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Προοίμιο 
To Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ιδρύθηκε το 2008 και έχει ως αποστολή του την προ-
στασία και ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θεάτρων, αμ-
φιθεάτρων, ωδείων, σταδίων), την ένταξή τους στη σύγχρονη ζωή, καθώς και 
την αναγωγή τους σε μοχλό για μια βιώσιμη περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. 
Με κεντρικό μήνυμα «Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής» το «ΔΙΑΖΩΜΑ» δρα 
ως «καταλύτης» στην ανάπτυξη συνεργειών, κινητοποιώντας τους πολίτες και 
τους φορείς για έναν υψιπετή στόχο, την αποκατάσταση και κοινωνικοποίηση 
των μνημείων.

Ποιοι είμαστε; Η οικογένειά μας
Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι μια Κίνηση Πολιτών, στην οποία συμμετέχουν 1200, πε-
ρίπου τακτικά και αρωγά μέλη, καθώς και 40 εταιρικά μέλη, με τους αριθμούς 
αυτούς συνεχώς να αυξάνονται. 

Μέλη του Σωματείου είναι ακαδημαϊκοί, αρχαιολόγοι, δημοσιογράφοι, ενεργοί 
πολίτες όλων των ηλικιών, οι οποίοι με τον ενθουσιασμό και την εθελοντική 
τους συμβολή ενισχύουν τη δυναμική του Διαζώματος μέρα με τη μέρα. Στην 
οικογένειά μας προστέθηκε το 2015 ο θεσμός του «ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», ο 
οποίος αποτελείται από εκπροσώπους της νεότερης γενιάς των διαζωματικών με-
λών και συνιστά μια «θερμοκοιτίδα» καινοτόμων ιδεών, οι οποίες προέρχονται 
κυρίως από ανοιχτούς σε ερεθίσματα, νέους ανθρώπους.

Αναγνωρίζοντας ότι ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά κοιτάσματα που πα-
ράγει και δημιουργεί πλούτο και ελπίδες στη χώρα μας είναι ο κόσμος των επι-
χειρήσεων, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» απηύθυνε πρόσκληση σε οικονομικές δυνάμεις της 
Ελλάδας, θεσπίζοντας τον καινοτόμο θεσμό των Εταιρικών Μελών. Στην προ-
σπάθεια αυτή συμμετέχουν ιδρύματα, τράπεζες και επιχειρήσεις της χώρας που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των δράσεων του Σωματείου, γιατί πιστεύουν ότι 
τα μνημεία μπορούν να αποτελούν την ψυχή και το όχημα της αειφόρου ανά-
πτυξης. 

Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο  « Δ Ι Α Ζ Ω Μ Α »

ΕΛ



Στιγμιότυπο από την διεξαγωγή της 1ης Γενικής Συνέλευσης του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο Εκ-
κλησιαστήριο του Αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης στην Πελοπόννησο.

Γίνε και εσύ μέλος, πάρε μέρος στην προσπάθειά μας!



Πώς λειτουργεί το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»; 
• Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ιδρύθηκε ως Σωματείο (Κίνηση Πολιτών), το οποίο δε λαμβά-
νει κρατικές ενισχύσεις, αντίθετα στηρίζεται οικονομικά από την ετήσια συνδρομή 
των τακτικών μελών του, τις χορηγίες και δωρεές των εταιρικών μελών - χορη-
γών του.

• Το «ΔΙΑΖΩΜΑ», με τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία που έχει συγκροτήσει, 
συμβάλλει στην ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων και μνημείων γενικότερα, κα-
θώς και στη συνάντησή τους με την αειφόρο ανάπτυξη.

Στο δρόμο προς το θέατρο της Μαρώνειας στη βόρεια Ελλάδα, τόπο διεξαγωγής της 10ης Γενι-
κής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
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Τεκμηρίωση των αρχαίων θεάτρων
Πρωταρχικός στόχος του Σωματείου τέθηκε η επιστημονική (ψηφιακή και έντυ-
πη) καταγραφή και τεκμηρίωση των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, με 
σκοπό τη διάχυση της σχετικής γνώσης στο ευρύ κοινό. Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει 
δημιουργήσει:

• Πανόραμα αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, έναν κατάλογο των 125 αρ-
χαίων χώρων θέασης και ακρόασης που σώζονται στην Ελλάδα.
• Επιστημονικά δελτία για διαφορετικούς αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης.
• Εκδόσεις για τα αρχαία θέατρα.
• Φιλμογραφία και ντοκιμαντέρ.
• Συγγραφή λημμάτων στη Wikipedia για τα αρχαία θέατρα, σε συνεργασία με 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
• Συνεργασία με το Επιστημονικό Περιοδικό Engramma του Πανεπιστημίου της 
Βενετίας (I.U.A.V.), με στόχο τον εμπλουτισμό της ήδη υπάρχουσας καταγραφής 
και τεκμηρίωσης των αρχαίων θεάτρων της μεσογειακής λεκάνης.
• Από το 2013 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανοίγει τα φτερά του στον κόσμο της ψηφιακής 
τεχνολογίας και υλοποιεί ψηφιακές δράσεις τεκμηρίωσης των μνημείων, όπως 
ψηφιακές ξεναγήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων (digital tour applications), τρισ-
διάστατες απεικονίσεις (3D virtual representations) και «ψηφιακά πανοράματα» 
(digital panoramas) κατά μήκος μεγάλων αυτοκινητοδρόμων.

Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο  « Δ Ι Α Ζ Ω Μ Α »

Τρισδιάστατη απεικόνιση του αρχαίου θεάτρου του Διονύσου στους πρόποδες της Ακρόπολης 
των Αθηνών, όπως υπήρξε παλαιότερα.
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Εκπαιδευτικά προγράμματα
• Σε συνεργασία με τα Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας το «ΔΙΑΖΩΜΑ» υλο-
ποιεί την εκπαιδευτική δράση «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξενα-
γούν μαθητές στα αρχαία θέατρα», με στόχο να υποστηρίξει την ενασχόληση 
των μαθητών και τη γνωριμία τους με αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης, 
μέσα από βιωματικές δράσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι ίδιοι.
• Συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών 
Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αλλά και με τον Οργανισμό AIESEC 
για την πρακτική άσκηση φοιτητών.
• Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στα πεδία του πολιτισμού και της το-
πικής ανάπτυξης, υποστηρίζοντας το επιστημονικό και ερευνητικό έργο νέων, 
κυρίως, ερευνητών.

Στιγμιότυπο από την εκπαιδευτική δράση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» «Υιοθεσία αρχαίων θεά-
τρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα».

Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο  « Δ Ι Α Ζ Ω Μ Α »



Η διαδρομή μας
Α΄ φάση: Η συνάντηση των μνημείων με τους πολίτες

• Το «ΔΙΑΖΩΜΑ», σε συνέργεια πάντοτε με το Υπουργείο Πολιτισμού, φροντί-
ζει για την ωρίμανση των τεσσάρων φάσεων ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων 
(γεωφυσικές έρευνες, απαλλοτριώσεις, ανασκαφές, μελέτες αποκατάστασης), οι 
οποίες προηγούνται χρονικά των εργασιών αποκατάστασης, τις οποίες αναλαμ-
βάνει το Υπουργείο Πολιτισμού.

• Μέχρι σήμερα και ως αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φο-
ρέων έχουν αναπτυχθεί προγράμματα σε 57 αρχαία θέατρα σε όλη την Ελλάδα.
• Αξιοποιεί τρεις πύλες χρηματοδότησης:

> τους μεγάλους χορηγούς που συνεισφέρουν με τις χορηγίες τους,
> την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που συμβάλλει μέσω του θε-
σμού των Προγραμματικών Συμβάσεων,
> τους πολίτες που ενισχύουν τους «κουμπαράδες» (τραπεζικούς λογαρια-
σμούς των αρχαίων θεάτρων), μέσα από τη δράση «Υιοθετήστε ένα αρχαίο 
θέατρο». 

• Το «ΔΙΑΖΩΜΑ», αξιοποιώντας τους «κουμπαράδες» των αρχαίων θεάτρων, 
αναθέτει τις μελέτες που απαιτούνται για την αποκατάστασή τους. Στο πλαίσιο 
αυτό εφαρμόστηκε με επιτυχία και για πρώτη φορά στην Ελλάδα πρόγραμμα 
crowdfunding για την αποκατάσταση ενός μνημείου. Πρόκειται για το πρόγραμ-
μα #myKassopi που υλοποιήθηκε το 2016 από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την πλατ-
φόρμα act4Greece της Εθνικής Τράπεζας (Εταιρικού Μέλους του Σωματείου) 
και συγκέντρωσε από δωρεές πολιτών και εταιρειών το απαιτούμενο ποσό των 
80.580 ευρώ για τη χρηματοδότηση των μελετών αποκατάστασης του αρχαίου 
Θεάτρου της Κασσώπης. 

Δείτε τα όλα «Με μια ματιά».



Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» εξελισσόμενο διαρκώς… 

Β΄ φάση: Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της απόλυτης συ-
νέργειας μεταξύ πολιτών, φορέων, θεσμών, χορηγών και ευρωπαϊκών χρημα-
τοδοτικών προγραμμάτων, με επίκεντρο το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, συμβάλλει στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων, τα οποία στοχεύουν αφ’ 
ενός στη συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων, αφ’ ετέρου στη σύνδεσή 
τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για τις Πολιτιστικές & 
Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά - Περιβαλλοντικά πάρκα. Συμ-
βάλλει επίσης σε προγράμματα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.), Ολοκλη-
ρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) και Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Α.Π.Το.Κ.). Η υλοποίηση των παραπάνω προγραμμά-
των είναι μια μοναδική συγκυρία για την αξιοποίηση του περιβαλλοντικού και 
πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας.

Προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών

Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου: Έχει ήδη σχεδιασθεί και υλοποιείται με πρω-
ταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού η 

3D απεικόνιση του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης στην ¨Ήπειρο μετά την  αποκατάστασή του. 
(πηγή: Μελέτη αποκατάστασης)
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πρώτη πολιτιστική διαδρομή, αυτή των αρχαίων θέατρων της Ηπείρου, η οποία 
εκτείνεται σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και περιλαμβάνει πέντε αρχαιολο-
γικούς χώρους, οκτώ αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης (μεταξύ των οποί-
ων και τα θέατρα της Νικόπολης, της Δωδώνης, της Κασσώπης, της Αμβρακίας 
και των Γιτάνων). Το έργο αυτό αποτελεί μάλιστα και το πρώτο έργο της χώρας 
που εντάχθηκε στο νέο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 (Π.Ε.Π. Ηπείρου), με προϋπολογι-
σμό 37 εκ. ευρώ. 

Η πρώτη αυτή διαδρομή χρησιμεύει ως πιλότος για τη δημιουργία πολιτιστικών 
διαδρομών και σε άλλες περιοχές. Το τελευταίο διάστημα υλοποιείται από την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη συνδρομή του Σωματεί-
ου, η Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού «Via Egnatia». Το πρόγραμμα αυτό 
έχει ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Αν. Μακεδονίας & Θράκης (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020), με 
προϋπολογισμό 55.2 εκ. ευρώ. Τέλος, σχεδιάζεται και η Διαδρομή των μνημεί-
ων φύσης και πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας.

Χάρτης όπου απεικονίζονται τα κυριότερα σημεία της Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεά-
τρων της Ηπείρου.

Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο  « Δ Ι Α Ζ Ω Μ Α »
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Χάρτης όπου απεικονίζονται τα έργα της που θα υλοποιηθούν κατά μήκος της  Πολιτιστικής Δια-
δρομής της Εγνατίας Οδού «Via Egnatia».

 Χάρτης όπου απεικονίζονται οι κύριοι κόμβοι της Πολιτιστικής Διαδρομής της Στερεάς Ελλάδας.

Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο  « Δ Ι Α Ζ Ω Μ Α »



Αρχαιολογικό Πάρκο Ασκληπιείου Επιδαύρου: Το τελευταίο διάστημα, σε 
συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» προτείνει το σχε-
διασμό και την υλοποίηση του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Περιβαλλοντι-
κής Ανάδειξης του Ευρύτερου Χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου στο πλαίσιο 
των παρεμβάσεων σε θέματα φύσης και πολιτισμού». 

Στόχος του παραπάνω προγράμματος είναι να αποκατασταθεί η αυθεντική υπό-
σταση του μνημειακού συγκροτήματος και να προσφερθεί στους επισκέπτες μια 
μοναδική εμπειρία: να γνωρίσουν και να βιώσουν το τί ήταν και πώς λειτουργού-
σε το Ασκληπιείο κατά την αρχαιότητα, αλλά και το πώς η θρησκευτική λατρεία 
συνδυάστηκε με την ανακάλυψη της ιατρικής επιστήμης. Το παραπάνω πρό-
γραμμα εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020), με προϋπολογισμό 985.000 ευρώ.

Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας: Την τελευταία περίοδο το «ΔΙ-
ΑΖΩΜΑ» εργάστηκε πιλοτικά με όλους τους κοινωνικούς του εταίρους για τη 
δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει το θολωτό τάφο του Μινύα, το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού 

Χάρτης όπου απεικονίζονται τα επιμέρους έργα του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Περιβαλλο-
ντικής Ανάδειξης του Ευρύτερου Χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου».



και την Παναγία της Σκριπούς. Αξιοποιώντας τη μεγάλη δυναμική που απέκτησε 
ο «κουμπαράς» του αρχαίου θεάτρου του Ορχομενού Βοιωτίας, χάρη στις συν-
δρομές ιδρυμάτων, απλών πολιτών και εταιρειών της περιοχής, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» 
ανέθεσε όλες τις απαιτούμενες μελέτες για τη δημιουργία του αρχαιολογικού 
πάρκου. Οι περισσότερες μελέτες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Επίσης, το Νοέμβριο του 2016 το έργο «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορ-
χομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου», εντάχθηκε με χρημα-
τοδότηση, ύψους 1.992.000 ευρώ, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Στερεάς Ελλάδας (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020).

Τρισδιάστατη απεικόνιση της μελλοντικής μορφής του Αρχαιολογικού Πάρκου του Ορχομενού 
Βοιωτίας
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Το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Ηρακλείου: Το Φεβρουάριο του 
2017 εγκαινιάστηκε θεσμικά η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου Κρή-
της και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με θέμα την εφαρμογή ενός προγράμματος 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου του Ηρα-
κλείου. «Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να αποκαταστήσει όλα τα «ΚΕΝΑ» της 
παλιάς πόλης του Ηρακλείου. Δηλαδή, τα «ΚΕΝΑ» που τραυματίζουν τη λειτουρ-
γία της οικονομίας, της πόλης και της κοινωνίας και είναι αλληλένδετα. Τα «ΚΕΝΑ» 
κτίρια των επιχειρήσεων που κλείνουν, διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης και 
δημιουργούν το μεγάλο «ΚΕΝΟ» της ανεργίας, πληγή στην οικονομία. Με τη σει-
ρά της, η ανεργία δημιουργεί το μεγάλο «ΚΕΝΟ» της φτώχειας που διαταράσσει 
τη συνοχή στην κοινωνία. Τα «ΚΕΝΑ» από τη μη χωρική σύνδεση των δικτύων 
κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου και μεταφορών βιώσιμης κινητικότητας, 
διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης και επιβαρύνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του αστικού περιβάλλοντος. Το βασικό όμως «ΚΕΝΟ», αφορά στη λειτουργική 
σύνδεση της παλιάς πόλης και του παράκτιου μετώπου με την Κνωσό και το λιμά-
νι, πύλη εισόδου της κρουαζιέρας, που έχει σαν συνέπεια λιγότερους επισκέπτες 
στην πόλη και μειωμένη ωφέλεια για τις επιχειρήσεις, που συντηρούνται οριακά ή 
κλείνουν και λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης». (Απόσπασμα από το 
Σ.Ο.Α.Π. Δήμου Ηρακλείου).

Η δυναμική των προγραμμάτων αυτών θα αγκαλιάσει σιγά - σιγά όλη τη χώρα. 

Το ταξίδι συνεχίζεται…

Τα τελευταία έτη το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ωριμάσει πνευματικά και επιδιώκει να 
μεταδώσει τις δράσεις του και στο εξωτερικό, καθώς και να διευρύνει την κοινό-
τητά του, μέσω της υλοποίησης ενός διεθνούς δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό 
σχεδιάζει τη δημιουργία μιας διεθνούς πλατφόρμας, όπου θα προβάλλεται η 
συνεργασία του με θεσμούς και φορείς του εξωτερικού. Η πλατφόρμα αυτή φι-
λοδοξεί να αποτελεί μια πρόσκληση σε γόνιμο διάλογο για θέματα πολιτιστικής, 
οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο  « Δ Ι Α Ζ Ω Μ Α »
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Επίμετρο 

Όλες οι παραπάνω ιδέες και δράσεις συμπυκνώνουν τη φιλοσοφία των ευρωπα-
ϊκών πολιτικών για τον πολιτισμό και τα προτάγματα:

α) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), στην οποία ορίζεται ότι τα υπο-
γράφοντα μέρη εμπνέονται «από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρω-
πιστική κληρονομιά της Ευρώπης» και του άρθρου 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ.

