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ΘΕΜΑ : Ανανέωση  παραχώρησης των Ενετικών Τειχών, της Τάφρου  
και των Νεωρίων στο ∆ήµο Ηρακλείου 

 
Σχετικά: Σχετικά: Σχετικά: Σχετικά:     
1. 1. 1. 1. Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/45768/1944/20-5-2009 έγγραφό σας  
2.2.2.2. Αρ. Πρωτ. 2395/30-01-2004 Προγραµµατική Σύµβαση ΥΠΠΟ-ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΤΑΠ-∆ήµου  Ηρακλείου  
 

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ,     

Όπως γνωρίζετε ο ∆ήµος Ηρακλείου την τελευταία 25ετία έχει την ευθύνη  

συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του µεγαλύτερουµεγαλύτερουµεγαλύτερουµεγαλύτερου οχυρωµατικού περιβόλου στην οχυρωµατικού περιβόλου στην οχυρωµατικού περιβόλου στην οχυρωµατικού περιβόλου στην 

ανατολική λεκάνη της Μεσογείου ανατολική λεκάνη της Μεσογείου ανατολική λεκάνη της Μεσογείου ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και έχει υπογράψει συνεχόµενες συµβάσεις µε τους 

συναρµόδιους    φορείς διαχείρισης του µνηµείου.  

Σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη η «Προγραµµατική Σύµβαση ΥΠΠΟ –ΥΠΕΧΩ∆Ε –ΤΑΠ -

∆ήµου Ηρακλείου για την αναστήλωση των ενετικών Τειχών του Χάνδακα & την αναβάθµιση 

της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου» µε ουσιαστικές παρεµβάσεις σε επίπεδο µελετών και 

έργων, όλα από ίδιους πόρους, που έχουν καταστήσει το µνηµείο πραγµατικό πόλο έλξηςπόλο έλξηςπόλο έλξηςπόλο έλξης για για για για 

τους κατοίκους και τους επισκέπτες τους κατοίκους και τους επισκέπτες τους κατοίκους και τους επισκέπτες τους κατοίκους και τους επισκέπτες     του Ηρακλείουτου Ηρακλείουτου Ηρακλείουτου Ηρακλείου....        

Ο ∆ήµος έΟ ∆ήµος έΟ ∆ήµος έΟ ∆ήµος έχει χει χει χει επίσης επίσης επίσης επίσης εκτελέσειεκτελέσειεκτελέσειεκτελέσει έργα αποκατάστασης του µνηµειακού περιβόλου και 

έχει αποδώσει τα τείχη, την τάφρο τις θολοσκεπείς στοές και τις χαµηλές πλατείες των 

προµαχώνων στους πολίτες, ως χώρους αναψυχής, περιπάτου και ποικίλων πολιτισµικών 

δραστηριοτήτων (την πύλη Μακάσι ως Μουσείο µνήµης, την πύλη Βηθλεέµ ως εκθεσιακό 

χώρο µε θέµα τη ζωή του ∆οµίνικου Θεοτοκόπουλου, τη χαµηλή πλατεία Βηθλεέµ ως 

δηµοτικό θερινό κινηµατογράφο κ.α ). 

Την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο από πόρους του ΕΣΠΑ και µε την καθοριστική 

συµβολή του Υπουργείου σας, υλοποιείται το µεγάλο έργο «Αναστήλωση Πύλη«Αναστήλωση Πύλη«Αναστήλωση Πύλη«Αναστήλωση Πύλης ς ς ς 

Παντοκράτορα Μετώπου προς την Πόλη»Παντοκράτορα Μετώπου προς την Πόλη»Παντοκράτορα Μετώπου προς την Πόλη»Παντοκράτορα Μετώπου προς την Πόλη». . . . Παράλληλα και στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου 

Σχεδίου Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ 

ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ» έχει ενταχθεί το έργο «Στερέωση Αποκατάσταση και Ανάδειξη του «Στερέωση Αποκατάσταση και Ανάδειξη του «Στερέωση Αποκατάσταση και Ανάδειξη του «Στερέωση Αποκατάσταση και Ανάδειξη του 

