήκαμε στο να 

χρησιμοποιήσουμε μόνο ό,τι είχε μείνει κατά χώρα. 

Και η έκθεση εδώ, η “Aενάως” έξω, έχει σχέση μ’ αυτό το θέμα. Σας μιλάω, ώστε να είναι καλύτερα 

κατανοητό το θέμα “Αρχαία Μεσσήνη” και η ανασύνθεση των μνημείων μετά την πλήρη διάλυσή τους. 

Kάναμε αγώνα για να φέρουμε στο φως το στάδιο. Έτρεχε ένα ρέμα από πάνω, ένας χείμαρρος κάθε 

χειμώνα, μόνο το καλοκαίρι, όταν δεν έρρεε πια το νερό επάνω, μπορούσαμε να κάνουμε ανασκαφή, να 

φέρουμε στο φως τα εδώλια, τα οποία ήταν και αυτά διαλυμένα και ν’ ανασυνθέσουμε σιγά-σιγά ολόκληρο 

το στάδιο, με το αυθεντικό του υλικό, με τις κολώνες που βλέπετε αριστερά και δεξιά, με την παλαίστρα, 

με το Γυμνάσιο που στεγαζόταν στη στοά γύρω και με το στίβο φυσικά.  

Πρόκειται για εντυπωσιακές εικόνες που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και  με βοήθησε πάρα πολύ σε 

αυτό ο Σταύρος Μπένος και η ομάδα αυτή, η dream team του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, των νέων ανθρώπων και 

άλλων φυσικά εξωτερικών συνεργατών που βοήθησαν να στηθεί αυτή η έκθεση με βάση το βιβλίο που 

βγήκε και λέγεται “Αενάως”.  Γιατί αυτή η προσπάθεια, αυτός ο αγώνας, διαρκεί, συνεχίζεται, αν όχι 

αιώνια, εν πάση περιπτώσει συνεχίζεται και θα συνεχίζεται, διότι υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει στην 

Αρχαία Μεσσήνη και στο περιβάλλον, όχι μόνο στα μνημεία.  

Η παλαίστρα που ήταν τελείως διαλυμένη, έχει σχεδόν πλήρως αναστηλωθεί. Και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ως παλαίστρα για αγωνίσματα και ολυμπιακά, θα πρότεινα εγώ. Πιστεύω ότι στο 

μέλλον θα γίνει, γιατί έχω ήδη αιτήματα για κάτι τέτοιο από Επιτροπές Αθλητικών Συλλόγων και 

Οργανώσεων ανά την Ελλάδα. Θα κάνουμε κάποια πρόβα του χρόνου και νομίζω ότι αυτό θα έχει 

συνέχεια.  

Γιατί εδώ μέσα μπορεί να στηθεί ένας στίβος και ν’ αναβιώσει το άθλημα της πάλης, όπως ήταν η 

παλαίστρα στην αρχαιότητα, γιατί όχι; Και φυσικά όλο το στάδιο είναι ένα μνημείο πια αναγνώσιμο, 

διδακτικό, ελκυστικό και λειτουργικό, έχει μια χρήση. Γίνονται μαθητικοί – αθλητικοί αγώνες σήμερα 

εκεί, αλλά είπα ότι μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις αυτή η πρόταση. 
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Ας περάσουμε στο πρόπυλο που οδηγεί στο χώρο του Γυμνασίου και του σταδίου μπροστά, το τετρακιόνιο 

δωρικό πρόπυλο, με το αέτωμά του, το οποίο στήθηκε τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι δυνατόν η 

ανασύνθεση να γίνει αυτόματα, καταλαβαίνετε, θέλει μελέτες, θέλει χρήματα να πληρώσεις τους 

Αρχιτέκτονες με ιδιωτικά κυρίως λεφτά, όπως δουλεύει το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Γιατί οι δημόσιες διαδικασίες 

είναι τρομερά χρονοβόρες και αναποτελεσματικές θα έλεγα, με τρομερά προβλήματα. Μόνο με ιδιωτικά 

λεφτά μπορείς να κάνεις μελέτες και να τις εφαρμόζεις άμεσα, αν έχεις τη δυνατότητα.  

Το κωνικό μοναδικό μνημείο που αρχιτεκτονικά, μορφολογικά είναι unicum, 3ου αιώνα π.Χ. μ’ ένα 

θάλαμο τετράγωνο, με πόρτα λίθινη, όπως οι μακεδονικοί τάφοι, που καταφέραμε ν’ ανοιγοκλείνει και 

να κλειδώνει. Η κλειδαριά ήταν μεταλλική, την είχαν αφαιρέσει και αυτή δυστυχώς οι μεταλλοκυνηγοί 

και βλέπετε πόσο μας προβλημάτισε και μας κόστισε σε  χρόνο η αποκατάσταση της στέγης. Ενώ είχαμε 

το θάλαμο εύκολα αναστηλώσει, μετά από 10 χρόνια καταφέραμε να στήσουμε (πριν από 4-5 χρόνια) και 

τη στέγη με το κορινθιακό αυτό κιονόκρανο και το συμβολικό αγγείο, το συμπαγές αυτό λίθινο αγγείο, σε 

μορφή παναθηναϊκού αμφορέα στην κορυφή. 

Στη δυτική άκρη της Πελοποννήσου βρίσκεται η Μεσσήνη, ανοιχτή προς το Ιόνιο, προς την Ιταλία, προς 

την Αδριατική, καμία σχέση με το Αιγαίο, με τα κέντρα που θεωρούνται κοιτίδες πολιτισμού. Είναι μια 

άλλη εποχή, από τις αρχές του 4ου αιώνα. Το 369 π.Χ. ακμάζει μέχρι το 365 μ.Χ. που αρχίζει πια η 

κατάρρευση όλης της αυτοκρατορίας και των πόλεων, όπως της Μεσσήνης, αυτών των μεγάλων, 

πανίσχυρων πρωτευουσών κάποτε. 

 Το θέατρο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, του πως ο λιθοσωρός κατέληξε σε μια αυθεντική 

αποκατάσταση ενός θεάτρου. Μια αποκατάσταση που έγινε πριν από το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, αλλά και με τη 

συμπαράσταση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και χρησιμοποιείται σήμερα. Aπόψε το βράδυ θ’ απολαύσετε σ’ αυτό 

δυο μουσικά δρώμενα, του Γ. Κουροπού και του Στ. Γυφτάκη. Το θέατρο φιλοξενεί πάρα πολλές 

παραστάσεις, ακόμα και δρώμενα άλλης μορφής, θέατρο, χορό, τραγούδι και ούτω καθ' εξής, και 

συνελεύσεις ακόμα, πολιτικού χαρακτήρα, όπως στην αρχαιότητα.  

Στην αρχαιότητα τα θέατρα αυτά, έχουμε μαρτυρίες, χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά για πολιτικές 

συγκεντρώσεις, όταν έρχονταν πολιτικοί άντρες στην πόλη, βασιλείς, μαζευόταν το πλήθος μέσα στο 

θέατρο και άκουγε τον πολιτικό ή τον βασιλέα να ομιλεί. Έχουμε τέτοιες μαρτυρίες και είναι μια από τις 

βασικές χρήσεις των θεάτρων και μπορούν να τις έχουν, να τις αποκτήσουν και σήμερα αυτές. Άφησε για 

εμάς ο μεσαίωνας αυτά τα καθίσματα, αλλά αξιοποιήθηκαν επαρκώς και λειτουργεί αυτό το θέατρο σαν 

μια τεράστια αίθουσα, 3.500 θεατών.  

Το θησαυροφυλάκιο της πόλης, ένας λιθοσωρός που τελικά κατέληξε σ’ ένα θησαυροφυλάκιο της πόλης, 

όχι σ’ έναν κουμπαρά εκκλησίας που ρίχνει ο καθένας τον οβολόν του. Μέσα σε ράφια, τοποθετούσαν 
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και φύλαγαν τα πιο πολύτιμα χρυσά και ασημένια νομίσματα και σκεύη, πολύτιμα έγγραφα, αποφάσεις, 

ψηφίσματα σημαντικά σε παπύρους και αυτά μέσα στα θησαυροφυλάκια.  

Είχε χρησιμοποιηθεί κάποτε ως φυλακή, δυστυχώς, κάποιου πολιτικού άνδρα, τον οποίο δηλητηρίασαν,  

Το glorioso finale θα έλεγα, ενός λιθοσωρού από 1.400 αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία αφαιρέσαμε, αφού 

αριθμήσαμε, καταγράψαμε επί τόπου σ’ ένα ξεδοντιασμένο πόδιο, το οποίο ήταν και αυτό διαλυμένο και 

σιγά-σιγά και τα δύο, και το πόδιο και το μνημείο το ίδιο, αναστηλώθηκαν πλήρως, γιατί όλες οι πέτρες 

ήταν εκεί.  Και βάλαμε τιτάνιο, γιατί είχαν αφαιρεθεί όλα τα μέταλλα και οι καλεμιές αυτών των ενδεών, 

πάμπτωχων κατοίκων που αφαιρούσαν τα μέταλλα, ήταν εμφανείς γύρω στις εγκοπές, τις εντορμίες όπως 

λένε οι Αρχαιολόγοι, όπου έμπαινε ο σιδερένιος σύνδεσμος και μετά η μολυβδοχόηση συνδέεται στις δυο 

πέτρες μαζί με το σιδερένιο σύνδεσμο τον οριζόντιο, αλλά και τον κάθετο που λέγεται γόμφος. Και η 

κρήνη Αρσινόη, ήταν στην ίδια κατάσταση περίπου.  

Το θέατρο το μικρό, το λεγόμενο Εκκλησιαστήριο - έτσι το ονόμασε ο Ορλάνδος -  το είχε αποκαλύψει ο 

Οικονόμος και είχε αυτή την εικόνα όταν ο Ορλάνδος έκανε τις ανασκαφές του. Από δω ξεκίνησε και ο 

Οικονόμος και ο Ορλάνδος, από το Εκκλησιαστήριο του Σοφούλη. Εγώ το βρήκα σε καλύτερη κατάσταση 

από ότι ο Σοφούλης. Και σήμερα χρησιμοποιείται για παραστάσεις. 

Σε ένα κομμάτι της βόρειας στοάς με Τράπεζες, υπάρχουν σκεύη μέτρησης υγρών και σιτηρών από 

αγορανόμους, ώστε οι πωλητές, οι έμποροι, να μην εξαπατούν τους πολίτες, πωλώντας τα προϊόντα τους 

σε δοχεία τα οποία δεν είχαν τα standarts που είχαν βάλει οι αγορανόμοι. Έπρεπε να μετρούνται τα αγγεία 

των εμπόρων εδώ, με βάση αυτές τις κοιλότητες που είχαν συγκεκριμένη χωρητικότητα για τα σιτηρά και 

για τα υγρά, το κρασί, το λάδι και ούτω καθ' εξής. Ένα τοπικό αγορανομείο.  

Ένα άλλο μνημειακό συγκρότημα από το μηδέν ανασυγκροτημένο που λέγεται “Κρεοπώλειον”, είναι η 

στοά παρά το κρεοπώλειον.  

Και φυσικά τα αγάλματα διαλυμένα και σπασμένα αρχικά, είναι πλήρως σε ανασύνθεση ολόκληρα και 

κοσμούν το τοπικό Μουσείο και θα κοσμούν φυσικά και το νέο Μουσείο που είναι μια επέκταση του 

παλιού Μουσείου του Ορλάνδου, δεν είναι καινούργιο Μουσείο εξαρχής ούτε τεράστιο και μεγάλο. Εν 

πάση περιπτώσει είναι μια λύση για να στεγάσει περισσότερα έργα. Όχι μόνο γλυπτά, όπως είναι το νυν 

Μουσείο που έφτιαξε ο Ορλάνδος το 1973, αλλά ένα νέο διευρυμένο Μουσείο και το παλιό Μουσείο που 

φαντάζομαι ότι πρέπει, θα το προτείνουμε, το έχω πει και στην κα Μηλίτση, νομίζω θα το δεχθεί να γίνει 

Μουσείο περιοδικών εκθέσεων και πληροφόρησης, με βίντεο, ακουστικά μέσα κτλ».  

Ο κ. Θέμελης στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αξία της δημόσιας αρχαιολογίας και εξέφρασε τις 

ευχαριστίες του στους συνεργάτες του και τους ανα τον κόσμο εθελοντές  για τη συμβολή τους στην 

αναγέννηση του Αρχαιολογικού Πάρκου της Αρχαίας Μεσσήνης:  
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«Και αυτό είναι ένα άνοιγμα της διαδικασίας της ανασκαφικής και της αναστήλωσης και της συντήρησης 

στο κοινό να βλέπει και να συμμετέχει κανείς εθελοντικά σε αυτές τις διαδικασίες.  

Βλέπετε πόσος κόσμος διψάει ν’ ακούσει, είναι το άνοιγμα πια, η κοινωνικοποίηση, που ανέφερε ο 

Σταύρος σήμερα το πρωί κι εγώ χτες, των μνημείων. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αναστήλωση που δίνει τη 

χαμένη μορφή στα μνημεία που την έχασαν μέσα στο χρόνο, ανά τους αιώνες, στο μεσαίωνα, αλλά είναι 

η λειτουργία τους σήμερα, η χρήση τους, το άνοιγμα στο κοινό, η οικονομική διάσταση, που παίζει ρόλο 

για την ανάπτυξη των κοινοτήτων. Όταν πήγα εγώ τα χωριά ήταν ημιθανή, πέθαιναν γύρω, ένα μόνο 

επιβιώνει, το Μαυρομάτι, χάρις στον αρχαιολογικό χώρο, τα άλλα όλα δεν τα βλέπω καθόλου καλά».  