β) του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 
προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην Πολιτιστική Κληρονομιά για την Ευ-
ρώπη.

Είπαν για το «ΔΙΑΖΩΜΑ»…

• «Τα μνημεία έχουν ανάγκη τους ανθρώπους για να βγουν από τη μοναξιά, στην 
οποία είναι βυθισμένα, και να συνδεθούν με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη» (Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»).

• «Το ΔΙΑΖΩΜΑ ένα από τα πολλά που κάνει, έχει συμβάλει στην αποκατάσταση 
των διαταραγμένων σχέσεων μεταξύ αρχαιολόγων, πολιτών και Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Έχει καταφέρει με τη δική του παρέμβαση τη συνεργασία των φορέων προς 
όφελος των μνημείων της Περιφέρειας». (Πέτρος Θέμελης, Αντιπρόεδρος του 
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»).

• «Αυτή η παιδεία που προέρχεται από τα μνημεία και τον πολιτισμό, που αυτά 
αντιπροσωπεύουν, είναι ένα πολύ γερό όπλο, που χρειάζεται η κοινωνία για να 
βγει από αυτή την κρίση». (Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Γενικός Γραμματέας του 
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»).

• «Όσο περισσότερο ένας αρχαιολογικός χώρος δίνεται σε μια δυνατότητα επικοι-
νωνίας με το κοινό, τόσο περισσότερο τον προστατεύεις». (Γιώργος Κουρουπός, 
Ταμίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»).

Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο  « Δ Ι Α Ζ Ω Μ Α »



Preamble
The «DIAZOMA» Association was founded in 2008 with the mission to protect 
and promote the ancient sites where theatrical, musical and other representa-
tions were once taking place: theaters, amphitheaters, odeons, and stadiums. 

«DIAZOMA» sets to integrate this cultural heritage into everyday life so that 
monuments can serve as a springboard for sustainable local and regional de-
velopment. «DIAZOMA» affirms the importance of putting «monuments at 
the heart of our lives» and plays a catalytic role in nurturing synergies aimed at 
mobilizing citizens and institutions towards the achievement of a noble goal, 
the restoration and «socialization» of monuments. 

Who are we? Our family
«DIAZOMA» is a citizens’ movement currently numbering some 1,200 regular 
and associate members as well as 40 corporate members, with these numbers 
constantly increasing. Academics, archaeologists, journalists and active citizens 
of all ages have become members, all enthusiastically offering their volunteer 
contribution to the dynamic actions of «DIAZOMA». In 2015, representatives 
of the younger generation created «ANO DIAZOMA», a forum of innovative 
ideas within «DIAZOMA». 

Aware of the role played by the business world on which our country bases its 
hopes for economic growth, «DIAZOMA» turned to the Greek enterprises and 
established a unique affiliation status, that of corporate members. Institutions, 
banks and companies of our country sharing our vision and convinced that 
monuments can serve as a driver of regional sustainable development, actively 
contribute to the accomplishment of DIAZOMA’s mission. 

T H E   " D I A Z O M A "  A S S O C I A T I O N
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Holding of the 1st General Assembly of the «DIAZOMA» Association in the Ekklesiasterion of 
the Archaeological Site of Ancient Messene in the Peloponnese

Become a member, join our effort!
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How does the association work?
• «DIAZOMA» is a movement of citizens that does not receive any state finan-
cial aid but is solely supported by the annual membership fees, donations, and 
sponsorships.

• Based on the alliance it has formed with the main actors involved, «DIAZO-
MA» contributes to the promotion of ancient theaters and historical monu-
ments as well as to their involvement in the sustainable development of the 
associated regions.

On the way to the theater of Maronia in northern Greece, host to the 10th general assembly 
of the association «DIAZOMA»
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Documentation of ancient theaters
A primary goal of the association since its inception has been the scientific 
documentation of ancient theaters (in printed and digital form) and the dis-
semination of this knowledge to the general public. So far, «DIAZOMA» has 
produced the following:

• The “Panorama”, a comprehensive catalog of 125 theaters, amphitheaters, 
odeons, and ancient stadiums preserved in Greece
• Scientific bulletins on various theaters and other ancient sites where perfor-
mances were taking place
• Publications about ancient theaters
• Films and documentaries
• Articles on ancient theaters in Wikipedia in collaboration with universities
• Enriching the existing catalog and associated documentation of ancient 
theaters in the Mediterranean basin, in partnership with the scientific journal 
“Engramma” of the University IUAV of Venice
• Digital mobile phone tours, 3D representations and digital panoramas of 
archaeological sites along the major Greek highways, as «DIAZOMA» has em-
braced digital technology since 2013.

3D representation of the ancient theater of Dionysus at the foot of the Acropolis of Athens, as 
it once was.



Educational programs
• In collaboration with the Ministries of Culture and Education, «DIAZOMA» 
implements educational projects such as “Adopt a theater - Students guide 
other students in ancient theaters”. The goal is to familiarize students with 
ancient theaters through experiential activities designed and implemented by 
themselves.
• Traineeships at the «DIAZOMA» offices for students from the Department of 
History, Archaeology and Cultural Property Management of the University of 
Peloponnese and from the AIESEC organization.
• Promotion of scientific research in the fields of culture and local develop-
ment, supporting the academic work of primarily young researchers.

A snapshot of the educational activity of the "DIAZOMA" Association "Adopt an ancient 
theater. Students are guiding students to ancient theaters"



Our course
First phase: The meeting of people with historical 

monuments

In cooperation with the Ministry of Culture, «DIAZOMA» provides for the four 
stages which precede the restoration works which the Ministry of Culture un-
dertakes, namely topographical surveys, expropriations, excavations, and res-
toration studies. 

