
Μία ημέρα εκδηλώσεων στη Βαμβακού Λακωνίας από το ΙΣΝ 

 
 
Οι Διάλογοι Ιουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος βρέθηκαν εκτός Αθηνών, το Σάββατο 13 Ιουλίου 
2019, ταξιδεύοντας μαζί με πλήθος φίλων τους στη δυτική πλευρά του Πάρνωνα, τη Βαμβακού 
Λακωνίας. 
 
Σε μια μέρα γεμάτη δραστηριότητες και εκδηλώσεις, ανοιχτές και δωρεάν για όλους, οι Διάλογοι του 
ΙΣΝ κάλεσαν το κοινό σε μια συζήτηση για την «Επιστροφή στις Ρίζες» με το βλέμμα στραμμένο στην 
προσπάθεια 5 νέων ανθρώπων να αναβιώσουν τις δικές τους ρίζες μέσω του εγχειρήματος που 
στηρίζει ηθικά και με δωρεά του το ΙΣΝ, την «Αναβίωση της Βαμβακούς». 
Η ολοήμερη διοργάνωση περιλάμβανε αθλητικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες για 
όλη την οικογένεια: τον 1ο αγώνα ορεινού τρεξίματος Vamvakou Mountain Run, με διαδρομές 7 και 28 
χλμ., περιήγηση στη φύση και πεζοπορία στα μονοπάτια του χωριού, ποδηλασία, παιδικές 
δραστηριότητες και προβολή ταινίας στο σχολείο της Βαμβακούς. 
 
Στη συνέχεια, και αφού οι επισκέπτες γευμάτισαν στην πλατεία του χωριού, ακολούθησαν οι Διάλογοι. 
Στο πλαίσιο των Διαλόγων, που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, οι ομιλητές 
αντάλλαξαν με το κοινό εμπειρίες και ιδέες για τη στήριξη απομακρυσμένων και αδρανών συν τω 
χρόνω περιοχών μέσα από νέα μοντέλα βιωσιμότητας, μιλώντας, παράλληλα, για τον ρόλο του 
πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της υγείας και της τεχνολογίας σε αυτά. 
 
Ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, μίλησε θερμά για την προσπάθεια των πέντε μελών της 
ομάδας ‘’Vamvakou Revival’’, που βρέθηκαν μαζί στο πάνελ της συζήτησης. Επεσήμανε δε ότι, «δεν 
υπάρχει η πίεση του χρόνου ή των αριθμών» και πως, το εγχείρημα της αναβίωσης της Βαμβακούς – 
ένα «πείραμα ζωής» - έχει κατά κάποιο τρόπο ήδη πετύχει το στόχο του, καθώς έχει ξεκινήσει πια το 
ταξίδι, κατά την Καβαφική Ιθάκη. «Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε συμβάλει ώστε να προσπαθήσουμε 
τουλάχιστον να προσφέρουμε κάτι διαφορετικό, πιο ανθρώπινο, μέσα στη φύση, κάτι που δημιουργεί 
τα δικά του ταξίδια για πολλούς ανθρώπους», ανέφερε ο κ. Δρακόπουλος 
Οι πέντε συνιδρυτές της Vamvakou Revival, Χάρης Βασιλάκος, Ανάργυρος Βερδήλος, Ελένη Μάμη, 
Τάσος Μάρκος, Παναγιώτης Σουλιμιώτης, αναφέρθηκαν στο όραμα πίσω από την προσπάθεια 
αναβίωσης του τόπου τους, καθώς και στα βήματα που έχουν ήδη πραγματοποιήσει αλλά και σε όσα 
έπονται στο πλαίσιο του ιδιαίτερου αυτού εγχειρήματος. 
 
Παράλληλα, ο Δρ. Παναγιώτης Κουλουβάρης, Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος», μίλησε 
για τη σημασία της στήριξης των δομών περίθαλψης στις περιοχές της περιφέρειας, μέσα από την 
εμπειρία των Κινητών Ιατρικών Μονάδων που ταξιδεύουν ανά την επικράτεια τα τελευταία πέντε 
χρόνια, με τη στήριξη του ΙΣΝ. 
 
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργος Κουμεντάκης αναφέρθηκε στη δική 
του ιστορία αναβίωσης στο χωριό Υστέρνια της Τήνου καθώς και στη συνδρομή του πολιτισμού σε 
παρόμοια εγχειρήματα. Τέλος, ο Κωνσταντίνος Χαμπίδης, Chief Digital Officer του Δήμου Αθηναίων, 
υπογράμμισε τη σημασία της ουσιαστικής αξιοποίησης της τεχνολογίας για την επιτυχία εγχειρημάτων 
αναβίωσης τόπων, με σεβασμό στη διατήρηση των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των εκάστοτε 
περιοχών. 
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