
«Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου»: η συμβολή του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

 

Η «Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου» εκτείνεται σε τέσσερις 

Περιφερειακές Ενότητες, περιλαμβάνει πέντε αρχαιολογικούς χώρους και οκτώ 

σπουδαίους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης (μεταξύ των οποίων και τα θέατρα 

της Νικόπολης, της Δωδώνης, της Κασσώπης και των Γιτάνων). Το έργο αυτό αποτελεί 

και το πρώτο έργο της χώρας που εντάχθηκε στο νέο Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020) – Π.Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ως Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, με 

προϋπολογισμό 37.000.000 ευρώ. 

 

Το 2015 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε τις μελέτες που κρίθηκαν αναγκαίες για την 

αποκατάσταση και συνολική ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης. Το 

κόστος ανάθεσής του καλύφθηκε μέσω του προγράμματος Crowd funding “My 

Kassopi” που υλοποίησε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την πλατφόρμα act4greece της Εθνικής 

Τράπεζας το 2016. Η εκπόνηση των παραπάνω μελετών τόσο σε επίπεδο προμελέτης, 

όσο και οριστικής μελέτης, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Μάλιστα, το 2016 η προμελέτη 

εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ., ενώ αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί και η έγκριση της 

οριστικής μελέτης.  

 

Επίσης, το 2015 το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», με χρηματοδότηση, ύψους 150.000 ευρώ 

από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανέθεσε τις μελέτες συνολικής διαχείρισης και 

αποκατάστασης του μεγάλου θεάτρου της Νικόπολης. Το 2016 η εκπόνηση των 

παραπάνω μελετών ολοκληρώθηκε και εν συνεχεία οι μελέτες εγκρίθηκαν από το 

Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. 

 

Το 2017, το «ΔΙΑΖΩΜΑ», με χρηματοδότηση, ύψους 50.000 ευρώ από το Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος ανέθεσε και τις μελέτες αποκατάστασης του αρχαίου σταδίου της 

Νικόπολης. Η εκπόνηση των παραπάνω μελετών ολοκληρώθηκε και αναμένεται η 

έγκρισή τους από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. 

 

Επιπλέον, το Σωματείο έχει αναθέσει τρεις μελέτες που αφορούν τα ψηφιακά και τη 

συμμετοχή της τοπικής οικονομίας στο παραπάνω πρόγραμμα. Το 2015, με χορηγία 

της «ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ», ανέθεσε την εκπόνηση της μελέτης υποβάθρου που καταγράφει 

τα πιθανολογούμενα έσοδα της διαδρομής της Ηπείρου. Επιπλέον, το 2016 με 

χρηματοδότηση και πάλι από τη «ΝΕΑ ΟΔΟ» το «ΔΙΑΖΩΜΑ» προχώρησε και στην 

ανάθεση της β΄ φάσης της παραπάνω μελέτης: δηλαδή την «Οργάνωση της 

συµµμετοχής της τοπικής οικονομίας της Ηπείρου». Τέλος, το 2016 ανέθεσε τη μελέτη 

«Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό» και την εξειδίκευσή της για το πρόγραμμα 

της Ηπείρου, με χρηματοδότηση από την COSMOTE.   