So far, thanks to the cooperation of all the relevant bodies, programs have 
been implemented in no less than 57 ancient theaters throughout Greece.
«DIAZOMA» relies on three sources of funding:
• the main donors who offer their sponsorship,
• local and regional administrations, which contribute through program con-
tracts,
• citizens who support the action “Adopt an ancient theater” by contributing 
to the “money boxes” (bank accounts of ancient theaters).

«DIAZOMA» uses the “money boxes” to commission the studies necessary 
for the restoration of ancient theaters. Not surprisingly, the first ever Greek 
crowdfunding program for the restoration of a monument has been recently 
crowned with success. This is the #myKassopi program, co-created in 2016 by 
«DIAZOMA» and the platform “act4Greece” of the National Bank of Greece 
(corporate member of «DIAZOMA»). Individuals and companies raised the 
amount required (i.e., 80,580 euros) to finance the restoration studies of the 
ancient theater of Kassopi.

Have a look at a glance.



23
T H E   " D I A Z O M A "  A S S O C I A T I O N

«DIAZOMA» in constant evolution...
Second phase: Monuments at the center of life

«DIAZOMA» harnesses the synergy between citizens, institutions, local au-
thorities, donors, and European funding programs, notably the European Un-
ion’s National Strategic Reference Framework (NSRF), and contributes to the 
creation and implementation of novel and holistic programs. The twofold goal 
of these programs is to preserve and restore historical monuments and to place 
them at the heart of sustainable development. Cultural routes and archaeo-
logical-environmental parks are the flagship programs but «DIAZOMA» also 
contributes to the development of other EU-supported programs such as these 
of “Sustainable Urban Development” (SUD), Integrated Territorial Investments 
(I.T.I.) and “Community-led Local Development” (CLLD). Admittedly, the im-
plementation of all of these programs is an unprecedented opportunity for our 
country to promote its cultural heritage and environmental beauty and benefit 
from them.

Cultural Routes

Cultural Route of Epirus: The first cultural route of the ancient theaters of Epirus 
is underway at the initiative of the region of Epirus and the Ministry of Culture. 

3D representation of the ancient theater of Kassopi in Epirus after the planned restoration 
works (source: Restoration study)
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It spans four regional units and involves five archaeological sites together with 
eight ancient edifices for theatrical, musical and other representations, such as 
the theaters of Nikopolis, Dodoni, Kassopi, and Gitana. This project is also the 
first in Greece to have been integrated into the National Strategic Reference 
Framework (NSRF) 2014-2020 (Regional Operational Program of Epirus), with 
a budget of 37 million euros.

This cultural route also serves as a pilot for the design of cultural routes in 
other regions. Currently, the region of Eastern Macedonia and Thrace, with 
the assistance of «DIAZOMA», is carrying out the project «Cultural Route of 
Egnatia Road: Via Egnatia». This project is part of the Regional Operational 
Program of Eastern Macedonia and Thrace, with a budget of 55.2 million 
euros. Finally, the route of the “Monuments of Nature and Culture” of the 
region of Central Greece is also being developed.

Map showing the main milestones of the cultural route of Epirus.
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Map showing the projects undertaken in the regions along the Via Egnatia in northern Greece.

Map showing the main milestones of the route of the “Monuments of Nature and Culture” of 
the region of Central Greece.



Archaeological and environmental parks
Asclepius Archaeological Park of Epidaurus: In recent years, in cooperation 
with all concerned stakeholders, "DIAZOMA" has put forward the development 
and implementation of the “Integrated Environmental Enhancement Program 

of the Greater Area of Asclepeion of Epidaurus in the context of environmental 
and cultural interventions”.
The objective of this program is to restore the authenticity of the monumental 
complex and offer visitors a unique experience: to discover and acquaint 
themselves with the way the Asclepeion operated in ancient times but also 
to apprehend the relationship between religious worship and the emergence 
of scientific medicine. This project has been integrated into the Operational 
Program of the Ministry of the Economy and Development (NSRF 2014-2020), 
with a budget of 985,000 euros.

Archaeological Park of Orchomenos of Boeotia: "DIAZOMA" worked 
together with its social partners to create Orchomenos archaeological park 
of Boeotia, which includes the Tholos tomb of Minyas, the ancient theater of 
Orchomenos, and the monastery of Panaghia Scripou. Thanks to the generous 

Map showing the "Integrated Environmental Enhancement Program of the Greater Area of 
Asclepeion of Epidaurus in the context of environmental and cultural interventions".
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contributions of foundations, individuals, and local companies to the "money 
box" of the ancient theater of Orchomenos of Boeotia, "DIAZOMA" was able 
to commission all the studies necessary for the creation of the archaeological 
park. Most of the studies have been approved by the competent Greek 
services and in November 2016 the project "Valorization of the Orchomenos 
archaeological site of Boeotia and restoration of the ancient theater" was 
integrated into the Regional Operational Program of Central Greece with a 
funding of 1,992,000 euros (NSRF 2014-2020).

