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ΤΗΣ ΖΕΤΑΣ ΚΑΡΑΣΠΗΛΙΟΥ
Γνωρίζετε ότι 125 αρχαία ελληνικά
θέατρα βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και ότι για την καθολική ανάδειξη και προστασία τους λειτουργεί ήδη 5 χρόνια στην Αθήνα το σωµατείο «∆ΙΑΖΩΜΑ»; Πρόκειται για
κίνηση πολιτών, εµπνευστής της
οποίας είναι ο τ. υπουργός Πολιτισµού Σταύρος Μπένος, µαζί µε µια
οµάδα λαµπρών επιστηµόνων, καλλιτεχνών και ενεργών πολιτών. Μεταξύ των υποστηρικτών του σωµατείου είναι ο ακαδηµαϊκός Σπύρος
Ευαγγελάτος, η τραγωδός Λυδία
Κονιόρδου, ο σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης, ο µουσικοσυνθέτης
της ∆ιασποράς ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου, οι καθηγητές Πανεπιστηµίου, Πέτρος Θέµελης και Βασίλης
Λαµπρινουδάκης, ο καλλιτεχνικός
διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Γιώργος Κουρουπός
κ.ά. επώνυµοι και απλοί πολίτες.
Τα ενεργά µέλη του ∆ιαζώµατος είναι
650, ενώ τα αρωγά µέλη 300, µεταξύ
των οποίων αρκετοί ξένοι αρχαιολόγοι. Ανοιχτό σε όλους, το «∆ΙΑΖΩΜΑ»
άνοιξε µια αγκαλιά για την προστασία των αρχαίων θεάτρων, αυτού του
κορυφαίου επιτεύγµατος της αρχαίας
ελληνικής αρχιτεκτονικής και κατάφερε να ανατρέψει τη νοοτροπία των Νεοελλήνων απέναντι στα αρχαιολογικά
µνηµεία, για να τα αγαπήσουν και να
τα εντάξει στην πολιτιστική καθηµερινότητά τους. Τα αρχαία ελληνικά θέατρα αποτελούν κορυφαία επιτεύγµατα
του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού.
Έργα τέχνης που κατασκευάσθηκαν
για να φιλοξενήσουν έργα τέχνης.
Οικοδοµήµατα που συγκεντρώνουν
στη δοµή, στα µέρη, αλλά και στις
λεπτοµέρειές τους την πρωτοτυπία,
τη χάρη, την αγχίνοια, την έκφραση
της δηµοκρατίας και της συµµετοχής
των πολιτών, δηλαδή ό,τι καλύτερο
διαθέτει το ελληνικό πνεύµα. Κτίσµατα
που αιώνες τώρα διατηρούν ζωντανή και σύγχρονη τη χρηστικότητα και
τη µοναδικότητα της µορφής τους.
Ο Σταύρος Μπένος, µε θητεία στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση ως δήµαρχος
Καλαµάτας και σε διάφορα υπουργεία ως υπουργός µεταξύ των οποίων και το υπουργείο Πολιτισµού,
παραχωρεί συνέντευξη εφ’ όλης της
ύλης στο «Νέο Κόσµο», όπου µιλά
για το όραµά του, για την ανάδειξη
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς,
µέσω της λειτουργίας του «∆ιαζώµατος», τα επόµενα σχέδια και τη σχέση
µε την Οµογένεια της Αυστραλίας.
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την Αιτωλοακαρνανία, την Θεσσαλία και αλλού. Μάλιστα, πρόκειται
να εµπλουτίσουµε τις Πολιτιστικές
διαδροµές και µε το αδελφάκι του
Πολιτισµού- το Περιβάλλον. Έχουµε µια διαβούλευση µε το υπουργείο Περιβάλλοντος προκειµένου να
έχουµε µαζί µε τα κορυφαία µνηµεία
πολιτισµού και τις Περιβαλλοντικές
διαδροµές µε επίκεντρο τις φυσικές
