19 Ιουνίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Walk for the Heritage of Europe”
& Βράβευση των «Μονοπατιών Πολιτισμού»
με Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβείο Europa Nostra 2019
στον Μαραθώνα!
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019

Τον επιβλητικό και λιτό αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου στον Μαραθώνα –ως ένα εμβληματικό ιστορικό τοπίο της χώρας
μας– επέλεξαν η ηγεσία της Europa Nostra και εκπρόσωποι 43 χωρών απ΄όλη την Ευρώπη για την τοπική τελετή
βράβευσης του Προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτισμού» της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού με το Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβείο Europa Nostra 2019, την Τρίτη 18
Ιουνίου 2019 και ώρα 18.00.
Με την ευγενική παραχώρηση του ΥΠΠΟΑ και τη συνεργασία του Δήμου Μαραθώνα, σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση ανοιχτή
στο κοινό, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Europa Nostra Hermann Parzinger, Πρόεδρος Prussian Cultural Heritage
Foundation (Διευθυντής Μουσείων Βερολίνου), απένειμε στην ΕΛΛΕΤ το μοναδικό ευρωπαϊκό βραβείο πολιτιστικής
κληρονομιάς φέτος για την χώρα μας, τονίζοντας την σημασία του προγράμματος τόσο στον τομέα της βιώσιμης
ανάπτυξης, όσο και στον τομέα της ευαισθητοποίησης για την αξία και την προστασία των ιστορικών και περιβαλλοντικά
πολύτιμων τοπίων: "Τα «Μονοπάτια Πολιτισμού» αποτελούν εξαιρετικό παράδειγμα ενσωμάτωσης της
πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού τοπίου. Το έργο έχει μια μεγάλη κοινοτική βάση που περιλαμβάνει
πολλούς τοπικούς δήμους και τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενώ είναι αδιαμφισβήτητη η
συμβολή του στην οικονομική βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα
υπογραμμίζει τους σημαντικούς δεσμούς μεταξύ του πολιτισμού και της φύσης. Οι διάφορες πλευρές, πτυχές του
υλικού και άυλου πλούτου της πολιτιστικής κληρονομιάς βιώνονται σε μια ολιστική προσέγγιση των
πολιτιστικών τοπίων."
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Το βραβείο παρέλαβε η Πρόεδρος της ΕΛΛΕΤ, Λυδία Καρρά, που εμπνεύστηκε το πρόγραμμα πριν από 8 περίπου
χρόνια, δηλώνοντας την ικανοποίησή της για την αναγνώριση ενός προγράμματος που συνδυάζει την
προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενώ συμβάλλει αποδεδειγμένα στην
βιώσιμη ανάπτυξη, μετατρέποντας κάθε επενδυόμενο ευρώ σε πολλαπλάσιο κέρδος για τις τοπικές κοινωνίες.
Τονίζοντας την συλλογική φύση του έργου, η κα Καρρά συνέχισε: «αντίγραφο του βραβείου θα σταλεί στους Δήμους
και στις ομάδες εθελοντών που είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος: το βραβείο ανήκει και σ’ εκείνους.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μικρούς και μεγάλους υποστηρικτές του προγράμματος και ιδιαίτερα στο
Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος καθώς και στον Φωκίωνα Ποταμιάνο, Έλληνα της Διασποράς.»