3D representation of Orchomenos archaeological park of Boeotia after the planned restoration 
works
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Sustainable Urban Development program

Heraklion Sustainable Urban Development Program: In February 2017, 
«DIAZOMA» initiated its collaboration with the Municipality of Heraklion in 
Crete with the implementation of a sustainable urban development program 
seeking to promote the historic center of Heraklion. "In fact, this program 
aspires to “fill all the voids” in the old city of Heraklion. That is, all the 
inextricably linked “voids” which impede the smooth running of the economy, 
the city, and the society. The “voids” caused by the deserted buildings of 
the closed businesses upset the social fabric of the city and lay the ground 
for the major “void” of unemployment, a plague on the economy. In turn, 
unemployment creates the “void” of precariousness that threatens social 
cohesion. The “voids” created by the lack of connection between communal 
spaces, green spaces, and sustainable mobility disrupt the unity of the city and 
undermine the quality of the urban environment. But the major “void” is the 
lack of a functional link between the old town and the seafront on the one 
hand, and Cnossos and the port, point of arrival of cruise ships, on the other. 
This translates into a drop in the number of visitors to the city and a reduced 
turnover for companies already in bad shape due to the economic crisis".
(Extract from; Integrated urban Intervation Plan for Municipality of Heraklion)

The dynamics of these programs will gradually spread to the whole country.

The journey continues beyond the borders...

With all these years of efforts, experience, and achievements, «DIAZOMA» 
now seeks to publicize its action abroad and expand its community by weaving 
a global network. In this context, it plans to create an international platform 
that will foster collaboration with institutions and organizations abroad. This 
platform will be an open invitation to a fruitful dialogue on cultural, economic, 
and sustainable development issues.
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As a conclusion...

All the ideas and projects outlined above reflect the philosophy of European 
policies on culture as well as the principles charted in:

(a) the Treaty of the European Union (TEU) declaring that the signatories are 
inspired by “the cultural, religious and humanistic legacies of Europe” and 
Article 3 (3) thereof, as well as
(b) the European Parliament resolution of 8 September 2015: Towards an 
integrated approach to Europe’s cultural heritage.

What they said about «DIAZOMA»...

“Monuments need the people in order to come out of the solitude in which they 
are plunged and thereby become an integral part of sustainable development”. 
(Stavros Benos, President of the association).

“Among others, «DIAZOMA» has helped restore the previously troubled 
relationships between archaeologists, citizens, and local administrations. The 
collaboration between the various stakeholders to the benefit of monuments 
throughout the country has been made possible by «DIAZOMA»’s intervention”. 
(Petros Themelis, Vice President of the association).

“The culture that emanates from the monuments and the civilization they 
represent is a potent weapon that society needs to make its way out of the current 
crisis”. (Vassilis Lambrinoudakis, Secretary General of the association).

“The more interactions we generate between an archaeological site and the public, 
the more we protect it”. (George Kouroupos, treasurer of the association).
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Préambule
L’association «DIAZOMA» a été fondée en 2008 et sa mission est de protéger 
et de faire valoir les édifices antiques où des représentations théâtrales, mu-
sicales et autres étaient jadis données : théâtres, amphithéâtres, odéons et 
stades. Elle est aussi d’intégrer ce patrimoine culturel dans la vie quotidienne 
pour qu’il participe au développement régional durable. «DIAZOMA» affirme 
l’importance de mettre « les monuments au cœur de notre vie » et joue le rôle 
de catalyseur dans la mise en place de synergies visant à atteindre ce noble 
but en sensibilisant les citoyens et les institutions à l’importance cruciale de la 
restauration et de la « socialisation » des monuments. 

Qui sommes-nous ? Notre famille
«DIAZOMA» est un mouvement de citoyens comptant actuellement quelque 
1200 membres réguliers et soutenu par 40 entreprises, ces chiffres augmen-
tant constamment. Les membres de l’association sont des universitaires, des 
archéologues, des journalistes et des citoyens actifs de tous âges, qui offrent 
tous avec enthousiasme leur contribution bénévole à l’action dynamique de 
«DIAZOMA». En 2015, notre famille a vu naître «ANO DIAZOMA», composé 
de représentants de la jeune génération. Son rôle est de constituer un forum 
d’idées innovatrices au sein de «DIAZOMA». 

Conscient du rôle joué par le monde de l’entreprise, sur lequel notre pays 
fonde ses espoirs de croissance économique, «DIAZOMA» s’est tourné vers 
les entreprises grecques à l’intention desquelles il a créé le statut de membre 
corporatif. Des institutions, des banques et des entreprises de notre pays par-
tageant notre vision et convaincues que les monuments peuvent devenir un 
moteur du développement durable contribuent à la réalisation des projets de 
l’association. 

FR



Déroulement de la 1ère assemblée générale de l’association «DIAZOMA»  dans l’Ekklesiasterion 
de la cité antique de Messène dans le Péloponnèse.

Devenez membre, participez à notre effort!



Comment l’association fonctionne-t-elle ?
«DIAZOMA» est de par son statut un mouvement de citoyens qui ne reçoit 
pas d’aide de l’État mais qui est financièrement soutenu par les cotisations 
annuelles de ses membres, les dons et les parrainages.

S’appuyant sur l’alliance qu’il a formée avec les principaux acteurs impliqués, 
«DIAZOMA» contribue à la mise en valeur des théâtres antiques et des monu-
ments historiques en général ainsi qu’à leur implication dans le développement 
durable des régions.

En route vers le théâtre de Maronée en Grèce du nord, lieu de déroulement de la 10ème as-
semblée générale de l’association «DIAZOMA».
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Documentation sur les théâtres antiques
Un objectif primordial de l’association depuis sa création est l’élaboration d’une 
documentation  sur les théâtres antiques (sous forme imprimée et numérique) 
et la diffusion de ces connaissances vers le grand public. 

Réalisations de «DIAZOMA»:
• Recensement et indexation des 125 théâtres, amphithéâtres, odéons et 
stades antiques qui sont préservés en Grèce 
• Articles scientifiques sur différents théâtres et autres sites antiques où se 
déroulaient des représentations
• Publications ayant pour objet les théâtres antiques
• Films et documentaires
• Rédaction d’articles sur les théâtres antiques dans Wikipédia en collaboration 
avec les universités
• Collaboration avec la revue scientifique Engramma de l’Université IUAV de 
Venise, visant à enrichir le catalogue déjà existant et la documentation autour 
des théâtres antiques du bassin méditerranéen
• Depuis 2013, projets utilisant la technologie numérique tels que visites gui-
dées numériques via smartphone, représentations 3D et panoramas numé-
riques des sites archéologiques se trouvant le long des grands axes routiers 
grecs.