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Περιφερειάρχη της Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Νίκα.  

Π. ΝΙΚΑΣ:  

«Κύριε Υπουργέ, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, αγαπητέ Καθηγητή μας, κ. Θέμελη, κ. 

Βουλευτά, κυρίες και κύριοι, μετά τη φοβερή μικρασιατική καταστροφή, κάποια χρόνια μετά, 

προσδιορίστηκε η νέα μεγάλη ιδέα του ελληνισμού, η ιδέα ήταν για την Παιδεία και τον Πολιτισμό. 

Και ήρθαν φοβερά γεγονότα και τα ξεχάσαμε όλα αυτά, αλλά υπάρχουν φωνές, τα τελευταία χρόνια που 

μιλούν πάλι γι' αυτό, ότι η πατρίδα μας πρέπει να είναι η πρωτεύουσα χώρα, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, στα θέματα του πολιτισμού, με αιχμή του δόρατος πάντοτε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά 

όχι μόνο αυτό.  

Υπό την έννοια αυτή, όλοι όσοι υπηρετούν αυτή τη μεγάλη ιδέα, εννοώ το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, ο Καθηγητής 

μας και πολλοί άλλοι, προσφέρουν ύψιστες υπηρεσίες. Γιατί το μέλλον της πατρίδας μας δε μπορεί παρά 

να στηρίζεται στην Παιδεία, στον Πολιτισμό και την αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων που μας 

έχει δώσει η κληρονομιά των αρχαίων προγόνων μας.  

Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” υπηρετεί για πολλά χρόνια αυτόν ακριβώς το στόχο: Ν’ αξιοποιηθεί η πνευματική μας 

περιουσία, η πολιτιστική μας κληρονομιά και για τη γενικότερη ανάπτυξή μας. Εγώ κατανοώ, 

ενδεχομένως περισσότερο από τον καθέναν, τι εμπόδια συνάντησε ένας άνθρωπος και πολλοί φίλοι του 

γύρω σ’ αυτό τον αγώνα τον οποίο έκανε, ώστε για την κληρονομία μας, τηνπολιτιστική, για το Αρχαίο 

Θέατρο, για τα μνημεία μας, να υπάρξει μια υπερπροσπάθεια διατήρησης, συντήρησης, στήριξής τους και 

κυρίως αξιοποίησής τους για την ανάπτυξη της πατρίδας μας. 

Και ειλικρινά τον ευχαριστώ γι' αυτό τον κ. Μπένο και τους συνεργάτες του και νομίζω ότι πρέπει να 

καταβληθεί κάθε προσπάθεια και στο επίπεδο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ‘Ηδη έχουν γίνει οι 

πρόδρομες ενέργειες, ώστε να έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία  για να έχει η περιοχή μας έναν ταχύτερο 

βηματισμό, εννοώ το Αρχαίο Θέατρο, τις Πολιτιστικές Διαδρομές και όλα αυτά τα οποία πάνε μαζί με 

αυτό που είπα προηγουμένως.  
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Στη Μεσσηνία και στην Ελλάδα έχουμε έναν πολύ μεγάλο ευεργέτη. Αυτός είναι ο Καθηγητής μας, ο κ. 

Πέτρος Θέμελης. Έτσι είναι, είναι και για τη Μεσσηνία και για το έθνος, ένας ευεργέτης, ο οποίος 

κατέθεσε εδώ και δεκαετίες την ψυχή του στον τόπο μας. Πρόβαλλε τη Μεσσηνία στην Ελλάδα, στην 

Ευρώπη και στον κόσμο. Πόσοι φοιτητές, πόσοι νέοι άνθρωποι έρχονται από παντού και δουλεύουν μαζί 

του και κατόρθωσε κάτι, το οποίο είναι πρωτοπόρο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή έναν αρχαιολογικό 

χώρο, που να είναι ένας ζωντανός χώρος, ο οποίος να χρησιμοποιείται και στο σήμερα, να γίνονται 

εκδηλώσεις, να υποστηρίζονται εκδηλώσεις και σ’ ένα περιβάλλον, το οποίο από κάθε άποψη, είναι 

ονειρικό, ιδιαίτερα τα βράδια, που το περιβάλλον αυτό στηρίζει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.  

Με την έννοια αυτή θεωρώ ότι δένουν οι στόχοι του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με τον αγώνα του Πέτρου Θέμελη. 

Δηλαδή οι αρχαιολογικοί χώροι μας να είναι ζωντανοί χώροι, όπου θα μπορούν να γίνονται πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, να συγκεντρώνονται άνθρωποι και πέρα από το γεγονός της πολιτιστικής εκδήλωσης, να 

λαμβάνουν και μια γενικότερη παιδεία, την οποία δίνει ο υποβλητικός αυτός χώρος. Και αυτό είναι ένα 

παράδειγμα και για τους άλλους χώρους της πατρίδος μας.  

Τώρα, αν θα μπορούσαν να μας πουν παράπονα, θα μας έλεγαν πάρα πολλά παράπονα, κυρίως για το 

κράτος μας, για το Υπουργείο Πολιτισμού, ενδεχομένως και για εμάς. Διότι υπάρχει μια νοοτροπία 

ιδιοκτησίας και σ’ επίπεδο Υπουργείων και σε επίπεδο Συνδικάτων και σε επίπεδο ακόμα και υπαλλήλων. 

Εγώ θέλω να πω, επειδή έχω ακούσει και δηλώσεις του Καθηγητή μας, ότι στα τρία χρόνια που είμαι 

στην Περιφέρεια - και διατέθηκε ένα ικανό κονδύλι να ξέρετε, για να βελτιωθεί η πρόσβαση προς τον 

αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης, γύρω στα 500.000 ευρώ - έγινε ήδη, έχει μελετηθεί στο 100% ο νέος 

δρόμος και το έργο θα ενταχθεί στο επόμενο ΕΣΠΑ., Επίσης τώρα μελετάμε και το δρόμο από τη 

Λάμπαινα, με χρήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέχρι τον κόμβο των Αρφαρών, ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα άμεσης σύνδεσης του αρχαιολογικού με την Αρχαία Μεσσήνη. Και ς προχθές υπογράψαμε με 

την κα Μενδώνη, τη διαδικασία για τη μελέτη και για το νέο Μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης.  

Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ είναι ως έργα γέφυρες για τον Πολιτισμό για το επόμενο Ε.Σ.Π.Α., διότι αυτό 

το οποίο είπατε εσείς πριν από μας, ότι ο πολιτισμός για την πατρίδα μας είναι πράγματι η μεγαλύτερη 

προϋπόθεση για ν’ αναπτυχθούμε και να είμαστε η πρωτεύουσα πολιτισμική χώρα σ’ ευρωπαϊκό επίπεδο, 

είναι κάτι το σωστό, το αντιλαμβάνονται όλοι, έστω και αργότερα, και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια 

θα καρποφορήσει. Αλλά αποτελεί μεγάλη τιμή για τους πρωτοπόρους σ’ αυτό το αγώνα.  

Αυτά ήθελα να σας πω, να ευχαριστήσω τον ευεργέτη μας εδώ, τον Καθηγητή μας, να του ζητήσω 

συγνώμη αν κάποια φορά τον έχουμε στενοχωρήσει και το κράτος σε όλες τις εκφάνσεις του είναι αλήθεια 

ότι δημιουργεί εμπόδια που δε θα έπρεπε να δημιουργεί, ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα εκσυγχρονιστεί και 

αυτό και θα ακούσει και θα δει τις νέες τάσεις.  
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Ευχαριστώ και προφανώς τον αγωνιστή, τον Σταύρο Μπένο, ο οποίος ξεκίνησε κάτι μόνος του, 

πλαισιώθηκε από τόσους φίλους γύρω του, έκανε το “ΔΙΑΖΩΜΑ” πανελλήνια και πανευρωπαϊκά 

γνωστό, ενδεχομένως στους ειδήμονες και παγκόσμια γνωστό, είναι μια πρωτοποριακή ενέργεια και 

δράση, η οποία πρέπει να στηρίζεται και να συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».  

H πρόεδρος της Συνέλευσης, κ. Ίριδα Κρητικού έδωσε το λόγο στον ταμία του Σωματείου, κ. 

Παναγιώτη Νταή, ο οποίος παρουσίασε τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό του 

Σωματείου.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 

ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

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

για την τιμή που έκανε στο Σωματείο να προεδρεύει της Συνέλευσης. Εν συνεχεία, ο κ. Νταής 

ενημέρωσε τα μέλη ότι θα παρουσιάσει τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Απολογισμό για το 

προηγούμενο έτος, δηλαδή για το 2021, όπως καταστατικά έχει την υποχρέωση. Επιπλέον, έθεσε υπ’ 

όψιν των μελών της Συνέλευσης τον παρακάτω πίνακα: 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 

1-1-2021 έως 31-12-2021 

 

ΕΣΟΔΑ 

 
ΕΞΟΔΑ 

1 

Υπόλοιπο Ταμείου (Σύνολο) 

31/12/2020 

α) Μετρητά 31/12/2020   137.05€ 

β) Τράπεζα 31/12/2020 

275.645,89 € 

275.782,94€ Ενοίκιο, Κοινόχρηστα 8.082,55€ 

2 Συνδρομές Τακτικών Μελών 35.400,00€ Λειτουργικά Έξοδα    23.537,33 € 

3 Δωρεές Μελών-Φίλων     314,00 € Αμοιβές Συνεργατών   104.045,74€ 

4 Συνδρομές Εταιρικών Μελών 219.800,00 € Παραγωγικές Δαπάνες  422.029,71 € 

5 Χορηγίες Δράσεων Διαζώματος 683.265,99 € Έξοδα εκδηλώσεων    32.370,19 € 

6 Τόκοι καταθέσεων           1,36 € Έξοδα προβολής     1.173,08 € 

7 Επιστροφές Διαθεσίμων       324,53€ Τραπεζικά έξοδα        710,94€ 

8 Έσοδα Κουμπαράδων Αρχαίων 

Θεάτρων 
                    

4.345,55€ 

Έξοδα Κουμπαράδων 

Αρχαίων Θεάτρων 
  15.640,95€ 

9 Επιχορηγήσεις, Ενοίκια,Δάνεια           0,00 €   

     

     

     

     

     

 ΣΥΝΟΛΟ 1.219.234,37€  ΣΥΝΟΛΟ  607.590,49 € 

 

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

Π. ΝΤΑΗΣ:  

«Στο πλαίσιο του Οικονομικού Απολογισμού θα φανεί και με ποσοτικά στοιχεία, πώς όλη αυτή η δουλειά 

που περιέγραψε ο Πρόεδρος, ο Σταύρος Μπένος, έγινε το περασμένο έτος και πώς προγραμματίζεται να 

συνεχιστεί για το έτος 2023. Βλέπουμε, λοιπόν, στον Οικονομικό Απολογισμό του έτους 2021, ότι τα 

έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 1.219.234,37 €, μαζί βεβαίως και με το ταμειακό υπόλοιπο που υπήρχε στα 

Ταμεία του Σωματείου στο τέλος του 2020 και αξίζει να σταθούμε εδώ, σε μία ποσοστιαία συμμετοχή των 

χορηγιών και των συνδρομών σε αυτά τα έσοδα.  

α) Μετρητά 31/12/2021                                          292,69 € 

β) Τράπεζες Διαζώματος  31/12/2021              510.849,48€ 

γ)  Τράπεζες Κουμπαράδων 31/12/2021         100.501,71€ 

 

Υπόλοιπο εις νέον (Σύνολο) 31/12/2021                  

611.643,88€ 
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Μαζί, λοιπόν, αυτές οι δυο πηγές χρηματοδότησης, μας δίνουν το 70% περίπου των εσόδων. Αυτό το 

στοιχείο δείχνει πραγματικά την εμπιστοσύνη που έχει κατακτήσει το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, εμπιστοσύνη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ξέρετε, σε περιόδους όπως, δυστυχώς και η σημερινή που είναι δύσκολες οικονομικά, δεν είναι 

αυτονόητο και εύκολο να πείσεις μια ιδιωτική επιχείρηση ακόμα και στο πλαίσιο αυτού του θεσμού της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να δώσει χρήματα για δημόσιο και κοινωφελή σκοπό. Για να το κάνεις, 

πρέπει ν’ αποδείξεις ότι λειτουργείς με διαφάνεια, με αποτελεσματικότητα και ότι παράγεις έργο.  

Προφανώς για να φτάσουμε σ’ αυτό το αποτέλεσμα, το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχει πείσει ότι έχει αυτά τα στοιχεία 

στην καθημερινή του λειτουργία και γι' αυτό το λόγο, η εμπιστοσύνη της επιχειρηματικής κοινότητας, 

υπάρχει, συνεχίζεται και θα υπάρξει και στο μέλλον. Μέσα από αυτές τις χορηγίες, εκπονούνται μελέτες, 

όπως είδαμε. Η εκπόνηση των μελετών οδηγεί σε ωρίμανση των έργων. 

Η ωρίμανση των έργων μας οδηγεί σε ξεκλείδωμα χρηματοδοτήσεων από διάφορα προγράμματα, 

ευρωπαϊκά και εθνικά. Και αν δεν είναι αυτό ο ορισμός της μόχλευσης ιδιωτικών και δημοσίων πόρων 

και αν δεν είναι αυτό η επιτομή της συνέργειας, τότε δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε τι άλλο μπορεί 

να είναι και ν’ αντιπροσωπεύουν αυτοί οι όροι.  