Κλείνοντας η Λ. Καρρά, δεν παρέλειψε να σταθεί στον ιδιαίτερο συμβολισμό του χώρου για την απονομή ενός
ευρωπαϊκού βραβείου: ενός χώρου όπου 192 πολίτες της Αθήνας – πολίτες ευρωπαίοι, υπερασπίσθηκαν το
δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης, πολύτιμο για την Ευρώπη και τον κόσμο. Εξάλλου, η απαγγελία αποσπασμάτων
από τον Ηρόδοτο για την ιστορική μάχη στα αγγλικά, από τον Γιάννη Σιμωνίδη που προηγήθηκε της βράβευσης, έδωσε
τον τόνο της βραδιάς και συγκίνησε τους επισκέπτες.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια σημαντική δράση ευαισθητοποίησης, ανοιχτή σε όλους, για την αξία της πολιτιστικής
κληρονομιάς στην Ευρώπη: «Walk for the Heritage of Europe». Περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες, εκπρόσωποι
πολιτιστικών οργανώσεων από 43 χώρες της Ευρώπης καθώς και μέλη και φίλοι της ΕΛΛΕΤ, με την συνεργασία και την
ευγενική φροντίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα (ΦΟΔΕΠΑΣΜ), περπάτησαν στο μαγικό
τοπίο του Μαραθώνα-Σχινιά, σε ένα από τα μονοπάτια του προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτισμού» της ΕΛΛΕΤ,
καταλήγοντας στην ιστορική παραλία. Ήταν συμβολική η επιλογή της παραλίας του Σχινιά από την Europa Nostra, ώστε
να γιορτασθεί έτσι η πρόσφατη απαλλαγή της από τις αυθαίρετες ταβέρνες και κατασκευές, αποτέλεσμα του συνεχούς,
πολυετούς αγώνα της ΕΛΛΕΤ για τον Μαραθώνα.

X
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ για το Πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολιτισμού»
www.monopatiapolitismou.gr
Το Πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολιτισμού» είναι ένα ολοκληρωμένο, πολυεπιστημονικό πρόγραμμα επιλογής,
συντήρησης, καθαρισμού, σηματοδότησης και σύνδεσης δημόσιων μονοπατιών σε περιοχές ιδιαίτερης
περιβαλλοντικής ή πολιτιστικής σημασίας στην Ελλάδα. Η γεωγραφική του έκταση είναι τεράστια, με συνολικά 658
χλμ. αποκατεστημένων περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών, πολλές από τις οποίες χρονολογούνται στην
αρχαία και μεσαιωνική εποχή, σε 13 περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε από
την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, υλοποιείται με σχετικά μέτρια επένδυση σε σχέση με
τα πολλαπλά, μετρήσιμα οφέλη. Συγκεντρώνει επιστήμονες από πολλούς τομείς (γεωγράφους, αρχαιολόγους,
ιστορικούς, δασκάλους, ορνιθολόγους), θεσμικούς παράγοντες και εκπροσώπους των επιχειρηματικών και τουριστικών
βιομηχανιών. Το πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε σε περίοδο οικονομικής κρίσης για να βοηθήσει την
απασχόληση στην επαρχία, διευρύνει την τουριστική περίοδο, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, βελτιώνει την
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υγεία και την ποιότητα ζωής των τοπικών πληθυσμών και προβάλλει την παραγωγή τοπικών προϊόντων σε
κάθε περιοχή. Το πρόγραμμα έχουν στηρίξει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας: το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, ο Φωκίων Ποταμιάνος & η οικογένειά του, το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Παρίσι, η
εκστρατεία πληθοπορισμού "Walk with me", το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης, η Φθιωτική Αναπτυξιακή,
η AEGEAN, η εταιρεία ELMIN και ο Λόρδος Butler. Στη Νάξο το χρηματικό έπαθλο του Ευρωπαϊκού Βραβείου για
την Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβείο Europa Nostra για την αποκατάσταση του ναού της Αγ. Κυριακής
χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση των διαδρομών στην περιοχή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του προγράμματος είναι ένα γραπτό αίτημα από τους φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης -Περιφέρειες ή/και Δήμους- οι οποίοι προσφέρουν την πολύτιμη στήριξή τους (συνήθως σε είδος /
εργασία) ως την ολοκλήρωση τού έργου και στη συνέχεια αναλαμβάνουν την συντήρησή του.
Οι προσπάθειες και η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων αποτελούν το κλειδί για την επιτυχία του έργου.
Σχολεία, νέοι και εθελοντές από όλη την Ελλάδα καλούνται, συχνά μέσω σεμιναρίων και παρουσιάσεων, να
χρησιμοποιήσουν τις διαδρομές και να τις συμπεριλάβουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. «Υιοθετώντας» ένα από
τα μονοπάτια, εμπλέκονται ενεργά με την ιστορία, τη συντήρηση και τις δραστηριότητες των πεζοπορικών διαδρομών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: Κ. Στεμπίλη - Τηλ: 210 - 32 25 245 & 210 - 32 26 693 / E-mail: sepi@ellinikietairia.gr
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