Représentation 3D du théâtre antique de Dionysos au pied de l’Acropole d’Athènes, tel qu’il 
fut jadis

L ’ A S S O C I A T I O N  " D I A Z O M A "
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Programmes éducatifs
• En collaboration avec les ministères de la Culture et de l’Éducation, «DIAZO-
MA» met en œuvre des projets éducatifs comme « Adoptons un théâtre - 
Des élèves guident d’autres élèves dans les théâtres antiques », visant à faire 
connaitre aux élèves les théâtres antiques par le biais d’une expérience qu’ils 
élaborent et mettent en œuvre eux-mêmes.
• Stages de formation pratique à l’association «DIAZOMA»  des étudiants 
du département d’histoire, d’archéologie et de gestion des biens culturels de 
l’université du Péloponnèse et de l’organisation AIESEC.
• Soutien à la recherche scientifique dans le domaine de la culture et du déve-
loppement régional et aux jeunes chercheurs.

Programme éducatif  de «DIAZOMA»: « Adoptons un  théâtre - Des élèves guident d’autres 
élèves dans les théâtres antiques».
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Première phase: 
La rencontre des hommes avec les monuments 

historiques

En coopération avec le ministère de la Culture, «DIAZOMA»  s’occupe de la 
réalisation des quatre stades des fouilles, à savoir les relevés topographiques, 
les expropriations, les fouilles et les études de restauration des théâtres 
antiques, qui précèdent les travaux de restauration que le Ministère de la 
Culture entreprend. 

Jusqu’à présent, grâce à la coopération de tous les organismes pertinents, les 
programmes mis en œuvre concernent pas moins de cinquante-sept théâtres 
antiques dans toute la Grèce.
«DIAZOMA» s’appuie sur trois sources de financement :
• les principaux donateurs qui offrent leur parrainage,
• les administrations locales et régionales, qui contribuent par le biais de 
contrats sur des programmes,
• les citoyens qui soutiennent l’action « Adoptez un théâtre antique » en 
alimentant les « tirelires » (comptes en banque des théâtres antiques). 
«DIAZOMA»  utilise les tirelires des théâtres antiques pour financer les études 
nécessaires à leur restauration. De même, le premier programme grec de 
financement participatif (crowdfunding) au bénéfice de la restauration d’un 
monument a récemment été couronné de succès. Il s’agit du programme # 
myKassopi élaboré en 2016 par «DIAZOMA»  et la plateforme actforGreece de 
la Banque Nationale de Grèce (membre de l’association) par le biais desquels 
particuliers et entreprises ont rassemblé les 80.580 euros nécessaires au 
financement des études de restauration du théâtre antique de Cassopi. 

Consultez le tableau synoptique



DIAZOMA en évolution permanente...

Seconde phase: Les monuments au cœur de notre vie 

L’association «DIAZOMA» met à profit la synergie entre les citoyens, les institu-
tions, les collectivités locales, les donateurs et les programmes de financement 
européens, notamment le Cadre de Référence Stratégique National (CRSN) de 
l’Union européenne, et contribue à l’élaboration et la réalisation de nouveaux 
programmes au caractère holistique, dont l’objectif est de préserver et de res-
taurer les monuments historiques et de les placer au cœur du développement 
durable. Il s’agit des itinéraires culturels et des parcs archéologiques et natu-
rels ainsi que des programmes relatifs au développement urbain durable, des 
programmes Investissement Territorial Intégré (ITI), et au développement local 
mené par les acteurs locaux. La mise en œuvre de ces programmes est une 
opportunité unique pour notre pays de valoriser son patrimoine culturel et ses 
beautés naturelles.

Programmes d’itinéraires culturels

Itinéraire culturel d’Épire: Le premier itinéraire culturel autour des théâtres 
antiques d’Épire est en cours de réalisation à l’initiative de la région d’Epire et 

Représentation 3D du théâtre antique de Cassopi en Épire après les travaux de restauration 
prévus (source : Étude de restauration du site).
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du ministère de la Culture. Il s’étend à quatre sous-régions et comprend cinq 
sites archéologiques et huit édifices antiques de représentations théâtrales, no-
tamment les théâtres de Nikopolis, Dodoni, Cassopi, Gitana et le petit théâtre 
d’Amvrakia. Ce projet est aussi le premier projet grec à avoir été intégré dans 
le Cadre de Référence Stratégique National (CRSN) 2014-2020 (Programme 
opérationnel régional de l’Épire), avec un budget de 37 millions d’euros.

Ce premier itinéraire culturel constitue un projet pilote. D’autres itinéraires 
culturels dans d’autres régions sont en préparation. Présentement, la région 
de Macédoine orientale et de Thrace réalise, avec l’aide de notre association, 
le projet « Itinéraire culturel de la route Egnatia : Via Egnatia ». Ce projet s’in-
tègre au Programme opérationnel régional de la Macédoine orientale et de 
la Thrace (CRSN 2014-2020), avec un budget de 55,2 millions d’euros. Enfin, 
l’itinéraire des monuments de la nature et culturels de la Grèce continentale 
est également en cours d’élaboration.

Carte où sont indiqués les principaux jalons de l’itinéraire culturel d’Épire



38
L ’ A S S O C I A T I O N  " D I A Z O M A "

Carte montrant les projets à réaliser le long de l’itinéraire culturel de "Via Egnatia".

