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Βραβείο «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ» στην INTERAMERICAN 
για την υποστήριξη μελέτης για το περιβάλλον  

του Ασκληπιείου Επιδαύρου 
 

Η έμπρακτη περιβαλλοντική ευαισθησία της INTERAMERICAN, σε συνάφεια με το 

αφήγημα της υγείας στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου, αναγνωρίστηκε με 

τη βράβευση της εταιρείας, στο πλαίσιο του καταξιωμένου θεσμού των ετησίων 

Βραβείων «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ». Η εκδήλωση των Βραβείων οργανώθηκε στις 2 Ιουνίου 

στη Μήλο στο Συνεδριακό Κέντρο του νησιού, από τη ΜΚΟ Ecocity με τη φιλοξενία 

και υποστήριξη του δήμου Μηλίων. 

Η εταιρεία, μετά από αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την έγκριτη επιτροπή, 

βραβεύθηκε στην κατηγορία «Χορηγία για το Περιβάλλον» για την υποστήριξη  

Μελέτης, σχετικής με το έργο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

ανάδειξης του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου, στο πλαίσιο των 

παρεμβάσεων σε θέματα φύσης και πολιτισμού: ένα παγκόσμιο ταξίδι από τη 

μαγική στην πραγματική ιατρική, ένα ταξίδι στο περιβάλλον της ίασης». 

Η σημαντική χορηγική υποστήριξη από την INTERAMERICAN συνέβαλε ώστε να 

ολοκληρωθεί η Μελέτη και να ενταχθεί, έτσι, το έργο στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020) του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Με τη χρηματοδότηση του 

έργου –με το ποσόν των 985.000 ευρώ- που εγκρίθηκε πέρυσι, θα 

πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 

• Διαμόρφωση διαδρομών επίσκεψης στα μνημεία του Ασκληπιείου 

• Δημιουργία Βοτανικού Κήπου και ανάδειξη της βιοποικιλότητας του 

Ασκληπιείου 

• Αποκατάσταση και λειτουργία της αρχαίας εισόδου του χώρου των 

μνημείων 

• Ανάπλαση της πρόσβασης στο Ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα. 

«Στην Επίδαυρο συναντώνται, σε μια μοναδικής αξίας σύνθεση, το περιβαλλοντικό 

και πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας, που συναποτελούν τον ανεκτίμητο πλούτο 

της» επεσήμανε κατά την εκδήλωση ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής εταιρικών 

σχέσεων, επικοινωνίας και υπευθυνότητας της INTERAMERICAN, υπογραμμίζοντας 

το σταθερό ενδιαφέρον της εταιρείας για την προστασία και ανάδειξη αυτού του 

πλούτου, ως εξαγώγιμου «εθνικού προϊόντος» ολικής ποιότητας.  

Απονεμήθηκαν, συνολικά, 27 βραβεία περιβαλλοντικής συνεισφοράς: 

επιστημονικού έργου, νέου επιστήμονα, επιστημονικού εργαστηρίου/ομάδας, 

διπλωματικών εργασιών, οργανισμών – εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τοπικής 

αυτοδιοίκησης, μέσων ενημέρωσης και επιχειρήσεων. Έπαινος επιδόθηκε στον 

σύλλογο γυναικών «Γενισέα Ξάνθης» για την αναγέννηση τοπικής καλλιέργειας 

ζαχαροκαλάμου, ενώ με το κορυφαίο βραβείο «Έργο Ζωής» τιμήθηκε, για τη 

συνολική αφοσίωσή του σε περιβαλλοντικά ζητήματα και πρωτοβουλίες, ο Λάκης 

Κουκιάσας. 