Περνάμε στα έξοδα, στις δαπάνες. Βλέπουμε ότι οι δαπάνες για το περασμένο έτος ανήλθαν στις 

607.500,49 €. Από αυτές, οι 510.000 περίπου, κατευθύνονται σε παραγωγικές δραστηριότητες και σε 

αμοιβές συνεργατών, οι οποίες όπως ακούσατε και από τον Πρόεδρο πριν, είναι ακριβώς για να 

υποστηρίξουν τις εξωστρεφείς δράσεις του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.  

Και από αυτό, λοιπόν, το στοιχείο καταλαβαίνουμε ότι η χρηματοδότηση που εξασφαλίζει το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” από ιδιωτικές χορηγίες, πιάνει τόπο».  

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

Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από 1η Ιανουαρίου έως την 31 Αυγούστου 

2022. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/08/2022 

Εσοδα  ΧΡ 2008-21 ΧΡΗΣΗ 2022 31/8/2022 Έξοδα ΧΡ 2008-21 
ΧΡΗΣΗ 
2022 31/8/2022 

                

Τακτικές Εισφορές Μελών 519.181,64 € 21.300,00 € 540.481,64 € Έξοδα Ίδρυσης  139,02 0,00 139,02 

Εισφορές Τακτικών Μελών 519.181,64 € 21.300,00 € 540.481,64 € 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 5.568,51 113.468,14 

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 2.254.376,31 € 152.570,00 € 
2.406.946,31 

€ Μίσθωση ακινήτων (έδρα )       

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 551.716,31 €   551.716,31 € Ενοίκια  96.272,20 4.800,00 101.072,20 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 €   102.150,00 € 
Κοινόχρηστα ,Εγγυήσεις (Ενοικίων 
,ΔΕΔΗΕ) 11.627,43 768,51 12.395,94 

ΚΟΣΜΟΤΕ 126.600,00 € 18.600,00 € 145.200,00 € 'Εξοδα λειτουργίας  312.445,20 16.094,35 328.539,55 

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 1.643,00 23.560,00 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 102.000,00 € 12.400,00 € 114.400,00 € Ο.Τ.Ε 32.788,52 1.157,00 33.945,52 

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 94.800,00 € 12.400,00 € 107.200,00 € COSMOTE 6.476,23 312,39 6.788,62 

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 17.661,39 272,31 17.933,70 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  Α.Ε. 15.000,00 € 8.650,00 € 23.650,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά  30.722,33 1.292,21 32.014,54 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 43.350,00 €   43.350,00 € 
Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-
Φωτογραφίες  31.329,74 1.200,07 32.529,81 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 61.940,00 € 6.200,00 € 68.140,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 28.661,49 1.634,82 30.296,31 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 60.800,00 € 5.000,00 € 65.800,00 € 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 6.133,59 77.621,93 
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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 82.153,07 1.082.120,63 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 40.000,00 € 5.000,00 € 45.000,00 € Κόστος μισθοδοσίας 732.603,75 56.817,62 789.421,37 

INTERAMERICAN  Α.Ε. 27.000,00 €   27.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 267.363,81 25.335,45 292.699,26 

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 € 6.200,00 € 55.800,00 € 

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 1.246.507,27 480.499,44 1.727.006,71 

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 50.000,00 110.000,00 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ A.E. 21.000,00 € 3.000,00 € 24.000,00 € 
Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο 
Θέατρο Νικόπολης 21.017,99 2.064,00 23.081,99 

ΓΣΕΒΕΕ 15.000,00 € 3.000,00 € 18.000,00 € 
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 € 3.000,00 € 9.000,00 € 
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 
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      0,00 € 
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,χορηγία κάλυψης 
εξόδων θερμοκοιτίδας   2.645,05 2.645,05 

      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 

Μεταβιβαστικές εισροές 1.678.536,58 € 518.365,02 € 
2.196.901,60 

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

Μεταβιβαστικές εισροές  950.870,59 €   950.870,59 € 
Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη για τα Έργα 
Φωτοδότες Β.Εύβοιας 5.580,00 13.020,00 18.600,00 

ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων 
θερμοκοιτίδας 49.600,00 €   49.600,00 € 

Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό 
Β.Εύβοιας 4.960,00 9.920,00 14.880,00 

Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή 
Στ.Ελλάδας 18.600,00 €   18.600,00 € 

Ο.Τ.Ε.,Έξοδα μετακινήσεων,ημερίδων για 
Βόρεια Εύβοια 30.242,09 9.757,91 40.000,00 

Ίδρυμα j m Kaplan,Πρόγραμμα ΄΄Τριλογία της Αττικής΄΄ 81.665,99 €   81.665,99 € 
ΙΚΕΑ House Market,μελέτη για το Νέο 
Δάσος Βόρειας Εύβοιας   56.000,88   

Unisystems A.E. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 12.400,00 €   12.400,00 € 
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας   18.000,00   

Ίδρυνα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 60.000,00 € 50.000,00 € 110.000,00 € 
Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών 
Σχεδίων Βόρειας Εύβοιας   75.516,00   

Νέα Οδός,Έξοδα Εταιρικών Μελών,Μελέτη 
Φύση&Πολιτισμός 37.200,00 €   37.200,00 € 

Ελ.Βενιζέλος Α.Ε. ,Διαγωνισμός για το 
λογότυπο Τριλογίας Αττικής   11.960,00   

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

Ελβάλ Χαλκόρ,μελέτη ωρίμανσης έργων 
Βόρειας Εύβοιας   9.300,00   

ΣΠΕΛ για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια   13.000,00 € 13.000,00 € 
ΣΠΕΛ,χορηγία για διάφορες δράσεις στη 
Βόρεια Εύβοια   7.998,00   

Αιγέας ΑΜΚΕ,Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής 10.000,00 €   10.000,00 € 
Growdfunding για διάφορες δράσεις στη 
Βόρεια Εύβοια   14.153,60   

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

Κτήμα Γεροβασιλείου,έξοδα 8ης 
συνάντησης των Εταιρικών    20.000,00   

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 90.738,22 230,70 90.968,92 

Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 43.400,00 €   43.400,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος   230,70 230,70 

Ελβάλ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες 
Β.Εύβοιας 18.600,00 €   18.600,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 33.851,04 1.362,96 35.214,00 

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   528,20 528,20 
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Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής  
Β.Εύβοιας 36.000,00 € 72.040,00 € 108.040,00 € Προβολή Διαζώματος   834,76 834,76 

ΟΤΕ,  Έξοδα μετακινήσεων ,ημερίδων για Βόρεια 
Εύβοια 40.000,00 €   40.000,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 476.872,48 17.360,00 494.232,48 

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 € 124.000,00 € ΙΕ΄Γεν.Συνέλευση    17.360,00 17.360,00 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός 
Β.Εύβοιας   30.000,00 € 30.000,00 € 

Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-
εκδόσεις-μεταφράσεις 347.199,39 33.793,85 380.993,24 

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας   20.000,00 € 20.000,00 € 

Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - 
εκδόσεις -μεταφράσεις 200.833,31   200.833,31 

Κτήμα Γεροβασίλείου, εξόδα 8ης συνάντησης Εταιρικών   20.000,00 € 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 € 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 € 31.000,00 € 3.Μεταφράσεις κειμένων 6.520,00 1.603,07 8.123,07 

Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια   27.325,02 € 27.325,02 € 
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 0,00 1.440,00 

    470,90 €   
8.Έξοδα μετακινήσεων, ημερίδων,site , για 
τη Βόρεια Εύβοια   24.206,45 24.206,45 

Σύνολο Εσόδων 4.546.842,95 € 692.819,92 € 
5.239.662,87 

€ 9.Μελέτη τουριστικής ταυτότητας Μάνης   5.000,00 5.000,00 

Χρηματικά Διαθέσιμα    Υπόλοιπο 400,50 €       0,00 

Ταμείο στο Διάζωμα     400,50 €       0,00 

Λογαριασμοί Καταθέσεων   0,00 € 495.508,65 €       0,00 

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ         0,00 

ΑLPHA BANK                160.540,73 €   160.540,73 € Λοιπές Εκδηλώσεις  171.282,81 13.727,38 185.010,19 

Eurobank Ergasias          17.563,75 €   17.563,75 € Εκδηλώσεις 171.282,81   171.282,81 

Εθνική Τράπεζα               50.898,29 €   50.898,29 € 
Όγδοη συνάντηση του Διαζώματος με τα 
Eταιρικά του Μέλη   13.727,38 13.727,38 

Τράπεζα Αττικής            21.432,64 €   21.432,64 € Έβδομη συνάντηση Άνω Διαζώματος     0,00 

Τράπεζα Πειραιώς           244.787,39 €   244.787,39 € Διάφορα Έξοδα 7.862,90 359,99 8.222,89 
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PAY PAL 285,85 €   285,85 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα   359,99 359,99 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ       495.909,15 € 
Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων 
ποσών     0,00 

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 
31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ .     511.142,17 € Σύνολο Εξόδων  4.035.700,78 708.054,21 4.743.754,99 
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Ακολούθως, ο κ. Νταής σχολίασε τον Οικονομικό Απολογισμό του τρέχοντος έτους, λέγοντας τα εξής: 

«Να δούμε και έναν Οικονομικό Απολογισμό των 8 πρώτων μηνών του 2022. Έσοδα, 692.819,92 €, η 

ποσόστωση και εδώ παραμένει η ίδια σε σχέση με τις πηγές και οι σημαντικότερες πηγές είναι οι χορηγίες 

και οι συνδρομές, και έξοδα 708.054,21 €. 

Βλέπουμε εδώ κι ένα οικονομικό στοιχείο, το οποίο αντικατοπτρίζει τη στροφή που έχει κάνει το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” στο 2022 για τα θέματα της Βόρειας Εύβοιας, για την επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου, 

όπου δαπανούνται αρκετά μεγάλα ποσά και έτσι πρέπει να γίνει. Τα χρηματικά διαθέσιμα του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ την τελευταία μέρα του Αυγούστου του τρέχοντος έτους ήταν 495.909 €». 

 

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

Αρχαίων Θεάτρων, αφού τα Αρχαία Θέατρα είναι ένας βασικός και μόνιμος πυλώνας της δράσης του 

Διαζώματος. Αμέσως μετά, ο κ. Νταής πρόβαλε τον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  31/08/2022 
     

      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 30.556,56 € 26.737,93 3.818,63 

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 € 1.734,80 425,20 

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 
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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 € 5.540,04 456,39 

  Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 839,00 € 760,00 79,00 

        0,00 

        0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 953.388,54 € 890.002,25 63.386,29 

  ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΑ 

          

  ALPHA BANK 11.562,82   11.562,82 

  ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 17.551,94   17.551,94 

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  22.823,85   22.823,85 

  EUROBANK  883,79   883,79 

  ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10.563,89   10.563,89 

        0,00 

          

  ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ  63.386,29 0,00 63.386,29 
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 Ο κ. Νταής έκανε το ακόλουθο σχόλιο για την πρόοδο των κουμπαράδων:  

«Οι κουμπαράδες των Αρχαίων Θεάτρων, επίσης, την 31η Αυγούστου έχουν τα εξής στοιχεία: Έσοδα 

2.486,96 € και έξοδα 39.602,38 € και υπόλοιπο 100.501,71 €. Οι καταθέσεις των κουμπαράδων την 31η 

Αυγούστου ανήλθαν σε 63.386,29 €». 

Αμέσως μετά ο Ταμίας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ παρουσίασε τον προϋπολογισμό του 2023: 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023 

ΕΞΟΔΑ                

ΕΞΟΔΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ         2.000,00 € 

ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ         10.000,00 € 

Ενοίκια      7.200,00 €  

Κοινόχρηστα      2.800,00 €  

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ           30.000,00 € 

Δ.Ε.Η.       2.000,00 €  

ΚΟΣΜΟΤΕ      3.500,00 €  

ΕΥΔΑΠ       200,00 €  

Γραφική ύλη,αναλλώσιμα     4.000,00 €  

Έντυπα ,βιβλία      3.800,00 €  

Έξοδα ταξιδιών ομάδων εργασίας    8.000,00 €  
Διάφορα έξοδα 
φιλοξενίας,καθαριότητας   5.000,00 €  

Ταχυδρομικά,μεταφορικά     3.000,00 €  

Τραπεζικά έξοδα      500,00 €  

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ         220.000,00 € 

Προσωπικό Διαζώματος     136.000,00 €  
Προσωπικό Θερμοκοιτίδας 
Διαζώματος   84.000,00 €  

         

ΕΞΟΔΑ ΙΣΤ΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ         40.000,00 € 
ΕΞΟΔΑ  Θ΄ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΜΕΛΩΝ       5.000,00 € 
ΕΞΟΔΑ Η΄ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΩ 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ       5.000,00 € 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ     20.000,00 € 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ         50.000,00 € 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ    3.000,00 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ      5.000,00 € 

         

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο     Ε  Ξ  Ο  Δ  Ω  Ν         390.000,00 € 

         

Ε  Σ  Ο  Δ  Α              

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ           40.000,00 € 

Συνδρομές μελών 2023     30.000,00 €  

Νέα μέλη      5.000,00 €  

Καθυστερούμενες οφειλές μελών    5.000,00 €  

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ-ΔΩΡΕΕΣ-ΧΟΡΗΓΟΙ         300.000,00 € 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ           50.000,00 € 

         

Σ  Υ  Ν Ο  Λ  Ο    Ε  Σ  Ο  Δ  Ω  Ν         390.000,00 € 

         

Πρόβλεψη διαθέσιμου υπολοίπου 31/12/2022 και μεταφερόμενου 
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ποσού προηγούμενων χρήσεων  περίπου 110.000,00 ευρώ.  