Carte où sont indiqués les pôles principaux de l’itinéraire culturel de la Grèce centrale



Programmes de parcs archéologiques et naturels

Parc archéologique d’Asclépios d’Épidaure: Au cours de ces dernières an-
nées, en coopération avec toutes les institutions concernées, nous avons pro-
posé l’élaboration et la mise en œuvre du « Programme intégré de mise en 
valeur de l’environnement de la région élargie de l’Asclépiéion d’Épidaure dans 
le cadre d’interventions dans le domaine de l’environnement et de la culture ».

L’objectif de ce programme est de rétablir l’authenticité du site monumental 
de l’Asclépiéion d’Épidaure et d’offrir aux visiteurs une expérience unique : 
découvrir au fil de leur visite la façon dont l’Asclepiéion fonctionnait dans l’an-
tiquité et appréhender la relation entre le culte religieux et l’émergence de la 
médecine scientifique. Ce projet a été intégré dans le Programme opérationnel 
du ministère de l’Économie et du Développement (CRSN 2014-2020), avec un 
budget de 985.000 euros.

Parc archéologique d’Orchomène de Béotie: Au cours de la dernière pé-
riode, nous avons travaillé avec tous nos partenaires sociaux à la création du 
parc archéologique d’Orchomène de Béotie, qui comprend la tombe à tholos 
de Minya, le théâtre antique d’Orchomène et le monastère Panaghia de Scri-

Carte où sont représentés les différents projets inclus dans le « Programme intégré de mise en 
valeur de l’environnement de la région élargie de l’Asclépiéion d’Épidaure »



pou. Grâce aux généreuses contributions des institutions, des particuliers et 
des entreprises de la région à la « tirelire » du théâtre antique d’Orchomène 
de Béotie, «DIAZOMA»  a pu commander toutes les études nécessaires à la 
création du parc archéologique. La plupart des études ont été approuvées par 
les services grecs compétents et, en novembre 2016, le projet « Valorisation du 
site archéologique d’Orchomène de Béotie et restauration du théâtre antique 
» a été intégré au Programme opérationnel régional de la Grèce Centrale avec 
un financement de 1.992.000 euros (CRSN 2014-2020).

Représentation 3D du parc archéologique d’Orchomène de Béotie après les travaux de 
restauration prévus
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Programme de développement urbain durable

Programme de développement urbain durable d’Héraklion: En février 
2017, la collaboration entre la municipalité d’Héraklion en Crète et l’association 
«DIAZOMA» débute par la mise en œuvre d’un programme de développement 
urbain durable pour mettre en valeur le centre historique de la ville. «Ce pro-
gramme a pour ambition de « combler tous les vides » que l’on peut observer 
dans la vieille ville». A savoir « combler les vides », tous inextricablement liés, 
qui entravent le bon fonctionnement de l’économie, de la ville et de la société. 
Les bâtiments « vides » des entreprises fermées dérangent le paysage urbain 
et sont l’image du « vide », en d’autres termes de cette plaie pour l’économie 
qu’est le chômage. A son tour, le chômage crée le « vide » de la précarité qui 
menace la cohésion sociale. Les « vides » créés par le manque de lien entre les 
espaces communaux, les espaces verts et les moyens de mobilité durable per-
turbent également l’unité de la ville et nuisent à la qualité de l’environnement 
urbain. Mais le « vide » principal, c’est l’absence de lien fonctionnel entre la 
vieille ville et le front de mer d’une part, et Cnossos et le port, point d’arrivée 
des bateaux de croisière, d’autre part. Ceci se traduit par une baisse du nombre 
des visiteurs dans la ville et un chiffre d’affaires réduit pour les entreprises déjà 
en mauvaise posture vu la crise économique».(Extrait du Programme urbain 
intégré d’interventions pour la municipalité d’Héraklion, Crète)

Progressivement la dynamique de ces programmes s’étendra à tout le pays.

Le voyage continue au-delà des frontières…

Fort de toutes ces années d’efforts, d’expérience et de réalisations, «DIAZO-
MA» cherche à faire connaître son action à l’étranger ainsi qu’à élargir sa com-
munauté en tissant un réseau international. Dans ce contexte, il envisage de 
créer une plate-forme internationale qui favorisera la collaboration avec des 
institutions et des organisations à l’étranger. Cette plate-forme sera une in-
vitation à un dialogue fructueux ayant pour objet la culture, l’économie et le 
développement durable.

L ’ A S S O C I A T I O N  " D I A Z O M A "
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En guise de conclusion...

Toutes les idées et projets exposés ci-dessus reflètent la philosophie des poli-
tiques européennes sur la culture ainsi que les principes

(a) du Traité sur l’Union européenne (TUE) déclarant que les signataires s’ins-
pirent « des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe » et de 
l’article 3, paragraphe 3 de celui-ci, ainsi que

(b) de la résolution du Parlement européen du 8 septembre 2015 : vers une 
approche intégrée du patrimoine culturel européen.

Ce qu’ils ont dit de "DIAZOMA" ...

«Les monuments ont besoin des hommes pour sortir de la solitude dans laquelle 
ils sont plongés et participer au développement durable.» (Stavros Benos, Pré-
sident de l’association)

«DIAZOMA a contribué, entre autres, à rétablir les relations jusqu’ici perturbées 
entre les archéologues, les citoyens et les administrations locales. C’est son inter-
vention qui a rendu possible la collaboration entre les diverses institutions dans 
l’intérêt des monuments de la périphérie.» (Petros Themelis, Vice-président de 
l’association)

«La culture qui émane des monuments et la civilisation qu’ils représentent est 
une arme très puissante dont la société a besoin pour sortir de la crise actuelle.» 
(Vassilis Lambrinoudakis, Secrétaire général de l’association)

"Plus on crée d’interactions entre un site archéologique et le public, plus on le 
protège." (Georges Couroupos, trésorier de l’association)

L ’ A S S O C I A T I O N  " D I A Z O M A "
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