31 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανοιχτή πρόσκληση σ’ έναν ξεχωριστό περίπατο
για τα εγκαίνια των «Μονοπατιών Πολιτισµού» στην Επίδαυρο!
σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Επιδαύρου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδος και το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

Με ανοιχτή πρόσκληση σ’ έναν ξεχωριστό περίπατο στο µονοπάτι γύρω από το
αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και
Πολιτισµού και ο ∆ήµος Επιδαύρου εγκαινιάζουν το πρόγραµµα
«Μονοπάτια Πολιτισµού» στην Επίδαυρο, την 5η Αυγούστου 2017, σε
συνεργασία µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδος και το Φεστιβάλ
Αθηνών και Επιδαύρου.
Τα «Μονοπάτια Πολιτισµού» φιλοδοξούν να συµβάλουν στην επέκταση της
τουριστικής περιόδου, αναδεικνύοντας το υπέροχο φυσικό περιβάλλον της
περιοχής και µια σειρά µνηµείων που συχνά δεν περιλαµβάνονται στο
πρόγραµµα των επισκεπτών αν και βρίσκονται µόλις µια ανάσα από το αρχαίο
θέατρο και το Λυγουριό!
Το πρόγραµµα «Μονοπάτια Πολιτισµού» στην Επίδαυρο υλοποιείται µε
την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος Α.Γ. Λεβέντη και περιλαµβάνει την
σηµατοδότηση µια σειράς 8 διαδροµών, περιπατητικών και ποδηλατικών, που
δίνουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα να βιώσει τα αξιοθέατα της περιοχής, στα χνάρια του περιηγητή Παυσανία – από το
Λυγουριό, τα µυκηναϊκά µονοπάτια και το Ιερό Ασκληπιείου ως Παλαιά Επίδαυρο, την βυθισµένη ρωµαϊκή έπαυλη και το
Μοναστήρι της Παναγίας Πολεµάρχας – µε έναν τρόπο προσωπικό και ιδιαίτερο!
Τα εγκαίνια θα πραγµατοποιηθούν στο Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου, και ώρα 18:00.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Χαιρετισµοί:
- Κωνσταντίνος Γκάτζιος, ∆ήµαρχος Επιδαύρου
- Λυδία Κονιόρδου, Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού
- Σωκράτης Φάµελλος, Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας*
- Εκπρόσωπος Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας
- Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου
- Λυδία Καρρά, Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισµού
Παραδοσιακοί Χοροί - Τα µέλη του Συλλόγου “Φίλοι Της Παράδοσης” τραγουδούν και χορεύουν τοπικούς ρυθµούς σε µια
προσπάθεια συνοµιλίας διαφόρων περιόδων του Ελληνικού Πολιτισµού.
Στη συνέχεια οι περιπατητές θα ακολουθήσουν την διαδροµή του αρχαίου µονοπατιού ως το Αρχαίο Θέατρο.
Ο περίπατος, διάρκειας 1 ½ ώρας περίπου, θα ξεκινήσει στις 18:45 ακριβώς από το Αρχαίο Στάδιο της Επιδαύρου, στο
ιστορικό µονοπάτι που περιβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο οδηγώντας στο αρχαίο θέατρο, στα βήµατα των αρχαίων θεατών.
* αναµένεται επιβεβαίωση
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Το Πρόγραµµα «Μονοπάτια Πολιτισµού» της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισµού, µας φέρνει κοντά στην
ιστορία, τον πολιτισµό και το περιβάλλον µας, αξιοποιώντας ένα σηµαντικό κοµµάτι της κληρονοµιάς των προγόνων µας –
αρχαία µονοπάτια που ένωναν πόλεις και χωριά µεταφέροντας πλούτο και πολιτισµό!
Με τη συνεργασία του ∆ήµου κάθε περιοχής και της τοπικής κοινότητας, µε µελετηµένη επιλογή διαδροµών, δίγλωσση
σηµατοδότηση και επικοινωνία, τα µονοπάτια γίνονται πάλι προσβάσιµα και ελκυστικά, ενώ τονώνουν την τοπική οικονοµία,
προσφέροντας στον επισκέπτη την ευκαιρία να ανακαλύψει τον πολιτισµό, τα τοπικά προϊόντα και τις οµορφιές της χώρας µε
τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε την συµµετοχή στην εκδήλωση: www.ellet.gr / www.monopatiapolitismou.gr /
www.epidavros.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος & Πολιτισµού: κα Κ. Στεµπίλη Τηλ: 210 - 32 25 245 & 210 - 32 26 693.
E-mail: sepi@ellinikietairia.gr
www.ellet.gr
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