

 «Προτεινόμενοι ρόλοι και δράσεις» για τα αρωγά μέλη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 
- Οι «Φρουροί»  των Αρχαίων Θεάτρων
Ο σύγχρονος «Φρουρός» του Αρχαίου Θεάτρου έχει διαρκή ενημέρωση για όποια εξέλιξη υπάρχει στο αρχαίο θέατρο της περιοχής του και συμβάλλει καίρια στην ανάδειξή του. Φροντίζει σαν άγρυπνος φρουρός για την προστασία του και ενημερώνει ανάλογα με το θέμα που προκύπτει τους αρμόδιους θεσμούς και το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και μέσω αυτού σε όλους τους πολίτες (π.χ. θέματα που αφορούν την ανάδειξη του μνημείου, ειδησιογραφία, εκδηλώσεις κ.α.).
Ενημερωθείτε για τα Αρχαία Θέατρα της Ελλάδας στα οποία δραστηριοποιείται το «ΔΙΑΖΩΜΑ», εδώ.  
Ο Γιώργος Αδαμόπουλος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα Φρουρού. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του στην 4η Συνάντηση του Άνω Διαζώματος, εδώ. 
- «Υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων» 
Η «Υιοθεσία ενός Αρχαίου Θεάτρου» είναι η ανάληψη της ατομικής σου ευθύνης ως πολίτης να συμβάλεις στο έργο της πολιτείας για τη φροντίδα και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου. Η δράση περιλαμβάνει ευέλικτους τρόπους συμμετοχής και δραστηριότητες προσωπικής εμπλοκής, ενώ δεν προϋποθέτει τη συστηματική ενασχόληση με ένα μνημείο. Μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και με τη έκτακτη συμβολή σου στον «κουμπαρά» του θεάτρου, μέσα από τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν μελέτες,  εργασίες ή εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Ενημερωθείτε για τη δράση, εδώ.
Ενημερωθείτε για τη δράση στο πλαίσιο της Generation D, εδώ. 
- «Υιοθεσία Πολιτιστικών Διαδρομών & Πάρκων»  
Η «Υιοθεσία Πολιτιστικών Διαδρομών & Πάρκων» περιλαμβάνει ευέλικτους τρόπους συμμετοχής και δραστηριότητες προσωπικής εμπλοκής και στα τέσσερα στάδια σχεδιασμού μιας Πολιτιστικής Διαδρομής ή ενός Αρχαιολογικού Πάρκου. Μπορείς να δεις ιδέες και προτάσεις συμμετοχής εδώ, αλλά και να ενημερωθείς για τα προγράμματα και τα στάδια οικοδόμησής τους στη σελίδα του ιστότοπου, εδώ.  
- H «Πράσινη Χάρτα» του Διαζώματος
Μέσα από αυτή την ενότητα επιχειρείται ο προβληματισμός και η αναζήτηση καλών πρακτικών σε σχέση με το περιβάλλον που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα προγράμματα πολιτιστικής – περιβαλλοντικής ανάπτυξης που σχεδιάζονται στη χώρα με τη συμβολή του Διαζώματος. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία και η αντιμετώπιση της απολιγνιτοποίησης ως ευκαιρίας για αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου στην Ελλάδα είναι μέρος της παραπάνω προβληματικής. 
Ενημερωθείτε για την «Πράσινη Χάρτα του Διαζώματος», εδώ. Αν σας ενδιαφέρει η δράση μπορείτε να συνεργαστείτε με την ομάδα Ενέργειας & Περιβάλλοντος του Διαζώματος. 
- Το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ»
Το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» είναι η πρόταση υιοθεσίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»  για τις ελληνικές πόλεις με ιστορικό υπόβαθρο. Στόχος του προγράμματος είναι ο «εμβολιασμός» των πόλεων αυτών με την αξία των συνεργειών και τη μαγεία των ολοκληρωμένων προγραμμάτων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Πρόκειται για μια Υιοθεσία από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» πόλεων της Ελλάδας με ιστορικό και αρχαιολογικό υπόβαθρο.
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ», εδώ. 

