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ΘΕΜΑ : Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Κνωσού 
 

 Αγαπητή κα. Γαλάνη, 

 Πριν λίγους μήνες, τον περασμένο Απρίλιο συγκεκριμένα, ψηφίστηκε από τη 

Βουλή Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Ν.3843/28-04-2010) με το γενικό 

τίτλο « Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, Μητροπολιτικές 

αναπλάσεις και άλλες διατάξεις». 

 Στο συγκεκριμένο Νομοσχέδιο, εκτός των άλλων, προβλέπεται και η αλλαγή 

επωνυμίας της Εταιρίας « Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας » της οποίας 

είστε Πρόεδρος, σε « Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε ». 

Προφανής σκοπός της ανωτέρω τροποποίησης είναι, η τεχνογνωσία και η εμπειρία που 

αποκτήθηκε από την Εταιρία σας στο εγχείρημα ενοποίησης των αρχαιολογικών 

χώρων της Αθήνας, να χρησιμοποιηθεί σε μελέτες και έργα ανάπλασης – 

ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

 Ο Δήμος Ηρακλείου στα όρια του οποίου ευρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος 

της Κνωσού, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την εν λόγω εξέλιξη και θα επιθυμούσε η 

εταιρία σας να αναλάβει τη σύνταξή της μελέτης ενοποίησης των αρχαιολογικών 

χώρων της Κνωσού με τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου που θα 

εξουδετέρωνε τις υπάρχουσες σημερινές αδυναμίες και θα αναδείκνυε το  
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σημαντικότερο μνημείο του Μινωικού Πολιτισμού.  

 Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την προστασία και την αναβάθμιση του 

μνημείου, αλλά και τη δημιουργία ενός μοναδικού χώρου πολιτισμού, παγκόσμιας 

εμβέλειας, όπως εκείνοι της Ολυμπίας και των Δελφών, με προφανή τα πολλαπλά 

για το Ηράκλειο και την Κρήτη οφέλη. 

 Ο Δήμος Ηρακλείου πέρα από την εκπεφρασμένη βούληση να προχωρήσει 

στην υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης, διαθέτει και τις παρακάτω 

προκαταρκτικές μελέτες για το θέμα, τι οποίες και σας αποστέλλει. 

 α) Ειδική Χωροταξική μελέτη της Ευρύτερης Περιοχής της Κνωσού. Η 

μελέτη έχει εγκριθεί από το ΚΑΣ, αλλά απαιτείται να συμπληρωθεί επιπλέον με την 

εκπόνηση αρκετών ακόμη επί μέρους μελετών. 

 β) Μελέτη Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Κνωσού με την δημιουργία 

πεζοπορικής διαδρομής. Η μελέτη έχει λάβει υπόψη της τις αρχές της προηγούμενης 

μελέτης Δημητρίου. 

 Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία ή επιπλέον 

πληροφόρηση θα επιθυμούσατε, ώστε να προχωρήσει άμεσα το σημαντικό αυτό θέμα 

που για μας είναι κορυφαίας προτεραιότητας και αποτελεί έργο οραματικό για τον 

Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, το Ηράκλειο και την Κρήτη.   

 

 

Με εκτίμηση, 
 

Γιάννης Κουράκης 
 

Δήμαρχος Ηρακλείου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Δ/νση: Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο 712 02, τηλ. 2810.399101, 2, 3 – fax: 2810. 227180 
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