Αθήνα, Φεβρουάριος 2014
Αγαπητά μέλη
Συμπληρώθηκαν κιόλας πέντε χρόνια λειτουργίας και το σωματείο μας με
όπλα του την αθωότητα, τη συλλογικότητα και την απόλυτη διαφάνεια σε
κάθε διοικητική και οικονομική του πράξη συνεχίζει 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.
Το ΔΙΑΖΩΜΑ γίνεται ισχυρός βραχίονας και κινηματικός σύνδεσμος για μεγάλα
εθνικά σχέδια, για μεγάλα προγράμματα πολιτισμού.
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.
Όμως, όλα όσα έχει καταφέρει το σωματείο μας μέχρι σήμερα στηρίζονται σε
όλους εσάς. Όλη η δύναμη και η υγεία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ πηγάζει από τα ίδια τα
μέλη του.
Ελπίζω να συμφωνείς μαζί μου ότι δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στη
συλλογική μας προσπάθεια για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων της
πατρίδας μας από τη δύναμη της συλλογικότητας, του εθελοντισμού και της
συμμετοχής.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και επειδή τα λειτουργικά μας έξοδα
στηρίζονται κυρίως στις συνδρομές των μελών μας, σε παρακαλώ να
φροντίσεις για την τακτοποίηση της ετήσιας οικονομικής σου συνδρομής. Το
ποσό αυτό μπορείς να το καταθέσεις στους λογαριασμούς των παρακάτω
τραπεζών:
ALPHA BANK Αρ. Λογ/σμού: 104002002016612 ‐ IBAN: GR 07 0140 1040 1040 0200
2016 612 ‐ SWIFT/BIC: CRBAGRAA
ATTICA BANK Αρ. Λογ/σμού: 56348581 ‐ IBAN: GR 970 1600 66 0000 0000 5634
8581
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογ/σμού: 040/483108‐01 ‐ IBAN: GR 63 0110 0400 0000
0404 8310 801 ‐ SWIFT/BIC: ETHNGRAA
EUROBANK Αρ. Λογ/σμού: 0026.0026.91.0201049769 ‐ IBAN: GR 66 0260 0260
0009 1020 1049 769 ‐ SWIFT/BIC: EFGBGRAA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αρ. Λογ/σμού: 5026‐038350‐177 ‐ IBAN: GR 88 0172 0260
0050 2603 8350 177 ‐ SWIFT/BIC: PIRBGRAA
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Αρ. Λογ/σμού: 89175425‐3 ‐ IBAN: GR 200 961
1400 0000 0089 1754 253
* Μην ξεχνάς να γράφεις το ονοματεπώνυμό σου στην αιτιολογία της
κατάθεσης.
Ο κ. Κων/νος Δικαίος θα είναι στη διάθεσή σου για κάθε πληροφορία ή
διευκρίνιση (τηλ. 210/8254256‐7).
Φιλικά,
Ο πρόεδρος
Σταύρος Μπένος