         

Ο κ. Νταής έκανε τον ακόλουθο σχολιασμό για τον προϋπολογισμό των δράσεων του Διαζώματος για 

την επόμενη χρονιά:  

 «Kαι να περάσουμε στον προϋπολογισμό του 2023, έναν προϋπολογισμό ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και 

κυρίως προσγειωμένο στην τρέχουσα, όπως είπαμε, δύσκολη πραγματικότητα.  

Τα έξοδα προϋπολογίζονται ότι θ’ ανέλθουν στο ποσό των 390.000 ευρώ, από αυτά για εξοπλισμό και 

υποδομές προϋπολογίζονται 12.000, λειτουργικά έξοδα 30.000, για μισθοδοσία και αμοιβές τρίτων 

συνεργατών 220.000, που όπως προαναφέρθηκε, αφορούν τις εξωστρεφείς δράσεις του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

και 128.000 για παραγωγικές δράσεις σ’ εκδηλώσεις και προβολή. Δράσεις προβολής δηλαδή. 

Και στο σκέλος των εσόδων, ο οικονομικός προϋπολογισμός του επόμενου έτους για να είναι 

ισοσκελισμένος προφανώς, προϋπολογίζεται στις 390.000 και πάλι και εδώ συνεχίζεται αυτή η τάση που 

έχει διαγραφεί και στους προηγούμενους απολογισμούς, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων 

προέρχεται από εταιρικά μέλη, χορηγίες, δωρεές, προφανώς από τις συνδρομές των εταιρικών και των 

απλών μελών και από μεταβιβαστικές εισροές 50.000».  

 

Κλείνοντας, ο κ. Νταής έκανε μια σύντομη αναφορά στην επίδραση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην 

άσκηση πολιτικών σύνδεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τον πολιτισμό της αγροδιατροφής:  

«Θέλω κλείνοντας, με την ανοχή του Προεδρείου και του Προέδρου για 30 δευτερόλεπτα ν’ αναφερθώ 

σε δύο τελευταίες σχετικά εξελίξεις που δείχνουν ότι αργά αλλά σταθερά αρχίζει και το ελληνικό κράτος 

να ενσωματώνει και να εφαρμόζει στην πράξη κάποιες από τις ιδέες που το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχει αρχίσει να 

επεξεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια. 

Αγροδιατροφή, σύνδεση αγροδιατροφής με τον πολιτισμό. Σύνδεση του πρωτογενούς τομέα δηλαδή με 

τον πολιτισμό. Μετά από αρκετά χρόνια ζυμώσεων, εδώ και λίγα χρόνια και το Ελληνικό Δημόσιο, το 

Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί πλέον να παράγει προϊόντα από τη χλωρίδα που βρίσκεται μέσα στους 

αρχαιολογικούς χώρους και να τα διαθέτει στο κοινό για κατανάλωση.  

Έχει γίνει αρχή από το λάδι της Αρχαίας Ολυμπίας και θα υπάρξει και συνέχεια απ’ ό,τι πληροφορούμαστε 

και σε άλλες περιοχές με το ίδιο προϊόν που είναι πολύ στενά συνδεδεμένο προφανώς με την ελληνική 

παράδοση αλλά και με άλλα προϊόντα. 

Κι ένα δεύτερο στοιχείο πάλι στην ίδια κατεύθυνση, που βεβαίως εδώ πρέπει να ομολογήσουμε ότι η 

Τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων το είχε εφαρμόσει με δική της πρωτοβουλία εδώ και πολλά χρόνια, είναι 

η διάθεση των αρχαιολογικών χώρων όχι μόνο για πολιτιστικές εκδηλώσεις κλασικού τύπου, ένα θέατρο, 

μια μουσικοχορευτική παράσταση ή οτιδήποτε άλλο, τέτοιας μορφής, αλλά και για τη διοργάνωση 
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εκδηλώσεων γαστρονομίας, τοπικής γαστρονομίας, με ποιοτικά προϊόντα που προέρχονται από τον κάθε 

τόπο.  

Κι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το “ΔΙΑΖΩΜΑ” το είχε βάλει στη δημόσια ατζέντα εδώ και πολλά χρόνια 

και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που πλέον έχει γίνει και επίσημη κρατική πολιτική. Το επόμενο θα 

μπορούσε να είναι η ιδέα που είπε ο Καθηγητής, ο κ. Θέμελης πριν από λίγο, να διοργανώνονται 

αθλητικές εκδηλώσεις. Θα το δούμε, εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε.  

Σας ζητώ λοιπόν να εγκριθεί ο Οικονομικός Απολογισμός του προηγούμενου έτους, προφανώς να 

εγκριθεί και ο προϋπολογισμός του 2023, έχοντας ως εχέγγυο τη δράση του Σωματείου, του Διοικητικού 

Συμβουλίου, των επαγγελματικών στελεχών του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, τους οποίους θέλω και απ’ αυτό το βήμα 

να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την προσφορά τους.  

Με εχέγγυο, λοιπόν, όλα αυτά, να είμαστε σίγουροι ότι και ο προϋπολογισμός του 2023, θα εκτελεστεί 

όπως ακριβώς εκτελούνται οι προϋπολογισμοί του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ: με διαφάνεια, με αποτελεσματικότητα 

και με την παραγωγή ουσιαστικού εργαζομένου που ξεκλειδώνει, χρηματοδοτήσεις πολλών εκατομμυρίων 

ευρώ.  

Ευχαριστούμε βεβαίως και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας για τη 

συνδιοργάνωση, να ευχαριστήσουμε και το Δήμο Καλαμάτας που μας φιλοξενεί σ’ αυτή την πολύ 

σημαντική και σπουδαία πολιτιστική υποδομή που δείχνει πραγματικά το επίπεδο, το πολιτιστικό επίπεδο 

του Δήμου Καλαμάτας και να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, ερχόμενος στη δυσάρεστη θέση να 

πω κάποια οικονομικά στοιχεία μετά την πανδαισία που μας επεφύλαξε ο Καθηγητής Πέτρος Θέμελης, 

τον οποίο για ακόμα μια φορά ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια».  

 

ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ 

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

παρουσίαση των Οικονομικών Στοιχείων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και κάλεσε στο βήμα την κα 

Μαίρη Μπελογιάννη, Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

του Σωματείου, για να παρουσιάσει αφενός την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021, 

αλλά και για να κάνει μια σύντομη αποτίμηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  «Μαθητές ξεναγούν 

μαθητές στα Αρχαία Θέατρα» και «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια». Η κα Μπελογιάννη παρουσίασε στα 

μέλη της Συνέλευσης την παρακάτω έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021: 
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                               ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   06 Ιουνίου  2022  
        του Σωματείου με την επωνυμία ΔΙΑΖΩΜΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ  

    Σήμερα την 06 Ιουνίου  2022, ημέρα Δευτέρα,και ώρα 09.00 π.μ. στα Γραφεία του 

Σωματείου με την επωνυμία ΔΙΑΖΩΜΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ , στην  

Αθήνα και επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 1ος όροφος συνήλθε η τριμελής  

Εξελεγκτική Επιτροπή,αποτελούμενη από τους,  

1.Μπελογιάννη Μαρία  

2.Μαυριδόγλου Βασίλειο  

3.Μαριόλη Ιωάννη  

η οποία εξελέγη ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου με   

την επωνυμία ΔΙΑΖΩΜΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  όπως προβλέπεται από   

το Καταστατικό του Σωματείου.  

   Οι υπογεγραμμένοι Μπελογιάννη Μαρία,Μαυριδόγλου Βασίλειος,Μαριόλης   

Ιωάννης,ενεργήσαμε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου   

σύμφωνα με το άρθρο 16του Καταστατικού για τη χρήση του οικονομικού έτους  
2021 (από  01/01/2021 εως  31/12/2021) και διαπιστώθηκε ότι όλες οι 
εισπράξεις   

και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις και οι πράξεις του  

ταμείου έχουν καλώς σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. ή Γ.Σ.  

    Όλες  οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη  

στο Βιβλίο του Ταμείου.  
    Η διαχειριστική χρήση  από 01/01/2021 εως 31/12/2021 παρουσιάζεται ως 
εξής  

    Εισπράξεις  από 01/01/2021 εως  31/12/2021 943.451,43 € 

    Υπόλοι πο  Ταμείου 31/12/2020 275.782,94 € 

             Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο     Ε  Σ  Ο  Δ  Ω  Ν 1.219.234,37 € 

  

    Πληρωμές  από  01/01/2021 εως  31/12/2021 ως κάτωθι.  

    Για αμοιβές συνεργατών  104.045,74 € 

    Για λειτουργικά έξοδα 23.537,33 € 

    Ενοίκιο κοινόχρηστα 8.082,55 € 

    Παραγωγικές δαπάνες  422.029,71 € 

     Έξοδα εκδηλώσεων 32.370,19 € 

     Έξοδα προβολής 1.173,08 € 

     Τραπεζικά έξοδα 710,94 € 

     Έξοδα κουμπαράδων Αρχαίων Θεάτρων 15.640,95 € 

            Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο    Ε  Ξ  Ο  Δ  Ω  Ν 607.590,49 € 

  

           Υ  Π  Ο  Λ  Ο  Ι  Π  Ο    Τ  Α  Μ  Ε  Ι  Ο  Υ    31/12/2021 611.643,88 € 

       Κατόπιν  τούτου  εισηγούμαστε  στη Γενική  Συνέλευση  την απαλλαγή του   

       Ταμία  και του Διοικητικού  Συμβουλίου  από κάθε  ευθύνη  

  

                           Τα  Μέλη της Εξελεγκτικής  Επιτροπής  

  

                  1.  Μπελογιάννη  Μαρία  
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                  2.  Μαυριδόγλου  Βασίλειος  

  

                  3.  Μαριόλης  Ιωάννης  

Αμέσως μετά, η κα Μπελογιάννη προχώρησε στην αποτίμηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  

«Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα Αρχαία Θέατρα» και «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια», αναφέροντας 

περίπου τα εξής: 

Μ. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ:  

«Ο καθρέφτης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ είναι η πλατφόρμα Generation D. 

Για τη δημιουργία της, τη λειτουργία της, τη διάχυσή της, φροντίζει μια βασική ομάδα που αποτελείται 

από τον Σωκράτη Μεχτερίδη, τη Μαρία Κουρασάνη και εμένα.  

Ωστόσο, τη σχολική χρονιά 2021-2022, δυο νεαρά αρωγά μέλη, μαθητές Λυκείου, η Ηλέκτρα Πλακίτση 

και ο Ορέστης Μικελάκης, βοήθησαν στην ανάρτηση των δελτίων Τύπου, αλλά και οι υπεύθυνοι των 

πολιτιστικών προγραμμάτων των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, η κα Πίτσα Λογαρά - 

Λαμπρινουδάκη, με το ασίγαστο πάθος της, να γνωρίζουν και ν’ αναδείξουν οι μαθητές την πολιτιστική 

μας κληρονομιά, ενθάρρυνε, καθοδήγησε και βοήθησε πολλούς εκπαιδευτικούς να δώσουν την ευκαιρία 

στα μνημεία ν’ αφηγηθούν τις ιστορίες τους και να συνομιλήσουν με τη μαθητιώσα νεολαία.  

Το εμβληματικό μας εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι η “Υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων. Μαθητές, ξεναγούν 

μαθητές στ’ Αρχαία Θέατρα”. Υλοποιείται αδιαλείπτως από το 2014, με την έγκριση του Υπουργείου 

Παιδείας. Έχει ως σκοπό τη δημιουργία συνειδητών κληρονόμων της ελληνικής και της παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς που θα εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα των Αρχαίων Θεάτρων, αλλά και των 

υπολοίπων μνημείων και ως ενεργοί πολίτες του μέλλοντος θα προστατεύουν και θα διασώζουν τα 

μνημεία.  

Τη σχολική χρονιά, λοιπόν, 2021-2022, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 59 Σχολικές Μονάδες, όλων των 

τύπων, Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Ειδικά Σχολεία, Καλλιτεχνικά 

Σχολεία, Μουσικά Σχολεία, από τον Έβρο έως τα Ιωάννινα κι από τις Σέρρες ως το Ηράκλειο και τα 

Χανιά. Ενεπλάκησαν 192 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και 1.537 μαθητές και μαθήτριες σε 

ρόλους ξεναγών, ιστορικών, αρχαιολόγων, δημοσιογράφων, καλλιτεχνιών, ηθοποιών. 

Υιοθετήθηκαν, άρα ζωντάνεψαν, αναδείχθηκαν, προβλήθηκαν, 29 Αρχαία Θέατρα, 2 Ωδεία και το 

Αρχαίο Θέατρο του Κουρείου στην Κύπρο. Μαθητές ξενάγησαν τους συμμαθητές τους, αλλά και μαθητές 

άλλων σχολείων, ακόμα και ελληνόγλωσσων σχολείων του εξωτερικού, διαδικτυακά ή στο χώρο, όταν 

δόθηκε το πράσινο φως για επισκέψεις και εκδρομές και όταν με την άδεια των Εφορειών Αρχαιοτήτων 

που είναι στο πλευρό μας, ακούστηκαν στην ορχήστρα Αρχαίων Θεάτρων αποσπάσματα από έργα του 

Σοφοκλή, του Ευριπίδη, του Αριστοφάνη ή όταν διοργανώθηκαν αθλοπαιδιές όπως έγινε από τα 

Εκπαιδευτήρια Μπουγά στο Αρχαίο Στάδιο της Μεσσήνης, η ανάταση ψυχής κορυφώθηκε.  
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Σχεδιάστηκαν και προτάθηκαν από σχολεία Πολιτιστικές Διαδρομές που συνδέουν τ’ Αρχαία Θέατρα με 

το φυσικό περιβάλλον, αυτά που λέγαμε πριν, με τον αγροδιατροφικό τομέα, με τη σύγχρονη κοντινή πόλη, 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως είναι τα ιστορικά της κτίρια, τα πολιτιστικά μνημεία, σύγχρονη 

παραγωγή και δημιουργία, γαστρονομία, παράδοση. 