οµορφιές της Ελλάδας. Η χώρα µας
διαθέτει πολλές προστατευόµενες
περιοχές και εµείς θα παίξουµε τον
υποκινητικό µας ρόλο µαζί µε τα συναρµόδια υπουργεία, για να αξιοποιηθεί και βελτιωθεί το τουριστικό µας
προϊόν και να δοθεί άλλη δυναµική
στην τουριστική µας βιοµηχανία.
Αυτός ήταν και ο στόχος της αξέχαστης Μελίνας Μερκούρη. Έλεγε
συνέχεια εντός και εκτός Ελλάδος ότι
ο Πολιτισµός µας είναι η βαριά µας
βιοµηχανία και είχε απόλυτο δίκαιο.
Ακόµη, διοργανώνουµε πολλές εκδηλώσεις στην περιφέρεια -στη ∆ωδώνη
πριν το Πάσχα έχουµε συνάντηση µε
τους τοπικούς συλλόγους για την αξιοποίηση του Πολιτισµού και του Τουρισµού, ακολουθεί ξενάγηση παιδιών
από παιδικούς σταθµούς σε 20 αρχαία
θέατρα, όπου θα παρουσιάσουν µικρά
δρώµενα εκεί. Τέλος Ιουνίου έχουµε
µια σπουδαία εκδήλωση στην Ερέτρια
µε τους χορηγούς µας για να δώσουµε
θεσµικά χαρακτηριστικά σε συνεργασία µε την επιχειρηµατική κοινότητα
και να αναβαθµίσουµε το εθελοντικό χορηγικό κίνηµα της χώρας µας.
Το κορυφαίο γεγονός είναι η ετήσια
συνέλευσή µας τον Σεπτέµβριο στη
Θεσσαλία, ενώ πέρυσι ήταν στην Ήπειρο. Κάνοντας έναν απολογισµό στα 5
χρόνια της λειτουργίας µας, καταφέραµε να δηµιουργήσουµε µια µεγάλη
κοινωνική συµµαχία, η οποία παράγει
έργο µε την αποκατάσταση σε αρχικό
στάδιο των 52 αρχαίων µας µνηµείων, που ήταν λιγότερο γνωστά στο
ευρύ κοινό και παράλληλα έφερε πιο
κοντά τους πολίτες στην πολιτιστική
κληρονοµιά τους αλλά και την πραγµατική οικονοµία µε τα µνηµεία αυτά.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «∆ΙΑΖΩΜΑ»
Η µέριµνα για τα µνηµεία ήταν πάντα
και παραµένει ένα ξεχωριστό κοµµάτι της ζωής µου. ∆εν µπορώ να τα
αντιµετωπίσω ως ερείπια, ως νεκρά
πράγµατα. Βλέπω σε αυτά ζωντανούς
οργανισµούς που εκπέµπουν µηνύµατα γνώσης, σοφίας, αισθητικής, αρµονίας, διαλόγου µε το περιβάλλον και τη
φύση, που στέλνουν µηνύµατα ζωής.
Το «∆ΙΑΖΩΜΑ» είναι όραµα ζωής για
µένα. Ήδη, έκλεισε ο πρώτος κύκλος
της Κίνησης των Πολιτών, ο οποίος
είχε ως επίκεντρο τη συνάντηση των
αρχαίων µνηµείων µε τους πολίτες,
αφενός, τη λεγόµενη «κοινωνικοποίηση» και, αφετέρου, την καταγραφή,
τεκµηρίωση και ψηφιοποίηση των
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µια χρήσιµη ξενάγηση για τους ξένους
και τους Έλληνες του εξωτερικού.
Ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
αρχαίων µας µνηµείων. Όλοι αυτοί
οι θησαυροί βρίσκονται σε ψηφιακή
µορφή στην ιστοσελίδα µας www.
diazoma.gr. Η ιστοσελίδα µας είναι
δίγλωσση -Ελληνικά και Αγγλικά-,
όπου µπορεί ο κάθε πολίτης να πλοηγηθεί στο Πανόραµα των αρχαίων
ελληνικών θεάτρων, όπου µε επιστηµονική τεκµηρίωση οι αρχαιολόγοι
του υπουργείου και πολλοί καθηγητές Πανεπιστηµίων προσφέρουν µια
εικονική ιστορική και αρχαιολογική
ξενάγηση στα αρχαία µνηµεία του Πο-

