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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩΝ – ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ 

   Η πρώτη συνάντηση όσων είχαν την πρωτοβουλία της δημιουργίας ενός Δικτύου 

Αρχαίων Ασκληπιείων έγινε στις 14.3.2017 στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος 

παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη. Εκεί αποφασίσθηκαν οι 

ενέργειες για τη σύσταση του Δικτύου και η υποβοήθηση από το Υπουργείο Εξωτερικών 

της ανάπτυξης του δικτύου στο εξωτερικό, ώστε να προβληθεί η διεθνής εμβέλεια της 

πρωτοβουλίας. 

  
          Από τη σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας (14.3.2017)    

   Στις 14.10.2018 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, των Δήμων Τρικκαίων, Επιδαύρου και Κω, του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος της Κω, για τη 

σύσταση και λειτουργία Διεθνούς Δικτύου Πόλεων στην περιοχή των οποίων ευρίσκονται 

αρχαία Ασκληπιεία και Επιστημονικών Φορέων με συγγενή ενδιαφέροντα. 

  
Το κέντρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου                                   Κεφαλή Ασκληπιού από την Τρίκκη                          

                                                                                             
Το Ασκληπιείο της Κω                                                                          Το Logo του Δικτύου Ασκληπιείων                

   Κύριοι σκοποί του Δικτύου είναι α) η προώθηση και προβολή των ιστορικών, 

αρχαιολογικών και ιατρικών ερευνών που αφορούν στην πολυδιάστατη κληρονομιά των 

αρχαίων Ασκληπιείων  στον Ελληνικό και διεθνή χώρο, β) η συνεργασία των μελών του 

δικτύου στον πολιτιστικό, τον ιατρικό, τον κοινωνικό, τον τουριστικό, και τον οικονομικό 

τομέα μέσω της διακίνησης ανθρώπινου δυναμικού και επιστημονικών συναντήσεων, η 

θέσπιση φοιτητικών διαγωνισμών και ακαδημαϊκών βραβείων, γ) η αξιοποίηση 
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προγραμμάτων και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας στον ευρωπαϊκό κυρίως χώρο και 

δ) η συμβολή στην αξιοποίηση του συνόλου της πολιτισμικής κληρονομιάς των Λαών της 

Ευρώπης και της Μεσογείου, στην κατεύθυνση της διασφάλισης του διαπολιτισμικού 

διαλόγου, της ανάπτυξης δεσμών φιλίας, συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της 

διαφορετικότητας. 

   Ο χαρακτήρας του Δικτύου είναι εθελοντικός και τα μέλη του είναι ισότιμα ως προς την 

ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων στο πλαίσιο του Δικτύου. Η διοίκησή του ασκείται 

από τη Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου, την Προεδρία 

(εκ περιτροπής από τους ιδρυτικούς Δήμους) και από το Γραφείο Συντονισμού. 

   Βασική αποστολή των ιδρυτικών μελών είναι η ενημέρωση Δήμων με Ασκληπιεία και 

επιστημονικών φορέων στην Ελληνική επικράτεια και σε χώρες του Eξωτερικού για το 

Δίκτυο, και οι ενέργειες για την συμμετοχή τους σε αυτό, ώστε να καταστεί πραγματικά 

διεθνές.  

   Πρώτη ενέργεια των ιδρυτικών μελών ήταν η παρουσίαση του Δικτύου στο κοινό στην 

Επίδαυρο τον Οκτώβριο του 2018. Τους σκοπούς του Δικτύου και την ιδιαίτερη σημασία 

του ως εργαλείο πολιτισμικής και οικονομικής ανάπτυξης ανέλυσαν οι Δήμαρχοι 

Επιδαύρου, Κωνσταντίνος Γκάτζιος, Κω, Γεώργιος Κυρίτσης και Τρικάλων, Δημήτριος 

Παπαστεργίου, οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητές Αρχαιολογίας 

Βασίλης Λαμπρινουδάκης και Ιατρικής Μαρία Γαζούλη, και ο εκπρόσωπος του Διεθνούς 

Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω καθηγητής Ιατρικής Στέφανος Γερουλάνος. 