Δηλαδή στη βάση της φιλοσοφίας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, που είναι τα μνημεία φύσης και πολιτισμού στο 

κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Σχολεία συνεργάστηκαν δημιουργώντας 

δίκτυα και πολλαπλασιάζοντας την απόλαυση από την υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων. Μαθητές και 

μαθήτριες απέκτησαν γνώση όχι μόνο από πηγές, αλλά κι από ειδικούς, είτε πανεπιστημιακούς καθηγητές, 

αρχαιολόγους, ξεναγούς, συγγραφείς, διευρύνοντας έτσι τους ορίζοντές τους, ακόμα και σε επίπεδο 

επαγγελματικού προσανατολισμού που είναι πολύ σημαντικό.  

Δε θα μιλήσω για το πρόγραμμα «Στηρίζουμε Βόρεια Εύβοια» που το είπαμε λίγο πριν, θα πω όμως ότι 

όταν ο κ. Μπένος επισκέφθηκε σχολεία στη Βόρεια Εύβοια, και αυτό ήταν πραγματικά συναρπαστικό, το 

αντίδωρο από εμάς, είναι ένα ψηφιακό παιχνίδι, λέγεται “Το κουίζ του Νέου Δάσους”, το σχεδίασε ένας 

εξαιρετικός συγγραφέας και δημιουργός ψηφιακών παιχνιδιών, ο Πάρης Περάκης και αυτό το παιχνίδι 

μπορούν να το παίξουν μαθητές όχι μόνο στη Βόρεια Εύβοια, αλλά σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στα 

σχολεία του εξωτερικού, φυσικά και οι ενήλικες. 

Και βέβαια δημιουργήθηκε και η ιστοσελίδα που είναι πάρα πολύ όμορφη, “Στηρίζουμε Βόρεια Εύβοια” 

από τον Χρήστο Χιώτη που είναι σχεδιαστής Οπτικών Επικοινωνιών, με στόχο την προβολή των δράσεων 

που διοργανώνονται κάτω από την ομπρέλα “Στηρίζουμε Βόρεια Εύβοια”. Μ’ ενημέρωσαν από το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ότι και φέτος με εγκύκλιο από το Υπουργείο Παιδείας, το πρόγραμμα 

αυτό θα γίνει σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας και στα ελληνόγλωσσα του εξωτερικού.  

Τη χρονιά αυτή δημιουργήσαμε και πιλοτικά υλοποιήσαμε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το 

“Παίζω και μαθαίνω για το Αρχαίο Θέατρο”. Απευθύνεται σε παιδιά βρεφονηπιακής ηλικίας, 3 έως 4 

ετών, των παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, και παιδιά προσχολικής ηλικίας, 5 έως 6 αλλά και πρώτης 

σχολική ηλικίας, 7 έως 8 ετών. 

Σκοπός του είναι η πρώτη γνωριμία παιδιών με το Αρχαίο Θέατρο, τα βασικά αρχιτεκτονικά μέρη, το 

υλικό κατασκευής, τη χωρητικότητα και την κατανόηση της σημασίας του θεάτρου στην καθημερινή ζωή 

των πολιτών στην Αρχαία Ελλάδα μέσα από τη βιωματική μάθηση και το παιχνίδι. Το εμπνεύστηκε και 

το σχεδίασε ένα αρωγό μέλος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, η Αθηνά Πουρσαϊτίδου, Αρχαιολόγος και 

Μουσειοπαιδαγωγός και εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία, πιλοτικά σ’ έναν Βρεφονηπιακό Σταθμό και 

σ’ ένα Νηπιαγωγείο. 

Θα μπορούσε βέβαια κάλλιστα η Αθηνά Πουρσαϊτίδου να φτιάξει κι ένα πρόγραμμα γι' αυτά τα 

χαρισματικά, όμορφα παιδάκια, τα χαριτωμένα που τα φέρνουν οι γονείς τους στις Γενικές Συνελεύσεις, 

https://evoia-meta.gov.gr/quiz/
https://stirizoumevoreiaevia.gr/
http://iep.edu.gr/el/component/k2/1540-ekpaideftiko-programma-stirizoume-voreia-eyvoia
https://diazoma.gr/generationd/#/tag/-NBRn4zliLDNDk0wxdh7
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ώστε να μπορούν οι γονείς να απολαμβάνουν τις εργασίες και τα παιδάκια με τη Μουσειοπαιδαγωγό, να 

κάνουν το δικό τους πρόγραμμα.     

Φυσικά, συνεχίστηκε κι αυτή τη χρονιά η επιτυχής συνεργασία μας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, φοιτητές και φοιτήτριες που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών στις Επιστήμες Αγωγής 

και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της καινοτόμου δράσης “Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα και 

Πολιτισμός”, πρόσφεραν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις αξιοποίησης της Ελευσίνας, στο πλαίσιο της 

Αθηναϊκής Τριλογίας, που είναι μια από τις Πολιτιστικές Διαδρομές του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Φέτος θ’ 

ασχοληθούν με το Λαύριο.            

Επιτρέψτε μου τώρα πολύ σύντομα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες ενδεικτικές εικόνες από το θησαυρό 

μας, όπως είναι οι μαθητικές δημιουργίες που κοσμούν τη Generation D, ιστολόγια αφιερωμένα σε 

Αρχαία Θέατρα, ψηφιακά έντυπα, οδηγοί στην Ελληνική, στην Αγγλική, αλλά και στις άλλες γλώσσες, 

αφίσες, σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, κουίζ, εικαστικές δημιουργίες, βίντεο, ντοκιμαντέρ, ψηφιακά βιβλία και 

αφηγήσεις, ψηφιακές εφαρμογές είναι ορισμένα από αυτά.  

Να πω εδώ ότι το 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας πρόσφερε ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο για το Θέατρο της 

Αρχαίας Μεσσήνης και τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά την ψηφιακή εφαρμογή VoluntUp και βεβαίως το 4ο 

Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, μια ψηφιακή εφαρμογή, όπου μαθητές ξεναγούνται από μαθητές, μέσα από 

εφαρμογή στα κινητά.  

Για την επόμενη χρονιά, ο στόχος μας είναι η έμφαση στις πολιτιστικές διαδρομές και στις συνεργασίες 

μεταξύ των σχολείων. Εδώ βλέπετε έναν οδηγό για σωστή συμπεριφορά μέσα στους αρχαιολογικούς 

χώρους, που είναι πάρα πολύ ωραίος». 

 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

Ακολούθως, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Ίριδα Κρητικού κάλεσε στο βήμα τον πρόεδρο 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για να ανοίξει το πιο συμμετοχικό κομμάτι της 

Συνέλευσης και να απαντήσει στις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις που τέθηκαν μέσω της πλατφόρμας για 

τα μέλη που συμμετείχαν ψηφιακά, αλλά και τις ερωτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη που παρεβρέθησαν 

στην αίθουσα.  

Ερώτηση 1η.  Πότε πιστεύετε πως θα είναι λειτουργική η πολιτιστική διαδρομή – τριλογία της Αττικής;  

Την ερώτηση απήυθυνε η αρχιτέκτων και αρωγό μέλος του Διαζώματος, κ. Μαρίνα Νάστου. Αμέσως 

μετά έλαβε το λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας για να απαντήσει στην ερώτηση: 
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ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ: 

«Ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε ποια είναι η φιλοσοφία που δουλεύουμε στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” και που τη συζητώ 

συνέχεια με τους Αρχαιολόγους μας.  Τα μνημεία ξέρετε, είναι ελκυστικά σε όποια φάση και αν 

βρίσκονται, ακόμα και ερειπιώνες αν είναι τα μνημεία, είναι ελκυστικά στην επισκεψιμότητα. Υπάρχει 

μια αντίληψη εδραιωμένη, ότι πρέπει να τελειώσουμε και να έχουμε μια σούπερ αναστήλωση για ν’ 

ανοίξουμε τα μνημεία στο κοινό, που είναι μια λάθος προσέγγιση.  

Συνεπώς, η επιδίωξη των διαδρομών ποια είναι: Να ενωθούν λειτουργικά τα μνημεία που συγκροτούν τη 

διαδρομή αυτή, στην προκειμένη περίπτωση η Ακρόπολη, το Λαύριο και η Ελευσίνα. Ακούστε τώρα 

νούμερα, η Ακρόπολη έχει 2.000.000 επισκεψιμότητα και την αυξάνει συνέχεια, το Λαύριο και η Ελευσίνα 

είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες, ενώ αποτελούν στην ουσία το ίδιο σύνολο.  Άρα, λοιπόν, δεν πρόκειται 

να χάσουμε ούτε μια μέρα. Από την πρώτη κιόλας μέρα θα φροντίσουμε με τις ωραίες προτάσεις που 

έχουν κατατεθεί από τους μελετητές, ν’ αποκτήσει μια λειτουργικότητα αυτή η διαδρομή.  

Έχουμε μια πρόταση να εγκατασταθεί ένα info kiosk στην Ακρόπολη που να προβάλλει την Τριλογία και 

τα πρώτα έργα που θα οργανώσουμε, θα είναι έργα δημόσια, αλλά και κίνητρα για ιδιωτικά μέσα, 

προκειμένου ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών της Ακρόπολης, να μαθαίνει το φαινόμενο της κλασικής 

Αθήνας και να το νιώθει ολοκληρωμένα, όταν θα επισκέπτεται το Λαύριο και την Ελευσίνα.  

Την ίδια μεθοδολογία ακολουθούμε σε όλες τις διαδρομές, από την Ήπειρο που ξεκινήσαμε και τις άλλες 

Περιφέρειες της χώρας που έχουμε αναπτύξει ανάλογη δραστηριότητα. Συνεπώς, η Τριλογία της Αθήνας, 

η δραστηριότητα θα ξεκινήσει ήδη από το 2023, με χαμηλούς στόχους ως προς το ποσοτικό της σημείο, 

αλλά συνεχώς θα επαυξάνεται. 

Δε θα περιμένουμε, δηλαδή, τα έργα τα αρχαιολογικά που είναι πολύ μεγάλα. Δηλαδή ένα μεγάλο έργο 

είναι η αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου του Θορικού, η ολοκλήρωση του Τελεστηρίου της Ελευσίνας, 

η ανάδειξη των συγκροτημάτων για την εξόρυξη του αργυρού μολύβδου και τα πλυντήρια.  

Είναι αυτή η μεγάλη εγκατάσταση στο Λαύριο, του Ε.Μ.Π., το τεχνολογικό πάρκο. Σκεφτείτε πόσο 

ελκυστικό είναι να τα ενώσουμε όλα αυτά. Και προστέθηκαν δυο μεγάλα μνημεία στη Φυλή, το Αρχαίο 

Φρούριο και το Αρχαίο Τείχος, όπως και τα μνημεία στις Αχαρνές που εκεί δουλεύουμε πολλά χρόνια.  

Όλα αυτά θα συνενωθούν μεταξύ τους. Η πρώτη απόπειρα είναι να τα συνδέσουμε λειτουργικά, με 

δημόσια και ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, ύστερα να τα συνδέσουμε και ψηφιακά, και σιγά-σιγά, καθώς τα 

έργα της διαδρομής θα προχωρούν, ολοένα και περισσότερο θα ζωντανεύει η διαδρομή. Αλλά οι 

διαδρομές είναι κάτι που υπάρχει ήδη. Είναι εκεί, μας περιμένει. Αλλά εμείς θα του δώσουμε σάρκα και 

οστά από την πρώτη στιγμή και κάθε μέρα ολοένα και περισσότερο αυτό το πράγμα θα προχωράει μέχρι 

να πάρει την οριστική μορφή».  
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Ερώτηση 2η.  Ποιο είναι το μυστικό επιτυχίας ενός ολιστικού προγράμματος; Την ερώτηση απήυθυνε 

η κα Μαρία Καράμπελα, σύμβουλος προώθησης  προϊόντων της OLOVE Oil by KarabELLAS 

farm, Terra Sparta και τακτικό μέλος του Σωματείου. Το λόγο πήρε ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, 

ο οποίος είπε τα εξής: 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Για να πετύχεις κάτι σπουδαίο χρειάζεσαι και τη γνώμη και τη συνέργεια και πολλών άλλων ανθρώπων.  

Δυστυχώς, αυτή η αντίληψη του μοναχικού δρόμου, κυρίως στο δημόσιο τομέα, όχι ότι δεν υπάρχει και 

στον ιδιωτικό τομέα, όπου ο καθένας θέλει να είναι αφεντικό και να θωρακίζει τη μικρή του εξουσία, στα 

πενιχρά προσωπικά του όρια.  

Δυστυχώς η ελληνική νομοθεσία βρίθει από τέτοιες πρακτικές, οι οποίες δημιουργούν μικρές εξουσίες 

παντού, που εγώ τις ονομάζω φυλακές. Πιστεύει δήθεν κάποιος ότι έχει μια μεγάλη εξουσία, την έχει 

μόνος του, τη χαίρεται, αλλά στην ουσία έχει παγιδευθεί, είναι θύτης και θύμα αυτής της διεργασίας και 

της διαδικασίας γιατί στην ουσία χτίζει μια φυλακή.  

