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Το Υπουργείο Πολιτισμού με υπογραφή της υπουργού κ. Λυδίας Κονιόρδου αποδέχεται τη χορηγία 

του Ιδρύματος Κανελλοπούλου για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου της Νικόπολης. 

Το αρχαιολογικό πάρκο της Νικόπολης δεν αποτελεί έναν ακόμη αρχαιολογικό χώρο, από τους 

χιλιάδες του ελλαδικού χώρου, αλλά ένα σπουδαίο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο που άκμασε 

κατά τη ρωμαϊκή περίοδο και σηματοδότησε μία μεγάλη νίκη, αυτή του Γάιου Ιουλίου Καίσαρα 

Οκταβιανού –μετέπειτα γνωστός ως αυτοκράτορας Αύγουστος –ενάντια στον Μάρκο Αντώνιο και 

την τελευταία βασίλισσα της Αιγύπτου των Πτολεμαίων, την Κλεοπάτρα Ζ΄, το 31π.Χ.. 

Από το 1913, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ανασκαφικές έρευνες στην Νικόπολη, με συνεχή 

προσπάθεια το 1925 και το 1940, έως σήμερα, η Νικόπολη αποτελεί για πάρα πολλούς, μεταξύ των 

οποίων αρχαιολόγους αλλά και επικεφαλής της περιφέρειας Ηπείρου, του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

αλλά και του Ιδρύματος Κανελλοπούλου, έναν ανώτερο στόχο που οφείλουμε να συμβάλλουμε 

στην επίτευξή του. Έναν στόχο που όταν υλοποιηθεί θα συμβάλλει ώστε η ευρύτερη περιοχή να 

μπορέσει σήμερα πλέον, να αποτελέσει εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού ήταν απαραίτητη η συμβολή του Ιδρύματος Κανελλοπούλου με 

την έγκριση του ποσού των €80.000 για την οριστική μελέτη του Κτιρίου Υποδοχής στον 

Αρχαιολογικό Χώρο της Νικόπολης, με την οποία θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των μελετών και θα 

προχωρήσει η κατασκευή του έργου ύψους €900.000, ποσό που θα δοθεί από το ΠΕΠ Ηπείρου 

(Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020). 

Η υπογραφή της Υπουργού Πολιτισμού στην απόφαση χαρακτηρισμού της σύμβασης χορηγίας, 

μεταξύ του Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και του μη κερδοσκοπικού 

Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, ως πολιτιστική σύμβαση, δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη 

εφαρμογής ενός σπουδαίου στόχου για την Ήπειρο αλλά και για όλη την Ελλάδα. 

Διαβάστε το δημοσίευμα και εδώ. 

Ίδρυμα Π & Α Κανελλοπούλου - P & A Canellopoulos Foundation 
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