 

Η παρουσίαση του Δικτύου στην Επίδαυρο 

   Τον Φεβρουάριο του 2019 το Δίκτυο παρουσιάσθηκε στο κοινό της Αθήνας στο 

Κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην εκδήλωση αυτή προσκλήθηκε με 

έξοδα του Δήμου Επιδαύρου που είχε τότε την προεδρία του Δικτύου ο διεθνούς φήμης 

καθηγητής Jacques Jouanna, μέλος της Académie des Inscriptions et Belles-Lettres των 

Παρισίων και κατεξοχήν ειδικός στη μελέτη του πατέρα της Ιατρικής Ιπποκράτη, ο οποίος 

ανέπτυξε μπροστά σε ένα πολυπληθές ακροατήριο το θέμα “Le réseau des Asclépiéia 

dans la Grèce classique: médecine d’Asclépios et médecine des Asclépiades”. Ο καθηγητής 

Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Χάρης Παπαγεωργίου ανέπτυξε στην ίδια 

εκδήλωση το θέμα “H αναψηλάφηση της κληρονομιάς του Ασκληπιού”.     
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Η πρόσκληση στην εκδήλωση της 22.2.2019 και η ανακοίνωσή της στο ενημερωτικό δελτίο της 

Γαλλικής Ακαδημίας 

 
Από την ομιλία του Δημάρχου Επιδαύρου Κ. Γκάτζιου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών  

 
Από την ομιλία του καθηγητή Jacques Jouanna στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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To 2018 Δίκτυο παρουσιάσθηκε επίσης από τον καθηγητή Βασίλη Λαμπρινουδάκη στο 

Ηράκλειο, σε εκδήλωση του Μουσείου Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και στο 

Ναύπλιο, σε εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας   

 
Από την παρουσίαση του Δικτύου στο Ηράκλειο Κρήτης 

Μετά τις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα και την ανάδειξη των νέων δημάρχων η 

διοίκηση του Δικτύου δραστηριοποιήθηκε από το τέλος του 2019 για τη διεύρυνση του 

Δικτύου. Ήδη υπήρχαν αιτήματα ελληνικών δήμων για συμμετοχή στο Δίκτυο. Σε 

σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο 

προσφέρει την βοήθειά του στις ενέργειες του Δικτύου, αποφασίσθηκε ως πρώτο βήμα 

για τη διεύρυνση η αποστολή ενημερωτικού υλικού και προσκλήσεων για συμμετοχή στο 

Δίκτυο στους Δήμους της Αθήνας (Ελλάδα), της Ρώμης (Ιταλία), της Μασσαλίας (Γαλλία) 

και της Πάφου (Κύπρος), καθώς και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Aix-Marseille 

της Γαλλίας και στο Νοσοκομείο San Giovanni Calibita, που λειτουργεί στη θέση του 

αρχαίου Ασκληπιείου στην Isola Tiberina της Ρώμης.  

                   
                             Το Ασκληπιείο της Αθήνας                         Το Ασκληπιείο της Ρώμης 

 
Οι Δήμαρχοι των τριών ιδρυτικών πόλεων του Δικτύου στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών 
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Μετά την ανταπόκριση των ανωτέρω δήμων και φορέων στην πρόταση συμμετοχής τους 

στο Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Ασκληπιείων προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί εντός του 

έτους 2020 Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών και των νέων μελών (που θα είχαν 

αποδεχθεί την συμμετοχή τους στο Δίκτυο) στα Τρίκαλα (αρχαία Τρίκκη) της Θεσσαλίας, 

πατρίδα του Ασκληπιού, με επίσκεψη στην Επίδαυρο, εμβληματικό ιερό του θεού. Στη 

Συνέλευση αυτή θα λαμβάνονταν αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία του Δικτύου.  

Λόγω της πανδημίας του COVID-19 η πραγματοποίηση των ανωτέρω ενεργειών 

ανεστάλη για ευθετότερο χρόνο. Με την αισιόδοξη πρόβλεψη ότι τον επόμενο χρόνο οι 

συνθήκες θα επιτρέψουν και πάλι την ομαλή λειτουργία του Δικτύου, και επειδή η 

διαδικασίες για τη διεύρυνση απαιτούν κάποιο χρόνο, η προεδρία του Δικτύου 

αποφάσισε να ξεκινήσει πάλι τις ενέργειες για τη διεύρυνση του Δικτύου, ώστε τον 

επόμενο χρόνο 2021 να πραγματοποιηθεί μια Γενική Συνέλευση παλαιών και νέων 

μελών.  

  

 