λιτισµού µας, που δεν ανήκουν µόνο
σε µας, αλλά και στην ανθρωπότητα.
Ακόµη, ένα µεγάλο κοµµάτι ήταν η
χρηµατοδότησή τους από την κοινωνία µε τους κουµπαράδες και το πρόγραµµα «Υιοθετήστε ένα αρχαίο θέατρο». Ανοίξαµε τρεις νέες πύλες χρηµατοδότησης για να βοηθήσουµε το
έργο του υπουργείου Πολιτισµού και
για να αυξήσουµε ποιοτικά και ποσοτικά τις επιδόσεις του υπουργείου Πολιτισµού. Αυτές οι πύλες είναι των µεγάλων χορηγών, των πόλεων και των

περιφερειών και των πολιτών. Έχουµε,
επίσης, πλούσια εκδοτική δραστηριότητα µε σπάνιες επιστηµονικές
εκδόσεις για τα αρχαία θέατρα της
Μεσσηνίας, της Αιτωλοακαρνανίας,
της Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας
και της Θεσσαλίας. Υπάρχει πλούσια
παραγωγή ντοκιµαντέρ και µια παγκόσµια πρώτη -την ψηφιακή ξενάγηση
από το κινητό τηλέφωνο της αρχαίας
Επιδαύρου και της αρχαίας Μεσσήνης. Πρόκειται για µια προσφορά του
Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος». Είναι

Τώρα, αρχίζει ο δεύτερος κύκλος,
τον οποίο ονοµάζω «Συνάντηση µε
την πραγµατική Οικονοµία», δηλαδή
συνάντηση µε την αειφορία και τη βιώσιµη ανάπτυξη, πώς τα µνηµεία αυτά
µπορούν να ευεργετήσουν κυριολεκτικά την οικονοµία της χώρας µας µε
την ενέργειά τους, το φως τους, την αισθητική τους. Πώς µπορούν να γίνουν
πρωταγωνιστές της αειφορίας και της
βιώσιµης ανάπτυξης. Με ποιο τρόπο
θα γίνει αυτό; Πιλοτικά σχεδιάζουµε
ένα νέο πρόγραµµα «Πολιτιστική διαδροµή αρχαίων θεάτρων στην Ήπει-

ρο». Αυτό το έργο εντάχθηκε πρώτο
στο νέο ΕΣΠΑ, έχει προϋπολογισµό 37
εκατ. ευρώ, και αυτό που το χαρακτηρίζει είναι ότι τα µνηµεία συναντιούνται και γονιµοποιούνται µε τους
ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας και
την παραγωγή τους. ∆ηλαδή, οι πιστώσεις δεν αφορούν µόνο την ανάδειξη
και την προστασία των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου - Νικόπολης, ∆ωδώνης κ.α., αλλά θα γίνουν έργα κλασικής
υποδοµής για την προσβασιµότητα
των µνηµείων, έργα για τους τοπικούς
παραγωγούς, νέα καταλύµατα και ό,τι
άλλο έχει σχέση µε το λαϊκό πολιτισµό, τη γαστρονοµία και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων της
περιοχής, που τώρα πιλοτικά ξεκινά
από την Ήπειρο και θα επεκταθεί σε

όλη την Ελλάδα. Αυτό το πρόγραµµα έχει την ιδιαίτερη υποστήριξη του
Ευρωπαίου Επιτρόπου Περιφερειακής
Ανάπτυξης Γιοχάνες Χαν, ο οποίος το
θεωρεί πρότυπο και πιλοτικό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό γίνεται
σε µια εποχή που δεν απορροφώνται σωστά και αρκετά τα ευρωπαϊκά
κονδύλια στην Ελλάδα. Αυτή είναι η
δική µας συµβολή προς την κατεύθυνση να βοηθήσουµε τη χώρα µας
να εξαντλήσει µε τον καλύτερο τρόπο
τις ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις.
Επίσης, έχουµε συνεργασία µε όλους
τους µεγάλους κρατικούς φορείς µε
στόχο την ορθή χρήση αυτών των
χώρων -ΜΜΑ, Λυρική Σκηνή, Εθνικό
Θέατρο, φεστιβάλ Αθηνών. Έχουν
φιλοξενηθεί συναυλίες κλασικής µου-