Θα εξαπλώσω λίγο τη σκέψη μου για να σας μιλήσω για την αγαπημένη μου κοινότητα των Αρχαιολόγων, 

που από παιδί την αγαπώ και την υπηρετώ αλλά και τη μελετώ ταυτόχρονα. Τι έχει συμβεί με τους 

Αρχαιολόγους μας: Η πλήρης επιβεβαίωση των όσων πίστευα, ήρθε όταν ήμουν για 4 ολόκληρα χρόνια 

σε δυο διετείς θητείες, Υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης, αρμόδιος για όλο το Ανθρώπινο Δυναμικό της 

χώρας.  

Οι Αρχαιολόγοι ήταν η μόνη οντότητα στο δημόσιο χώρο, που δεν παρουσιάστηκε ποτέ κρούσμα 

διαφθοράς. Ποτέ. Είναι δηλαδή τόσο ταγμένοι και αφοσιωμένοι στο καθήκον, μ’ έναν τρόπο μοναδικό. 

Η πολιτεία δεν έπρεπε να τους επιβραβεύσει; Οι πολίτες αυτής της χώρας δεν έπρεπε να τους 

επιβραβεύσουν; Δεν το έκαναν όμως.  

Μάλλον τους έκαναν εχθρούς του λαού. Επειδή ήταν εμπόδιο, ακόμα και για μια άδεια οικοδομής για τον 

ιδιώτη ή για τον επιχειρηματία, ένα επιχειρηματικό σχέδιο, στα οποία ήταν εμπόδιο δήθεν τ’ αρχαία και 

οι Αρχαιολόγοι. Αλλά πολλές φορές, ήρθαν αντιμέτωποι με Δημάρχους και με Υπουργούς, πολλές φορές 

και με τον ίδιον τον Πρωθυπουργό.  

Έχω τη μαρτυρία μιας σπουδαίας Αρχαιολόγου που ήταν στην Ακρόπολη, της Έβης Τουλούπα. Το ξέρετε 

ότι η Τουλούπα είχε μια δριμεία αντιπαράθεση με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και του αρνήθηκε κάποια 

πράγματα που ζήτησε για την Ακρόπολη; Αυτοί είναι οι Αρχαιολόγοι.  

Όμως, προσπαθώντας, να προστατεύσουν τον εαυτό τους απ’ όλη αυτή την επιθετικότητα που υπήρχε, 

στην ουσία οδηγήθηκαν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Αυτό το φαινόμενο οι θεωρητικοί τ’ 
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ονομάζουν “κοινωνικό εξοστρακισμό”, για να μπορέσουν πραγματικά να διασώσουν την υπόστασή τους, 

ακόμα και τη σωματική πολλές φορές, όχι μόνο την πνευματική και την ψυχική και την επιστημονική.  

Αλίμονο, όμως, αυτή η διαδικασία έχει και μια φοβερή παρενέργεια. Είναι ότι αναπτύχθηκε σιγά-σιγά, 

ακούσια, μια συνείδηση ιδιοκτησίας πάνω στο μνημείο. Δηλαδή είναι σαν να όρθωσαν ένα τείχος 

ανάμεσα στα μνημεία και στην κοινωνία. Αυτό όμως είναι ένα μέγα λάθος, γιατί τα μνημεία μας 

χρειάζονται όλους. Μάλιστα αυτή τη διαδικασία της χρήσης των μνημείων, την περιγράφει μ’ έναν τρόπο 

μοναδικό το Σύνταγμά μας, το άρθρο 24 που λέει τι: Ότι αρμόδιο για την προστασία των μνημείων της 

φύσης και του πολιτισμού είναι το κράτος. Και προσθέτει όμως: Αλλά είναι και δικαίωμα του καθενός.  

Γι' αυτή τη φράση, το “δικαίωμα του καθενός”, γεννήθηκε το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Για να γίνει δικαίωμα του 

καθενός, η βούληση του καθενός, η επιθυμία του καθενός να βοηθήσει τα μνημεία. Και ξεκίνησε όλη 

αυτή η περιπέτειά μας, και η προσπάθεια να ρίξουμε αυτό το τείχος και να πούμε στους Αρχαιολόγους, 

“είμαστε πολλοί που σας εκτιμούμε, είμαι πολλοί που σας αγαπάμε και θέλουμε να είμαστε μαζί σας, να 

σας βοηθήσουμε”. Γιατί τα μνημεία μας έχουν όλους ανάγκη. Και πώς θα ονόμαζα εγώ το ρόλο του 

κράτους και των Αρχαιολόγων: Ότι δεν είναι ιδιοκτήτες, αλλά θεματοφύλακες των μνημείων. Και έχουν 

και το χρέος εκείνοι να μας δείχνουν το δρόμο και να μας καλούν και σιγά-σιγά, προκειμένου να 

δημιουργούνται ευρύτατες συναινέσεις και συνέργειες σε όλα τα επίπεδα, από συνέργειες λειτουργικές, 

επιστημονικές, οικονομικές, για τη φροντίδα των μνημείων.  

Γιατί τα μνημεία δεν ανήκουν στη χώρα μας, ανήκουν στην παγκόσμια κοινότητα και στην παγκόσμια 

πολιτιστική κληρονομιά και έχουμε το χρέος με τον τρόπο αυτό να λειτουργούμε, δηλαδή με τη 

μεγαλοσύνη τους να γίνουμε κι εμείς μεγάλοι και ν’ ανοίξουμε μεγαλόκαρδα και ανοιχτόκαρδα την καρδιά 

μας, από την ατομική προσέγγιση, τη συλλογική δουλειά στη μαγεία και στον κόσμο των συνεργειών για 

να έχουμε τ’ αποτελέσματα που αξίζουν στα μνημεία μας. Μακρηγόρησα, αλλά μου άρεσε πολύ η 

ερώτηση».  

Ερώτηση 3η.  Πώς θα ενδυναμώσουμε τις συνεργασίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα τόσο στις 

Πολιτιστικές Διαδρομές όσο και στο πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ»; Την ερώτηση απηύθυνε η κα Διδώ 

Σταθουλοπούλου, που είναι νομικός και τακτικό μέλος του Διαζώματος, ενώ την απάντηση έδωσε ο κ. 

Σταύρος Μπένος. 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Η ενδυνάμωση δεν είναι τεχνητή, είναι πνευματική, συναισθηματική, είναι μια διανοητική διαδικασία. 

Να κατανοήσουμε δηλαδή πόσο χρήσιμος είναι ο ένας στον άλλον.  

Θα σας πω ένα δικό μου παράδειγμα, το οποίο με βοήθησε να δω από παιδί αλλιώς το φαινόμενο της 

πολιτικής στην πατρίδα μας. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για τον Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, το μεγάλο 

μου μέντορα, τον Πολεοδόμο μου δηλαδή στα 12 χρόνια που ήμουν Δήμαρχος. Ο Γρηγόρης ξέρετε, ήταν 
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γόνος μεγαλοαστικής οικογένειας και ήταν το ’41 στην ΕΠΟΝ και μάλιστα στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ήταν πολύγλωσσος  και υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων. Μέχρι το ’74 μόνο δυο χρόνια ήταν ελεύθερος 

αυτός ο άνθρωπος, ’65-’67. Όλα τ’ άλλα χρόνια ήταν εξόριστος, κυνηγημένος, αλλά ποτέ δεν έπαυε να 

δουλεύει, ν’ αγωνίζεται.  

Εγώ τον γνώρισα όταν βγήκα Δήμαρχος το ’78, όταν επεδίωκα να βρω έναν καλό Πολεοδόμο, διότι 

αναζητούσα τους καλύτερους Πολεοδόμους της χώρας, διότι, όπως και του είχα πει ήθελα “να δω την 

πόλη μου απ’ τον ουρανό”. Με τον Γρηγόρη μείναμε δυο μερόνυχτα και συζητούσαμε. O Γρηγόρης δεν 

ήθελε αμοιβή. Μου είπε επί λέξει : “δε θέλω αμοιβή, άμα τα μάτια σου μου λένε την αλήθεια, θα έρθω 

να δουλέψω δωρεάν και η τιμωρία σου θα είναι ότι στους 6 μήνες, άμα με δουλεύεις, θα σηκωθώ να 

φύγω”. Ήρθε ο Γρηγόρης εδώ λοιπόν και εκείνη τη χρονιά. Το ’79 έρχεται ένας οικιστικός νόμος που 

ανατρέπει τα πάντα. Ο 947 του ’79, με εμπνευστή έναν πολιτικό που θεωρώ πως είναι μέσα στην πεντάδα 

των καλύτερων πολιτικών της μεταπολίτευσης,  το “νεοφιλελεύθερο” Στέφανο Μάνο.  Διότι το άρθρο 24 

λέει ότι οι πολίτες πρέπει να δίνουν ένα κομμάτι από την υπεραξία που αποκτούν, με τη σφραγίδα της 

πολιτείας, όταν επεκτείνει το σχέδιο και αποκτούν υπεραξία τα οικόπεδά τους. Και τι είπε ο Στέφανος 

πολύ απλά: “Όποιος μπαίνει στο σχέδιο, θα δίνει 40% εισφορά σε γη”, γιατί το 40% έχει μετρηθεί ότι 

είναι η δημόσια γη σε μια πόλη και “15% εισφορά σε χρήμα για να γίνονται τα έργα υποδομής”. Ήμουν 

ο μόνος Δήμαρχος, εννοείται, που προχώρησα με το νόμο αυτό, κανένας άλλος δεν τόλμησε.  

Τα λέω για να δείξω ότι πιο πολύ το θέμα των συνεργειών είναι θέμα του πώς αντιλαμβανόμαστε και 

πόσο μπαίνουμε πνευματικά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευτυχώς εγώ μπήκα από παιδί και είμαι πια ένας 

φανατικός υποστηρικτής, αυτού που λέει ο κ. Νίκος Κουσιανάς στον επιχειρηματικό κόσμο, της “εθνικής 

συνεννόησης”.  

Συνεπώς, οι διεργασίες είναι πιο πολύ πνευματικές. Και να ξέρετε ότι στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, πέρα από το 

επιχειρησιακό μας σκέλος, αυτό που επιτελούμε είναι πιο πολύ πνευματικό έργο. Το επιχειρησιακό μας 

σχέδιο είναι ακριβώς για να επιβεβαιώνει την ορθή πνευματική προσέγγιση που έχουμε στα ζητήματα 

αυτά.  

Η κατακλείδα ποια είναι: Yπάρχει μεγαλύτερος πλούτος στην πατρίδα μας και μεγαλύτερο περιουσιακό 

στοιχείο από τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού; Ωραία είναι η πνευματική κληρονομιά και αυτό 

είναι πολύ μεγάλο. Αλλά δεν είναι, όμως, και οικονομικό μέγεθος; Δε μπορούν να βοηθήσουν την 

οικονομία της χώρας; Πώς θα το κάνουν; Όταν είναι αποκλεισμένα; Όταν δεν καθόμαστε όλοι μαζί σ’ 

ένα τραπέζι; Όταν δε σκεφτόμαστε καινούργια πράγματα για τη διαχείρισή τους;». 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος έκανε μια σύντομη αναφορά στην πολύτιμη προσφορά του Κοινωφελούς 

Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και ειδικότερα της Γενικής Διευθύντριάς του, κα Εύας Λιανού. Το Ίδρυμα 

συμβάλλει στο πολυσχιδές έργο του Διαζώματος με τακτική ετήσια χορηγία και επιπλέον ανέλαβε τη 
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χρηματοδότηση της μελέτης που εκπονήθηκε για την Πράσινη Ανάπτυξη, το Ψηφιακό Κύμα και το 

Χώρο της Καινοτομίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Η 

μελέτη αυτή εκπονήθησε από μελετητική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία 

με τη Θερμοκοιτίδα D-HUB.  Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει το έργο της Θερμοκοιτίδας D-HUB 

του Σωματείου από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε η δομή αυτή στο Σωματείο. Ο κ. Μπένος 

ευχαρίστησε το Ίδρυμα και την κα Λιανού για τη σταθερή τους υποστήριξη.  

Ερώτηση 4η. Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στη χρηματοδότηση μελετών για τα Αρχαία Θέατρα και 

αν υπάρχει άμεση ανάγκη για κάποια θέατρα; Το ερώτημα τέθηκε από τον κ. Φοίβο Αργυρόπουλο, 

απόφοιτο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αρωγό μέλος του Διαζώματος. Ο κ. Μπένος πήρε 

το λόγο και είπε τα εξής: 

«Σ’ ευχαριστούμε Φοίβο. Η μάχη αυτή είναι διαρκής για εμάς. Βεβαίως η τελευταία βρίσκεται σε μια 

ύφεση και ξέρετε γιατί; Από την απροσδόκητη επιτυχία που είχαμε γιατί χρηματοδοτήσαμε ούτε λίγο ούτε 

πολύ, 50 μελέτες για Αρχαία Θέατρα. Για να καταλάβετε το μέγεθος είναι ότι μέχρι την είδηση του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με 30 Θέατρα είχε ασχοληθεί το ελληνικό κράτος. 

