
  

 
       
 
Προς τον             ∆ήµαρχο Ηρακλείου                                                       Αθήνα 19-12-11 
                              κ. Γιάννη Κουράκη  
 
Κοινοποίηση:        ∆ΕΠΤΑΗ,  
                           Πρόεδρο και ∆ιευθυντή Τ.Υ. 
                                         
 
Κύριε ∆ήµαρχε, 
 
Πριν µερικές µέρες πραγµατοποιήσαµε µε τον κ. Πάνο Κόκκορη µακρά επίσκεψη στο εργοτάξιο 
του Πολιτιστικού Κέντρου στα πλαίσια της «υψηλής επίβλεψης» του έργου, την οποία έχουµε 
αναλάβει. 
Ήταν µεγάλη η ευχαρίστησή µας (την οποία και εκφράσαµε ανεπιφύλακτα προς τον κ. Παναγιώτη 
Αναστασάκο) γιατί διαπιστώσαµε ότι  –παρά τη γενικευµένη µεγάλη κρίση-          το έργο 
προχωρεί προς την ολοκλήρωσή του µε πιστή εφαρµογή της αρχιτεκτονικής µελέτης αλλά και µε 
ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την άρτια κατασκευή του.  
Τη στιγµή αυτή, οι γνωστές αναρίθµητες µικρο-πληγές (που  νοµοτελειακά απαντώνται σε κάθε 
υπό κατασκευήν οικοδοµή)  έχουν πια κλείσει. Έτσι το έργο είναι υπό απόλυτο έλεγχο, ώστε να 
µπορεί να γίνει και το επόµενο (και καταληκτικό) βήµα για την αποπεράτωσή του. 
 
Πέραν αυτών των πολύ θετικών διαπιστώσεων, υπάρχει ακόµη µία ιδιαιτέρως σηµαντική: 
Νοµίζουµε ότι είναι πια ορατή δια γυµνού οφθαλµού η «καθαρότητα των συνθετικών γραµµών της 
µορφής», οι ποικίλες λειτουργικές δυνατότητες και η πυκνή συσχέτιση, προσαρµογή και σύνδεση 
του Πολιτιστικού Κέντρου  µε την ευρύτερη πόλη του Ηρακλείου αλλά και µε τη γειτονιά που το 
περιβάλλει άµεσα καθώς και τα χαρακτηριστικά της  κτίσµατα (π.χ., εκκλησία Αγίου Ανδρέα, 
αρχαιολογικά ευρήµατα Πλατείας Φανερωµένης, Ενετικό  τείχος, κ.τ.λ.) 
Πρόκειται για µια σειρά από ισχυρά πλεονεκτήµατα της αρχιτεκτονικής πρότασης τα οποία ίσως 
δεν µπορούσε κανείς προηγουµένως –και µάλιστα µόνον από τα σχέδια- να συλλάβει εύκολα.  
 
Έτσι, πλέον, δεν αποµένει παρά η τελική προσπάθεια  της ολοκλήρωσης του κτιρίου, κυρίως 
µέσω της κατασκευής του µεγάλου µεταλλικού υποστέγου της κεντρικής πλατείας. 
Πιστεύουµε, εν τέλει, ότι όλα τα παραπάνω θα έχουν ένα πολύ θετικό συνολικό αποτέλεσµα ώστε 
η πόλη σας να αποκτήσει ένα δυναµικό, δηµόσιο πολυλειτουργικό συγκρότηµα πολιτισµού, 
προικισµένο µε ισχυρή προσωπικότητα και άρτια αισθητική. Ένα συγκρότηµα που θα καταστεί 
ευδιάκριτο σηµείο αναφοράς του πολεοδοµικού ιστού και της καθηµερινής ζωής του Ηρακλείου.      
 
 
Με  εκτίµηση 
 
 
 
Τάσος Μπίρης                         
 
Οµότιµος Καθηγητής  
Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π.   
Σύµβουλος για την οµάδα των αρχιτεκτόνων µελετητών του ΠΣΚΗ 
 
 
 