- Το Πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού»
Το Πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού» είναι η νέα πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την ανάδειξη των μνημείων και την ένταξή τους στο κέντρο της ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης, έχοντας σαν «όχημα» τους αυτοκινητόδρομους της χώρας. Μέσα από το πρόγραμμα και αξιοποιώντας τη δυναμική των συνεργειών,  οι αυτοκινητόδρομοι γίνονται οι «καταλύτες» για την πρόσβαση, την ανάδειξη και τη διαρκή φροντίδα των μνημείων που τους περιβάλλουν. Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται ο ρόλος των αυτοκινητόδρομων, ώστε πέρα από τη βασική τους αποστολή, τη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων, να αποτελέσουν συγχρόνως και λεωφόρους «πολιτισμού» και «ιδεών».
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού», εδώ. 

-Ακαδημαϊκή έρευνα
Η συμβολή στην ακαδημαϊκή έρευνα προσφέρει πολύτιμο πνευματικό κεφάλαιο για τη χώρα. Στην προσωπική και απαιτητική αυτή διαδρομή του νέου ερευνητή το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στέκεται δίπλα του προσφέροντάς πρόσβαση στο αρχείο και τη βιβλιοθήκη του.  
Σύντομα στην ιστοσελίδα του Διαζώματος θα είναι διαθέσιμο το αποθετήριο ακαδημαϊκής έρευνας.  

Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων
Το «Διεθνές Δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων» στοχεύει στο σχεδιασμό ενός «πρότυπου» μοντέλου συνεργασίας, με διεθνή χαρακτήρα, με αντικείμενο την επιστημονική τεκμηρίωση, διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Πρώτο βήμα της συνεργασίας είναι η καταγραφή και διαρκής επιστημονική τεκμηρίωση των αρχαίων θεάτρων που εντοπίζονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου. Για την αποτελεσματική διάχυση της γνώσης που θα προκύπτει από αυτήν στους πολίτες του κόσμου, είναι σε εξέλιξη η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα φιλοξενεί και θα προβάλει το επιστημονικό υλικό που θα παράγεται.
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα «Διεθνές Δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων» μέσα από την ιστοσελίδα του Διαζώματος, εδώ. 
-Οι «Πρεσβευτές» των Αρχαίων Θεάτρων στο εξωτερικό 
Οι «Πρεσβευτές» των Αρχαίων Θεάτρων αναλαμβάνουν μέσα από το σχεδιασμό ενός συγκεκριμένου πλάνου δράσεων την προβολή και ανάδειξη ενός αρχαίου θεάτρου στο εξωτερικό και λειτουργούν σαν αγωγός επικοινωνίας και ενημέρωσης, τόσο στο εκπαιδευτικό, όσο και στο χορηγικό κομμάτι.
Η Δάφνη Μάρτιν είναι χαρακτηριστικό πρότυπο Πρέσβειρας Αρχαίου Θεάτρου. Ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της, εδώ. 
- «Οι παρέες του Διαζώματος στις πόλεις του κόσμου»
Η προτεινόμενη δράση αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός μικρής έκτασης δικτύου για την προώθηση των σκοπών του Διαζώματος σε πόλεις εκτός Ελλάδας. Οι ομάδες θα μπορούν να προτείνουν projects που επιθυμούν να υλοποιήσουν και τα οποία θα είναι συμβατά με τους σκοπούς και τις δράσεις του Διαζώματος (βλ. καταστατικό) ή και να μεταφέρουν ιδέες και προτάσεις που να συμβάλουν στην πρόοδο του σωματείου, π.χ. νέες μορφές χρηματοδότησης στον πολιτισμό, προτάσεις σε θέματα διοίκησης D.M.O. κ.α.
Δημιουργήστε μια πρόταση προς το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και επικοινωνήστε μαζί μας για να την υλοποιήσουμε. 
- Επικοινωνία & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Η προτεινόμενη δράση αφορά τη συμμετοχή στο οργανωτικό μέρος των μεγάλων ή έκτακτων εκδηλώσεων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και στη συμμετοχή στη συλλογή και δημιουργία περιεχομένου για την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. φωτογραφικό υλικό, θεματολογία, μεταφράσεις κ.α.) σε συνεργασία με την υπεύθυνη ομάδα για την επικοινωνιακή στρατηγική του σωματείου.
Δείτε το ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», εδώ και ενημερώστε μας για τη διαθεσιμότητά σας. 
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