Η δική μας εμπλοκή είναι ακριβώς στις μελέτες, γιατί τα ευρωπαϊκά προγράμματα δε χρηματοδοτούν 

μελέτες. Συνεπώς, με τη διαδικασία αυτή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, με τους κουμπαράδες, με τις ειδικές 

καμπάνιες που κάναμε όταν χρειαζόταν, το κάθε θέατρο το αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά, ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες που έχει. Πόσο θέλει η Τοπική Αρχή; Πόσο είναι έτοιμοι να ενεργοποιηθούν οι πολίτες; 

Ποια είναι η στάση της Τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων στην περιοχή; Άραγε υπάρχουν και Σύλλογοι που 

μπορούν να βοηθήσουν; Μήπως υπάρχουν και διαθέσιμοι χορηγοί; 

Το success story της όλης προσπάθειάς μας στη χρηματοδότηση των Αρχαίων Θεάτρων είναι ο 

Ορχομενός Βοιωτίας. Εκεί βρίσκεται όχι μόνο το θέατρο, αλλά και η Παναγιά η Σκριπού δίπλα, ένα 

μνημείο βυζαντινό του 8ου αιώνα, αλλά και ένα ταφικό μνημείο. Και τότε, λοιπόν, ενώ πήγα με πρόταση 

για το Θέατρο, πρότεινα να σχεδιάσουμε ένα πάρκο για όλα τα μνημεία. Και ξεκίνησε αυτή η ωραία 

περιπέτεια, του Πάρκου του Ορχομενού. Έκανα πάρα πολλές επισκέψεις στην περιοχή και τελικά ο 

κουμπαράς αυτός, από μια κωμόπολη 6.000-7.000, συγκέντρωσε 200.000 ευρώ». 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος κάλεσε στο βήμα τον αρχιτέκτονα – πολεοδόμο,  κ. Δημήτρη 

Διαμαντόπουλο που είχε αναλάβει τη μελέτη του Αρχαιολογικού Πάρκου στον Ορχομενό της Βοιωτίας 

και την πολεοδομική μελέτη. 

Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

«Η ιδιαιτερότητα αυτού του έργου, είναι ότι συνδυάζει 3-4 είδη διαφορετικών παρεμβάσεων. Έχουμε 

πραγματικά τη συνύπαρξη τριών πολύ σημαντικών μνημείων, του θεάτρου, του θολωτού τάφου του 

Μινύα, μυκηναϊκού και ταυτόχρονα μιας εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας βυζαντινής εκκλησίας, της 
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Παναγίας Σκριπού. Όλα τα τοιχώματά της εμπεριέχουν πάρα πολλά σπόλια και αρχαίες επιγραφές και 

πιθανότητα έχει ονομαστεί από αυτό. 

Αυτά τα τρία μνημεία ήταν τελείως αποκομμένα μεταξύ τους, οπότε η ιδέα που είχε ο κ. Μπένος και μαζί 

όταν το είδαμε, ήταν ότι θα έπρεπε να γίνει μια συνολική παρέμβαση που να αφορά σε πρώτη φάση 

πολεοδομικές παρεμβάσεις, δεδομένου ότι όλα αυτά βρίσκονταν στα όρια της πόλης και μάλιστα στους 

δρόμους. Πρόκειται για σημαντικούς δρόμους, από όπου διέρχονταν πολύ βαριές κυκλοφορίες, οι οποίες 

διέκοπταν τη συνοχή αυτών των μνημείων. Οπότε η παρέμβαση αφορούσε και τα μνημεία και το θέατρο, 

την αποκατάσταση του θεάτρου και τη μετατόπιση των δρόμων, αλλά και τη βελτίωση του οικιστικού 

ιστού. Συνεπώς, πέραν από τις όποιες παρεμβάσεις περιβάλλοντος, αναστηλωτικές κτλ., φτάσαμε στο 

σημείο να μελετάμε μέχρι και καινούργιους όρους δόμησης για να υπάρχει ένα αξιοπρεπές περιβάλλον 

στις κατασκευές είτε σε υπάρχουσες, είτε σε  καινούργιες».  

Στη συνέχεια ο κ. Μπένος είπε πως το παραπάνω έργο, το οποίο εκτελείται στο πλαίσιο του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και του Π.ΔΕ. 

Στερεάς Ελλάδας, με συνολικό προϋπολογισμό 6.500.000 ευρώ, περιλαμβάνει την αποκατάσταση του 

Αρχαίου Θεάτρου Ορχομενού, η οποία υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και 

τέσσερα ακόμη έργα, τα οποία υλοποιούνται από τον Δήμο Ορχομενού. Πρόσθεσε ακόμη πως η 

Υπουργός Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη ζήτησε από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων την 

επιτάχυνση του έργου της αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου, ώστε να απορροφηθούν οι 

καθυστερήσεις, που έχουν προκύψει και το έργο να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής 

περιόδου, στο τέλος του 2023.  

Ερώτηση 5η. Τι σημαίνει συμπαγής πόλη;  Το ερώτημα τέθηκε από την φοιτήτρια Αρχαιολογίας και 

τακτικό μέλος του Διαζώματος, κα Άρτεμη Ματάκου. Ο κ. Μπένος πήρε το λόγο και είπε τα εξής: 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Το φαινόμενο της συμπαγούς πόλεως το έζησα μέσα στους σεισμούς. Το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας, 

είχε τότε πενταόροφες πολυκατοικίες. Μετά τους σεισμούς, όμως, βγήκε διάταγμα – το οποίο είχε 

προετοιμαστεί νωρίτερα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού - που περιελάμβανε πλήρεις 

παρεμβάσεις στα κτίρια αυτά, δημόσια και ιδιωτικά. Είχα φροντίσει ως Δήμαρχος να φέρνω σ’ επαφή 

τους πολίτες με την Υπηρεσία και οι άδειες έβγαιναν σε χρόνο ρεκόρ, μέσα σε μια εβδομάδα.  

Στη συμπαγή πόλη, μπορείς να παρεμβαίνεις στο 100% της πόλης και όλου του οικοδομικού αποθέματος. 

Δεν πας επιλεκτικά δηλαδή μόνο στα δημόσια κτίρια, αλλά παίρνεις μαζί σου και τους ιδιώτες και τον 

ιδιωτικό τομέα. Με το πρόγραμμα “ΠΟΛΙΣ”, λοιπόν, φιλοδοξούμε να περάσουμε αυτή τη φιλοσοφία.  
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Ο πρώτος που το έκανε στην Ελλάδα και βραβεύτηκε, είναι ο σημερινός Περιφερειάρχης της Κρήτης, ο 

κ. Σταύρος Αρναουτάκης, όταν ήταν Δήμαρχος στις Αρχάνες. Είναι το τρίπτυχο που σας είπα: αισθητική, 

λειτουργικότητα, προσβασιμότητα.  

Θα δώσουμε τη μάχη ως “ΔΙΑΖΩΜΑ”, με το το Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΣ”. Tο ιστορικό κέντρο της 

Καλαμάτας είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα συμπαγούς πόλης. Σήμερα  υπάρχουν μόνο τρεις παλιές 

πενταόροφες πολυκατοικίες πριν από την περίοδο τη δική μου. Μάλιστα, ο Γρηγόρης είχε πει μια 

έκφραση, το έλεγε “ανάκτηση του ιστορικού κέντρου”. Τώρα το γραμμικό, πάλι μπορείτε να το δείτε στην 

Καλαμάτα, είναι, όμως, ακόμα ελλιπές, του λείπει ο ιδιωτικός. Έχουν γίνει υπέροχα πράγματα στο 

δημόσιο χώρο, αλλά του λείπουν οι όψεις, του λείπουν τα τραπεζοκαθίσματα, του λείπουν οι κεραίες, οι 

πινακίδες, οι προσβάσεις των ΑμεΑ, όλα αυτά που είναι το κομμάτι, η εκδοχή της γραμμικής πόλης».  

Ερώτηση 5η. Πώς συνδέεται το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, με την προίκα του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ; Το ερώτημα τέθηκε από την κα Κασσιανή Μπένου, υπεύθυνη επικοινωνίας ΕΜΣΤ 

και ιδρυτικό μέλος του Διαζώματος. Ο κ. Μπένος πήρε το λόγο και είπε τα εξής: 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Ερώτηση της κόρης μου τώρα αυτή. Η απάντηση είναι ότι η Βόρεια Εύβοια είναι όλη μας η προίκα εκεί, 

όλο το πνευματικό και επιχειρησιακό κεφάλαιο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ το έχουμε με πολύ μεγάλη αγάπη 

περάσει στη Βόρεια Εύβοια.  

Συνεπώς, με δυο λόγια, ό,τι έχουμε εισοδεύσει πνευματικά, επιστημονικά, βιωματικά, το αποθέτουμε με 

πολλή αγάπη στο πρόγραμμα της Βόρειας Εύβοιας που αν ξέρετε, οι Ευρωπαίοι το έχουν κατατάξει στα 

μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα, το παρακολουθούν και οι ίδιοι και είναι μια πρόκληση ευρωπαϊκού και 

παγκόσμιου επιπέδου η προσέγγιση της αποκατάστασης της Βόρειας Εύβοιας».  

Ερώτηση 6η. Θα μπορούσατε να εμβαθύνετε λίγο παραπάνω όσον αφορά την «τριπλή αειφορία»; Το 

ερώτημα τέθηκε από την κα Ιωάννα Γεωργοπούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια αρχαιολογίας και αρωγό 

μέλος του Διαζώματος. Ο κ. Μπένος πήρε το λόγο και είπε τα εξής: 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Η σπουδαία Ιωάννα μας, η εθελόντρια, η οποία κάνει μια σπουδαία δουλειά για τους πύργους της 

Μάνης, μια διαδρομή στους Πύργους της Μάνης.  

Η τριπλή αειφορία είναι πολύ απλά η προϋπόθεση για να μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Ο 

καθένας απ’ τους τρεις πυλώνες, δηλαδή ο περιβαλλοντικός, ο κοινωνικός και ο οικονομικός έχει πολύ 

μεγάλη αξία. Αν, όμως, θα έδινα σχηματικά μια απάντηση που να είναι κατανοητή, αν έλεγε ότι βάζουμε 

βαθμό 10 ας πούμε στον πυλώνα τον περιβαλλοντικό, κι όταν λέω περιβαλλοντικό εννοώ ωραίες 

αναστηλώσεις και ωραίες παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και βάζουμε 10 γιατί έχουμε 



Πρακτικό Εργασιών ΙΕ΄(15ης) Γενικής Συνέλευσης Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

 

 

70 

κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία, το έχει αγαπήσει˙ είναι μια μεγάλη αγκαλιά για το μνημείο. Και 

βάζουμε 10 στην ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα. Όταν λέμε ιδιωτικό τομέα, εννοούμε τις δυνάμεις 

της οικονομίας, της αγροδιατροφής, του τουρισμού και πώς αυτά συνδέονται με τα μνημεία μας.  

Ξέρετε πώς ο βαθμός αυτός, 30 -10 και 10 και 10 που κάνει η απλή άθροιση- πόσος γίνεται όταν θα 

ενωθούν όλες αυτές οι δυνάμεις και θα παράγουν ένα ενιαίο έργο; Γίνεται 1000. Πυρηνική έκρηξη γίνεται 

με την τριπλή αειφορία. Και δε μιλάμε για διπλή, όταν της λείπει το ένα σκέλος είναι λειψή, δε θα 

δουλέψει. Πρέπει να συμβαίνουν και τα τρία πράγματα μαζί. Στις διαδρομές μας, λοιπόν, αυτό 

δοκιμάζουμε και στη Βόρεια Εύβοια βεβαίως αυτό είναι η επιδίωξή μας και το μεγάλο μας παράδειγμα».  

Ερώτηση 6η. Ποια είναι η εμπειρία σας από τη μέχρι τώρα εφαρμογή των ολιστικών προγραμμάτων; 

Το ερώτημα τέθηκε από την κα Ανθή Αντωνιάδου, αρχαιολόγο  - που δραστηριοποιείται στην Κύπρο 

με αντικείμενο την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων - και αρωγό μέλος του Διαζώματος. Ο κ. Μπένος 

πήρε το λόγο και είπε τα εξής: 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Σ’ ευχαριστούμε πολύ Ανθούλα. Είναι η ψυχή μας στην Κύπρο η Ανθούλα να ξέρετε, με πολύ μεγάλη 

δραστηριότητα.  

Τι μου έχει δώσει η εμπειρία στα ολιστικά προγράμματα: Ότι ούτε η γραφειοκρατία είναι το εμπόδιο όπως 

μπορεί να πιστεύουν πολλοί, ούτε τα χρήματα που πιστεύουν οι περισσότεροι, τίποτε παρ’ όλα αυτά δεν 

είναι το εμπόδιο. Το εμπόδιο είναι η πρόσληψη του τι σημαίνει πρόγραμμα ολιστικό. Η μεγάλη μάχη που 

δίνεται. Σκεφτείτε ότι τα προγράμματα έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το προηγούμενο Ε.Σ.Π.Α., 

του 2010. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια να ξεκινήσουμε σε 2-3 Περιφέρειες, με τεράστιες δυσκολίες. 

Άρα, λοιπόν, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι δε μας λείπουν ούτε οι αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας, πολύ 

περισσότερο η έλλειψη χρημάτων, γιατί τα θέλει πολύ αυτά τα προγράμματα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 

χρηματοδοτεί και μάλιστα βάζει και πλαφόν υποχρεωτικά σε όλους τους φορείς που τα διαχειρίζονται, 

για να είναι σίγουρη ότι θα πάνε εκεί τα χρήματα. Αυτό που μας λείπει, είναι να τα κατανοήσουμε 

πνευματικά και ψυχικά, και να τα υπηρετήσουμε όπως τους αξίζει».  

