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Το περιβαλλοντικό έργο στον χώρο  
του Ασκληπιείου της Επιδαύρου σε πρόγραµµα  

του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

 
Ουσιαστική η συνεισφορά της INTERAMERICAN, 

ως εταιρικού µέλους της Κίνησης Πολιτών «∆ΙΑΖΩΜΑ» 
 
Το έµπρακτο ενδιαφέρον της INTERAMERICAN για τον εθνικό πλούτο της πολιτισµικής 
κληρονοµιάς και του φυσικού περιβάλλοντος, ειδικότερα στην περίπτωση της χορηγικής 
συνεισφοράς της εταιρείας για την εκπόνηση της «Μελέτης διαµόρφωσης και ανάπλασης 
διαδροµών περιήγησης στο φυσικό περιβάλλον του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και του 
περιβάλλοντος χώρου του», πιάνει τόπο! H εν λόγω µελέτη, που εκπονήθηκε από το 
Πανεπιστήµιο Πατρών, συνέβαλε στην ωρίµανση του έργου για την «Ανάδειξη του 
Ευρύτερου Χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου σε Αρχαιολογικό και Περιβαλλοντικό 
Πάρκο», µε αποτέλεσµα την ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
(Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, το έργο εντάχθηκε στη δράση «Παρεµβάσεις αναβάθµισης και 
εκσυγχρονισµού  για την ανάδειξη επιστηµονικών - πολιτιστικών - περιβαλλοντικών 
πάρκων», στο πλαίσιο αξιοποίησης του δηµόσιου τουριστικού κεφαλαίου από το Υπουργείο.  
 
Η INTERAMERICAN είχε αναλάβει την πρωτοβουλία υποστήριξης της πραγµατοποιηθείσας 
µελέτης ως εταιρικό µέλος της Κίνησης Πολιτών «∆ΙΑΖΩΜΑ», που σχεδιάζει και προωθεί το 
πλέον ολιστικό, διεθνώς, πρόγραµµα στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της 
σύνδεσής της µε την τοπική οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον. 
 
 Το έργο του αρχαιολογικού και περιβαλλοντικού πάρκου έχει ως στόχο την ανάδειξη της 
αυθεντικής εικόνας του µνηµειακού συγκροτήµατος του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και την 
προσφορά στους επισκέπτες της µοναδικής εµπειρίας να γνωρίσουν και να βιώσουν τί ήταν 
και πώς λειτουργούσε το Ασκληπιείο κατά την Αρχαιότητα, καθώς και πώς η λατρεία των 
θεών και τα στοιχεία της φύσης (θέση, κλίµα, χλωρίδα, πανίδα, νερό ως βασικοί 
παράγοντες ίασης) συνδυάστηκαν µε την ανάπτυξη της ιατρικής επιστήµης, µε αφετηρία τη 
τη θεουργική ίαση. Ταυτόχρονα, η ανάδειξη της χλωρίδας της περιοχής θα επιτρέψει την 
άµεση σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου µε το φυσικό περιβάλλον.  
 
Με τη χρηµατοδότηση του έργου, που φθάνει στα 985.000,00 ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν 
οι ακόλουθες παρεµβάσεις: 

• ∆ιαµόρφωση διαδροµών επίσκεψης στα µνηµεία του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και 

ανάπλαση των χώρων εξυπηρέτησης. 

• ∆ηµιουργία βοτανικού κήπου και ανάδειξη της βιοποικιλότητας του Ασκληπιείου. 

• Αποκατάσταση και επαναλειτουργία της αρχαίας εισόδου του Ασκληπιείου της 

Επιδαύρου. 

• Ανάπλαση της πρόσβασης στο Ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα, που συνδέει τα δύο 

ιερά της Επιδαύρου (Ασκληπιού και Απόλλωνος). 

Η ανάδειξη του περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού πάρκου του Ασκληπιείου Επιδαύρου, µε 
«µοχλό» την Κίνηση Πολιτών «∆ΙΑΖΩΜΑ», βασίστηκε στο όραµα του καθηγητή 
Αρχαιολογίας Βασίλη Λαµπρινουδάκη, ο οποίος έχει και την επιστηµονική ευθύνη για το 
έργο. Η σχετική πρόταση, που ετοιµάστηκε και υλοποιείται µε την καθοριστική συµβολή της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων  Αργολίδας, έγινε µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης του Υπουργείου 
Πολιτισµού, του ∆ήµου Επιδαύρου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
 
Εξάλλου, η INTERAMERICAN συµµετείχε και φέτος στην 4η, ετήσια συνάντηση εργασίας 
των εταιρικών µελών της Κίνησης Πολιτών «∆ΙΑΖΩΜΑ», που οργανώθηκε από 21 έως και 
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23 Απριλίου στο Καρπενήσι, µε θεµατικό άξονα «Φύση και Πολιτισµός» και το πανόραµα 
των µνηµείων του περιβάλλοντος και των αρχαιοτήτων στη διαδροµή της Στερεάς Ελλάδος. 
Η εταιρεία ευθυγραµµίζεται µε την πεποίθηση που εξέφρασε κατά τη συνάντηση ο Σταύρος 
Μπένος, εµπνευστής και πρόεδρος της Κίνησης, σύµφωνα µε τον οποίο «το πολιτιστικό και 
περιβαλλοντικό απόθεµα αποτελεί τη µεγαλύτερη προίκα της χώρας µας και οι συνέργειες 
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα είναι το κλειδί για την προσέγγιση µε την πραγµατική 
οικονοµία, που µπορεί να κάνει το απόθεµα αυτό ουσιαστική αξία για την Ελλάδα».  
 
 