σικής, όπερες, θεατρικές παραστάσεις σε επιλεγµένα αρχαία θέατρα και
φέτος εγκαινιάζουµε τη συνεργασία
µας µε το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου η
ηθοποιός Όλια Λαζαρίδου θα ερµηνεύσει το έργο «Η Γυναίκα της Ζάκυνθο» του ∆. Σολωµού, σε σκηνοθεσία
∆. Αβδελιώδη σε 26 αρχαιολογικούς
χώρους το καλοκαίρι. ∆ίνουµε ένα
δείγµα γραφής και στους τοπικούς
άρχοντες πώς πρέπει να αντιµετωπίζουν τα µνηµεία αυτά µε ιερότητα και
να φιλοξενούν εκδηλώσεις, που είναι
αντάξιες της ιστορίας και της αισθητικής τους. Το λέω αυτό, επειδή στο
παρελθόν είχαν γίνει βαρβαρότητες
εις βάρος των µνηµείων µε τη φιλοξενία ακατάλληλων δρώµενων. Χρειάζεται γνώση, αγάπη και φροντίδα…

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα άλλο
πρόγραµµα αποκατάστασης 52 θεάτρων σε συνεργασία µε το υπουργείο Πολιτισµού και οι Πολιτιστικές
∆ιαδροµές, οι οποίες µαζί µε τις αντίστοιχες Περιβαλλοντικές ∆ιαδροµές
θα αυξήσουν ποσοτικά και ποιοτικά
το τουριστικό µας εισόδηµα. Στην
Ελλάδα υπάρχει µια στρέβλωση στην
τουριστική οικονοµία. Έχουµε επώνυµα µνηµεία και δεν έχουµε επώνυµες διαδροµές και όλο το τουριστικό
προϊόν µας κατευθύνεται σε 10 αρχαιολογικούς χώρους, ενώ θέλουµε
να ανοίξουµε τα φτερά αυτής της χώρας, επειδή έχουµε υπέροχα µνηµεία
παντού -στη Μακεδονία, την Ήπειρο,

Λατρεύω την Οµογένεια. Οι Έλληνες του εξωτερικού είναι µεγάλο,
αναπόσπαστο κοµµάτι της πατρίδας µας και δεν πρέπει να αποκοπεί
ποτέ η σχέση αγάπης µε τη µητέρα-πατρίδα. Ως «∆ιάζωµα» έχουµε κάνει κάποιες εκδηλώσεις µε τις
Οµοσπονδίες των Αποδήµων της
Κρήτης, της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας. Πιστεύω ότι φέτος θα πρέπει
πιο δυναµικά να συνεργαστούµε µε
την Οµογένεια και ειδικά µε τους
Έλληνες της Αυστραλίας, τους οποίους έχω γνωρίσει από την εποχή της
∆ηµαρχίας µου στην Καλαµάτα.
Ήµουν καλεσµένος στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ για πολιτιστικές εκδηλώσεις και ανταλλαγές και
γνώρισα από κοντά τον Ελληνισµό
της Αυστραλίας που έχει πολύ Νόστο, αλλά και µια αθώα και αυθεντική µατιά στην Πατρίδα…
Τα επόµενα βήµατά µου είναι να
αναζωογονήσουµε τη σχέση της Οµογένειας µε τα αρχαία µας µνηµεία.
Ευελπιστώ, ότι η συνέντευξη αυτή στη
µεγαλύτερης κυκλοφορίας οµογενειακή εφηµερίδα «Νέος Κόσµος» θα συνδράµει προς την κατεύθυνση αυτή…