Ερώτηση 7η. Πόσο σημαντική είναι η εδαφική συνοχή; Το ερώτημα τέθηκε από την κα Μιράντα 

Ζωγράφου, αρχιτέκτονα και τακτικό μέλος του Διαζώματος. Ο κ. Μπένος πήρε το λόγο και είπε τα 

εξής: 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Είναι τόσο σημαντική, όσο η λειτουργικότητα ενός σπιτιού που σχεδιάζεις. Σκέψου να σχεδιάζεις ένα 

σπίτι που δεν είναι λειτουργικό. Από το κίνημα Bauhaus μπήκε η λειτουργία μπροστά, μέχρι τότε ήταν η 

αισθητική, μετά μπήκε στην πρώτη γραμμή η λειτουργία.  
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Σε ρωτώ λοιπόν: Σε όποια περιοχή της χώρας και να πας, είναι λειτουργική; Ας πούμε στη Μεσσηνία, 

έχουμε τον Ταϋγετο, έχουμε τη θάλασσα, έχουμε μια πεδινή περιοχή, έχουμε μια άλλη ορεινή περιοχή 

προς την πλευρά του Επικούρειου Απόλλωνα, στην περιοχή της Νέδας, υπάρχουν ανομοιομορφίες, 

δυσλειτουργίες, γιατί δε φροντίσαμε ποτέ να εξομαλύνουμε τα θέματα της λειτουργικότητας, της 

συνάφειας των περιοχών μεταξύ τους, της δικαιοσύνης των περιοχών μεταξύ τους.  

Γιατί το αστικό κέντρο έχει τεράστια πλεονεκτήματα, οι παραθαλάσσιες λόγω της ροπής που υπάρχει στον 

τουρισμό επίσης. Στη Μάνη για παράδειγμα, από το ’60 και πίσω, ήκμαζαν οι ορεινές κοινότητες. Από 

το’60 και μετά, λόγω τουρισμού, ανατράπηκε αυτό το μοντέλο. Συνεπώς, χρειαζόμαστε μηχανισμούς 

εξισορρόπησης για να μπορούν να λειτουργούν και το ίδιο σωστά όλες οι περιοχές παντού.  

Βεβαίως, το πιο ακραίο παράδειγμα είναι τα νησιά μας, η εδαφική ασυνέχεια. Και πώς αυτή την εδαφική 

ασυνέχεια τη θεραπεύεις. Την έζησα από πρώτο χέρι, όταν ήμουν Υπουργός Αιγαίου. Δηλαδή πώς 

μεταμορφώνεις τις δημόσιες πολιτικές στο νησί για να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, όπως λειτουργούν 

στη στεριά. 

Να φέρω ένα παράδειγμα για να με καταλάβετε. Η πρώτη απόπειρα που έκανα ήταν τα Κ.Ε.Π., το 

πρόγραμμα “Αστερίας”, πώς δηλαδή ψηφιακά θα εκμηδενίσεις την εδαφική ασυνέχεια. Από εκεί 

ξεκίνησαν και το είδε ο κ. Σημίτης τότε και μ’ έφερε πάλι πίσω για να τα κάνω σε όλη την Ελλάδα.  

Ένα άλλο παράδειγμα να σας δώσω για να το καταλάβετε ακόμα καλύτερα είναι οι μεταφορές. Είχα κάνει 

με σπουδαίους επιστήμονες τότε μια μελέτη, την οποία είχα ονομάσει “το μετρό του Αιγαίου”. Οι 

νησιώτες μας ταλαιπωρούνται ακόμα με τις μεταφορές, γιατί είναι σε πολύ δυσμενή κατάσταση σε σχέση 

με τους στεριανούς. Σκεφθείτε οι μεταφορές πόσο επιχορηγούνται στη στεριά, μ’ έναν τρόπο σχεδόν 

προκλητικό. Στους αυτοκινητόδρομους, ένα ελάχιστο ποσοστό έχει εθνική συμμετοχή η πατρίδα μας. Τι 

κάνει άραγε για τη ναυσιπλοΐα, την ακτοπλοΐα; Και δε μιλάω για την ακτοπλοΐα που αντέχει στην 

οικονομία της αγοράς, στα μεγάλα νησιά. Τα μικρούλια; 

Εγώ, λοιπόν, απ’ αυτούς τους σοφούς που κάλεσα, μου πρότειναν να κάνουμε επιδοτούμενα μικρά πλοία, 

που θα πηγαίνουν κάθε μέρα στα μεγάλα νησιά. Είναι δηλαδή η ορολογία “η πόλη και οι ακτίνες”. Άρα 

λοιπόν από το Καστελόριζο θα ξεκινούσε ένα πλοίο κάθε μέρα και θα πήγαινε στη Ρόδο και ο κάτοικος 

του Καστελόριζου θα έκανε μετεπιβίβαση στη Ρόδο και θα ήταν την ίδια μέρα στον Πειραιά, όπως είναι 

ο Καλαματιανός. Αυτό είναι άρση της εδαφικής ασυνέχειας.     

Άρα, πρόταση και λύση της εδαφικής συνοχής. Έδωσα ένα ακραίο παράδειγμα. Αυτά τα προγράμματα 

λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας βοηθούν ακριβώς στο να αρθούν αυτές οι αδικίες που γίνονται 

λόγω της ασυνέχειας ή των μεγάλων αλλαγών. Αυτό είναι μια μεγάλη προίκα κατά τα άλλα, οι μεγάλες 

αλλαγές που έχουμε στο έδαφος. Έχουμε τα πάντα μέσα σ’ ένα μικρό χώρο θάλασσα, βουνά, πεδιάδες... 

Αλλά όλα αυτά πρέπει να λειτουργούν μεταξύ τους. Aυτό κάνει λοιπόν η εδαφική συνοχή, ο 3ος πυλώνας 
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της καλοδεχούμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης - μετά την κοινωνική συνοχή που είναι η μακριά της παράδοση 

και την οικονομική συνοχή. Εμείς οι Διαζωματικοί δηλαδή μεταξύ των άλλων, υπηρετούμε και αυτή τη 

μεγάλη ιδέα της εδαφικής συνοχής».  

Ερώτηση 7η. Νομίζω ότι η ιδέα της δημιουργίας D-HUB είναι από τις πιο σημαντικές. Πώς ακριβώς 

λειτουργεί η Θερμοκοιτίδα D-HUB του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ; Το ερώτημα τέθηκε από τον κ. Αλέξανδρο 

Λαγόπουλο, αρχιτέκτονα – μηχανικό στο Υπουργείο Πολιτισμού και τακτικό μέλος του Διαζώματος. 

Ο κ. Μπένος ζήτησε να απαντήσει στο ερώτημα ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Συντονιστής των 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Διαζώματος και της Θερμοκοιτίδας D-HUB, που είπε περίπου τα 

εξής: 

ΕΥ. ΦΡΕΓΚΟΓΛΟΥ:  

«Καλησπέρα κι από μένα. Μεγάλη μας τιμή να είμαστε σήμερα εδώ και στη γενέτειρά μου αλλά και 

γενικότερα σε όλη αυτή την εκδήλωση που τιμούμε τον Καθηγητή μας, τον κ. Πέτρο Θέμελη. Για όλους 

εμάς στη Θερμοκοιτίδα, είναι μέντορες μας αυτοί οι άνθρωποι, ο κ. Μπένος, ο κ. Θέμελης, ο κ. 

Λαμπρινουδάκης, ο κ. Κουροπός. Όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο μας δίνουν το όραμα, μας επιφορτίζουν 

να κάνουμε όλες αυτές τις ωραίες ενέργειες.  

Μία από τις πολλές ενέργειες που κάνουμε, είναι και η υποστήριξη μέσα από τη Θερμοκοιτίδα Δήμων, 

Περιφερειών. Τώρα και στη Βόρεια Εύβοια υποστηρίζουμε τους μελετητές μας, μετά από τις στρατηγικές 

κατευθύνσεις που πήραμε από το Πολυτεχνείο. Τη μελέτη αυτή την υποστηρίζει και το Ίδρυμα Λάτση. 

Υποστηρίζουμε τη Βόρεια Εύβοια, ώστε να δημιουργήσουμε τα Τεχνικά Δελτία, τα οποία ουσιαστικά 

δίνουν τις δράσεις της επόμενης μέρας και των επομένων χρόνων. Δείχνουν ακόμη τις δράσεις που πρέπει 

να γίνουν για ν’ ανασυγκροτηθεί η Βόρεια Εύβοια σε αυτό το επίπεδο, το οποίο ονειρευόμαστε όχι μόνο 

για τον επόμενο χρόνο, αλλά για τα επόμενα δέκα χρόνια.  

Η Θερμοκοιτίδα απαρτίζεται από εμένα, τις δυο Μαρίες που είναι στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, τη Μαρία Σοφικίτου 

και τη Μαρία Κουρασάνη, αλλά και πολλά παιδιά που είναι σήμερα εδώ, συνεργάτες και φίλους, την 

Ελίνα Αγγέλη, το Χρήστο Χιώτη που είναι πολύ σημαντικός συνεργάτης, το Νίκο Στακιά, τον Ηλία Χάντζο 

και την κα Σταυρούλα Κακαουνάκη».                        

Ακολούθησαν τοποθετήσεις – προτάσεις από τα μέλη του Διαζώματος. Το λόγο ζήτησε αρχικά ο κ. 

Κώστας Ζούπης, τακτικό μέλος του Διαζώματος.  

Κ. ΖΟΥΠΗΣ:  

«Ήθελα να υποβάλλω στο Σώμα δυο προτάσεις. Η πρώτη πρόταση αφορά στον τρόπο λειτουργίας μας. 

Βρεθήκαμε μετά από τρία χρόνια. Σκέφτηκα, λοιπόν, μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν χώρο, στον 
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οποίο θα βρισκόμαστε στην Αθήνα, κάτι σαν ένα εντευκτήριο, το οποίο θα μπορούσε να δουλεύει είτε μια 

φορά την εβδομάδα είτε κάθε μέρα, ανάλογα.  

Και το δεύτερο είναι ότι κάθε φορά που ερχόμαστε,  κάνουμε τις Γενικές μας Συνελεύσεις, πηγαίνουμε σε 

διαφορετικούς χώρους και βλέπουμε διαφορετικά θέατρα, αλλά όλα μέσα στην Ελλάδα. Επομένως, 

μήπως είναι καιρός μέσω του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ να κάνουμε μια εκδρομή εκτός Ελλάδος, να επισκεφτούμε 

και να δούμε για παράδειγμα τα θέατρα που υπάρχουν στη Μικρά Ασία ή τα θέατρα, τα οποία υπάρχουν 

στην παλιά Ελλάδα, στη Σικελία και την κάτω Ιταλία. Αυτά τα δύο ήθελα να καταθέσω στο Σώμα και σας 

ευχαριστώ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Ζούπη για την πρότασή του και ανέφερε πως θα εξεταστεί στην 

επόμενη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ερωτήσεων και οι εργασίες προχώρησαν στην τελική 

φάση των εγκρίσεων. 

 

ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Ίριδα Κρητικού ζήτησε από το Σώμα την 

έγκριση θεμάτων που ετέθησαν στη ΙΕ΄ Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα: 

1. Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022. 

2. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1η Ιανουαρίου έως την 31 

Αυγούστου 2022. 

3. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1η Ιανουαρίου έως την 31 

Δεκεμβρίου 2021. 

4. Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2023. 

5. Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2023. 

6. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021. 

 

Για την  Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022: 

ακολούθησε ψηφοφορία με ανάταση χειρός και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα συνδεδεμένα μέλη, 

από όπου προέκυψε η ομόφωνη έγκριση από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης του απολογισμού 

δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022. 

 



Πρακτικό Εργασιών ΙΕ΄(15ης) Γενικής Συνέλευσης Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

 

 

74 

Για την  Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1η Ιανουαρίου έως την 31 

Αυγούστου 2022: 

ακολούθησε ψηφοφορία με ανάταση χειρός και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα συνδεδεμένα μέλη, 

οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης του οικονομικού και 

διαχειριστικού απολογισμού από 1η Ιανουαρίου έως την 31 Αυγούστου 2022. 

 

Για την Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1η Ιανουαρίου έως την 31 

Δεκεμβρίου 2021: 

ακολούθησε ψηφοφορία με ανάταση χειρός και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα συνδεδεμένα μέλη, 

οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση κατά πλειοψηφία από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης για την 

Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1η Ιανουαρίου έως την 31 Δεκεμβρίου 

2021. 

 

Για την Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2023: 

ακολούθησε ψηφοφορία με ανάταση χειρός και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα συνδεδεμένα μέλη, 

οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης του προγραμματισμού 

δράσεων για το έτος 2023. 

 

Για την  Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2023: 

ακολούθησε ψηφοφορία με ανάταση χειρός και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα συνδεδεμένα μέλη, 

οπότε προέκυψε η ομόφωνη έγκριση από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης  του προϋπολογισμού για 

το έτος 2023. 

 

Για την  Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021: 

ακολούθησε ψηφοφορία με ανάταση χειρός και ηλεκτρονική ψηφοφορία, οπότε το Σώμα της Γενικής 

Συνέλευσης ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021 και 

απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την οικονομική διαχείριση από 01 Ιανουαρίου του 

2021 έως και 31 Δεκεμβρίου του 2021. 

 

Εδώ ολοκληρώθηκε ο κύκλος των διαδικαστικών εγκρίσεων. 
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Επιπλέον, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από το Σώμα την έγκριση της παρακάτω 

πρότασης που ετέθη στη ΙΕ΄ Γενική Συνέλευση από τον κ. Κωνσταντίνο Ζούπη:  

 

•     Διοργάνωση επίσκεψης για τα μέλη του Διαζώματος στα αρχαία θέατρα της Μικράς Ασίας: 

Ακολούθησε ψηφοφορία με ανάταση χειρός και ηλεκτρονική ψηφοφορία, οπότε προέκυψε η ομόφωνη 

έγκριση της παρακάτω πρότασης: Διοργάνωση επίσκεψης για τα μέλη του Διαζώματος στα αρχαία 

θέατρα της Μικράς Ασίας. 

 

Οι εργασίες της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. 

 

 

Η Πρόεδρος                                                                Ο Γραμματέας 

 

 

 

 

                    Ίρις Κρητικού                                                          Κωνσταντίνος Τσαπόγας 


