Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014

Tη χρονιά που μας πέρασε το ΔΙΑΖΩΜΑ απηύθυνε την πρόσκλησή του σε οικονομικές
δυνάμεις της Ελλάδας για τη δημιουργία μιας ωραίας συνεργασίας και παράλληλα για
τη προσπάθεια αναβάθμισης του χορηγικού θεσμού και της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης.
Η ανταπόκριση ήταν άμεση και θεαματική. 15 διακριτά μέλη της επιχειρηματικής
οικογένειας της πατρίδας μας ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και
συμμετέχουν ως εταιρικά μέλη μιας πρωτοβουλίας που για πρώτη φορά εφαρμόζεται
στην Ελλάδα.
Ήδη βαδίζουμε στον έκτο χρόνο λειτουργίας και το ΔΙΑΖΩΜΑ με όπλα του την
αθωότητα, τη συλλογικότητα και την απόλυτη διαφάνεια σε κάθε διοικητική και
οικονομική του πράξη συνεχίζει και εφαρμόζει με συνέπεια το επιχειρησιακό
πρόγραμμά του που περιλαμβάνει την τεκμηρίωση των μνημείων (καταγραφή,
επιστημονικά δελτία, εκδόσεις, ντοκιμαντέρ, ψηφιακές ξεναγήσεις, 3d απεικονίσεις)
και την εναλλακτική χρηματοδότησή τους
από χορηγούς‐ δωρητές, πόλεις‐
περιφέρειες και πολίτες.
Το νέο στοιχείο όμως που έρχεται να προστεθεί σε αυτή την επίπονη αλλά τόσο
συναρπαστική πεντάχρονη πορεία είναι η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει το
σωματείο μας και ο καθοριστικός ρόλος που έχει αναλάβει.
Πρόσφατο παράδειγμα η πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, το
πρώτο επώνυμο δίκτυο πολιτιστικού τουρισμού στην πατρίδα μας, που δρομολόγησε
και πάνω στο οποίο εργάζεται το ΔΙΑΖΩΜΑ σε συνεργασία με τα Υπουργεία
Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Τουρισμού και την Περιφέρεια Ηπείρου. Αυτό το
πρόγραμμα δεν θα αφορά μόνο στην Ήπειρο, αλλά θα χρησιμεύσει ως πιλότος για τη
δημιουργία πολιτιστικών και περιβαλλοντικών διαδρομών και σε άλλες περιοχές με
σκοπό τη συνάντησή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Η
δουλειά του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ προσανατολίζεται δυναμικά στη σύνθεση ενός προϊόντος
των τουριστικών διαδρομών που γονιμοποιεί τα μνημεία με όλο το φάσμα της
τοπικής παραγωγής (γαστρονομία – καταλύματα – αγροτικά προϊόντα κ.ο.κ) και
αποδίδει άμεσα στην πραγματική οικονομία.
Μετά τα παραπάνω, θεωρώ ότι είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή για την πρώτη κοινή
συνάντηση των εταιρικών μελών και του διοικητικού συμβουλίου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ,
όπου θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας και να βελτιώσουμε ακόμα
περισσότερο αυτό τον ωραίο θεσμό που μαζί οικοδομούμε.
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Για να είμαστε προσηλωμένοι στο στόχο μας, σας προτείνω η συνάντηση αυτή να γίνει
«εκτός των τειχών», την Κυριακή 22 Ιουνίου 2014 στην Ερέτρια, όπου, παράλληλα με τη
συνάντησή μας, θα απολαύσουμε και μια μαγευτική ξενάγηση από τους αρχαιολόγους
και τους μελετητές αρχιτέκτονες του αρχαίου θεάτρου.
Η επιλογή του χώρου είναι συμβολική, αφού στην περίπτωση του αρχαίου θεάτρου
της Ερέτριας ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει την καθολική συμμετοχή τη
συνεργασία. Οι αρχαιολόγοι του μνημείου μαζί με τους εθελοντές του Συλλόγου
ΜΕΔΟΥΣΑ που προσπαθούν να δώσουν ξανά πνοή στο μνημείο. Η συμμετοχή της
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης για την αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου
μέσω των προγραμματικών συμβάσεων και κυρίως ο «κουμπαράς» που συνεχώς
τροφοδοτείται από τις πολυάνθιστες συνδρομές των πολιτών και των φορέων της
περιοχής.
Ο πρόεδρος
Σταύρος Μπένος
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