7 Αυγούστου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

M’ έναν ξεχωριστό περίπατο
εγκαινιάσθηκαν τα «Μονοπάτια Πολιτισµού» στην Επίδαυρο!
σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Επιδαύρου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδος και το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

Μ’ έναν ξεχωριστό περίπατο στο µονοπάτι γύρω από το
αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου – µε τη συµµετοχή
δεκάδων επισκεπτών κάθε ηλικίας, από µικρά παιδιά
στους ώµους των γονιών τους, ως την ίδια την
Υπουργό Πολιτισµού! – η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτισµού και ο ∆ήµος Επιδαύρου
εγκαινίασαν το πρόγραµµα «Μονοπάτια Πολιτισµού»
στην Επίδαυρο, το Σάββατο 5 Αυγούστου 2017, σε
συνεργασία µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδος και
το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.
Πολύς κόσµος αψήφησε τον νέο καύσωνα του
καλοκαιριού και ήταν εκεί, στο αρχαίο Στάδιο της Επιδαύρου, δίπλα στο αρχαίο θέατρο, για να ακούσει για τα «Μονοπάτια
Πολιτισµού» στην περιοχή, να συζητήσει και να τα περπατήσει! Μεταξύ αυτών και η Υπουργός Πολιτισµού που περπάτησε µε
ενθουσιασµό παρά τις παροτρύνσεις συµβούλων της για το αντίθετο.
Σε µια σύντοµη τελετή εγκαινίων όλοι µίλησαν από καρδιάς για µια προσπάθεια που στηρίχθηκε από όλους, µε στόχο να
αποτελέσει πεδίο συνεργασιών και να βοηθήσει την µοναδική περιοχή της Επιδαύρου να αναδείξει τα τόσα πλεονεκτήµατά
της µε τρόπο, ήπιο, αποτελεσµατικό και αειφόρο!
Ο ∆ήµαρχος Επιδαύρου Κωνσταντίνος Γκάτζιος ευχαρίστησε την ΕΛΛΕΤ ενώ τόνισε ότι «...µέσα από το πρόγραµµα
ντόπιοι και επισκέπτες µαθαίνουν ουσιαστικά την περιοχή της Επιδαύρου, ενώ κατανοούν ποιες είναι οι δυνατότητες της
περιοχής για ανάπτυξη µέσα από τον πολιτισµό...»
Η Υπουργός Πολιτισµού Λυδία Κονιόρδου ανέφερε ότι «το πρόγραµµα «Μονοπάτια Πολιτισµού» προσφέρει στον
επισκέπτη την «εµπειρία του συνόλου»... εισαγωγή και κάλεσµα για εµβάθυνση στην µαγεία της Επιδαύρου». Τόνισε επίσης
ότι «τα µονοπάτια είναι σηµαντικά γιατί αναδεικνύουν τους αρχαιολογικούς χώρους, προσελκύουν έναν ήπιο τουρισµό και
κάνουν γνωστά στους επισκέπτες όχι µόνο τα αρχαιολογικά µας µνηµεία αλλά και το εκπληκτικό τοπίο που τα περιβάλλει –
ενώ στηρίζουν την τοπική κοινωνία και οικονοµία».
Ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών Β. Θεοδωρόπουλος χαρακτήρισε τα µονοπάτια και τις συνέργειές
τους ως «µια ωραία στιγµή, αφού συνδέουν τον πολιτισµό µε το περιβάλλον και τους ανθρώπους» και κατέληξε µιλώντας
θερµά για την συνεργασία του Φεστιβάλ µε την ΕΛΛΕΤ: «µακάρι να συνεχίσουµε έτσι και να µπορούµε να περπατάµε από
κοινά µονοπάτια όλοι µαζί...»
Η Πρόεδρος της ΕΛΛΕΤ Λυδία Καρρά στάθηκε στην αποτελεσµατική και «αξιοθαύµαστη σύµπραξη τόσων φορέων που
συνεργάστηκαν για να πετύχουν κάτι ευεργετικό για τον τόπο: τον ∆ήµο Επιδαύρου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδος και
τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, την ΕΛΛΕΤ, το Ίδρυµα Α.Γ. Λεβέντη και την δραστήρια τοπική κοινότητα». Υπενθύµισε
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εξάλλου ότι το πρόγραµµα, επεκτείνοντας την τουριστική περίοδο στην περιοχή, δηµιουργεί δουλειές για τους νέους ώστε να
µπορέσουν να παραµείνουν στον τόπο τους.
Χαιρετισµούς απηύθυναν ακόµα οι Βαγγέλης Καζολιάς, εκ µέρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας και η διευθύντρια
της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Αγγελική Σίµωση. Παρόντες εκπρόσωποι της Περιφέρειας: η θεµατική
Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Ελένη Παναγιωτοπούλου και ο Περιφερειακός Σύµβουλος Γιάννης Σαρρής, καθώς και
οι βουλευτές Αργολίδας Γιάννης Γκιόλας, Γιάννης Αδριανός και Γιάννης Μανιάτης.
Η γιορτή των εγκαινίων έκλεισε µε κεράσµατα, παραδοσιακό τραγούδι και χορό από τον τοπικό σύλλογο «Φίλοι της
Παράδοσης» και έναν µοναδικό περίπατο στη διαδροµή 1, γύρω από το αρχαίο θέατρο: όλοι µαζί, µικροί και µεγάλοι,
περπατήσαµε στα βήµατα των αρχαίων θεατών και βιώσαµε – ο καθένας µε τον δικό του τρόπο αυτή τη µαγική περιοχή. Και
ήταν σηµαντικό να βλέπει κανείς δίπλα του πώς ο κάθε περιπατητής εισέπραττε αυτό που ο τόπος είχε να δώσει: για κάποιους
ήταν ευκαιρία για ιδιαίτερες φωτογραφίες, για άλλους αφορµή για παραµύθια στα µικρά παιδιά, για µερικούς σχέδια για
επόµενες πεζοπορικές εξορµήσεις...
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!
Μελετητές – συνεργάτες της ΕΛΛΕΤ: Γιώργος Οικονόµου – Γιάννης Στεφανίδης
.....................................
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: 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

Φωτογραφίες:
- από αριστερά: Β. Θεοδωρόπουλος, Καλλιτεχνικός ∆/ντής Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, Λ. Καρρά, Πρόεδρος
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος & Πολιτισµού, Λ. Κονιόρδου,Υπουργός Πολιτισµού & Αθλητισµού, Μ. Νικολάου,
εκπρόσωπος Ιδρύµατος Α.Γ. Λεβέντη και Κ. Γκάτζιος, ∆ήµαρχος Επιδαύρου.
- DSC 0041: στη διαδροµή 1 γύρω από το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, περιπατητές και ανάµεσά τους η Υπουργός Λ.
Κονιόρδου
- IMG 2392: η κεντρική πινακίδα του προγράµµατος στην πλατεία του Λυγουριού, δίπλα στην εκκλησία του Αγ. Ιωάννη
Ελεήµονα που αποκαταστάθηκε από την ΕΛΛΕΤ το 2012.
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