µετώπου της Πύλης µετώπου της Πύλης µετώπου της Πύλης µετώπου της Πύλης ΙησούΙησούΙησούΙησού προς την Παλιά Πόλη». προς την Παλιά Πόλη». προς την Παλιά Πόλη». προς την Παλιά Πόλη». Και οι δυο αυτές µεγάλες παρεµβάσεις 

χρηµατοδοτούνται από το Ε.Π.   ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013.  
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Είναι Είναι Είναι Είναι εποµένως εποµένως εποµένως εποµένως φανερόφανερόφανερόφανερό ότι ο ∆ήµος Ηρακλείου έχει  ότι ο ∆ήµος Ηρακλείου έχει  ότι ο ∆ήµος Ηρακλείου έχει  ότι ο ∆ήµος Ηρακλείου έχει ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

το θέµα της προστασίαςτο θέµα της προστασίαςτο θέµα της προστασίαςτο θέµα της προστασίας και και και και ανάδειξης του συνόλου του  ανάδειξης του συνόλου του  ανάδειξης του συνόλου του  ανάδειξης του συνόλου του ενετικού οχυρωµατικού περιβόλουενετικού οχυρωµατικού περιβόλουενετικού οχυρωµατικού περιβόλουενετικού οχυρωµατικού περιβόλου, µε 

τη στενή συνεργασία της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων και παρά την ανύπαρκτηανύπαρκτηανύπαρκτηανύπαρκτη    

χρηµατοδότηση από τις αρµόδιες κεντρικές χρηµατοδότηση από τις αρµόδιες κεντρικές χρηµατοδότηση από τις αρµόδιες κεντρικές χρηµατοδότηση από τις αρµόδιες κεντρικές ΥΥΥΥπηρεσίεςπηρεσίεςπηρεσίεςπηρεσίες, , , , που προβλέπει ηπου προβλέπει ηπου προβλέπει ηπου προβλέπει η    Προγραµµατική Προγραµµατική Προγραµµατική Προγραµµατική 

ΣύµβασηΣύµβασηΣύµβασηΣύµβαση,,,,    που που που που προαναφέρθηκεπροαναφέρθηκεπροαναφέρθηκεπροαναφέρθηκε. ΟΟΟΟ ∆ήµος ∆ήµος ∆ήµος ∆ήµος µάλιστα µάλιστα µάλιστα µάλιστα έχει συστήσει έχει συστήσει έχει συστήσει έχει συστήσει για το σκοπό αυτό για το σκοπό αυτό για το σκοπό αυτό για το σκοπό αυτό ειδικό ειδικό ειδικό ειδικό 

τµήµατµήµατµήµατµήµα,,,, στελεχωµένο µε επιστηµονικό και εξειδικευµένο εργατοτεχνικό προσωπικό, που σε 

καθηµερινή βάση επιµελείται και φροντίζει το µνηµείο, υλοποιώντας την επιθυµία των υλοποιώντας την επιθυµία των υλοποιώντας την επιθυµία των υλοποιώντας την επιθυµία των 

Ηρακλειωτών να δουν να Ηρακλειωτών να δουν να Ηρακλειωτών να δουν να Ηρακλειωτών να δουν να αξιοποιείται το σηµαντικό αυτό πολιτιστικό «κληροδότηµα»..... 

Παρά τις προσπάθειες όµως του ∆ήµου που δυσχεραίνονται και από την οικονοµική 

συγκυρία, η Υπηρεσία σας µε έγγραφό της (ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/45768/1944/20-5-

2009) ουσιαστικά αφαιρεί την «παραχώρηση» χρήσης του µνηµείου από το ∆ήµο Ηρακλείου, 

έως ότου, όπως αναφέρει,  «συνταχθεί και εγκριθεί ολοκληρωµένη µελέτη χρήσεων των 

τειχών, της τάφρου και των νεωρίων της πόλης». 

Παρά το γεγονός ότι η µελέτη στην οποία αναφέρεστε Παρά το γεγονός ότι η µελέτη στην οποία αναφέρεστε Παρά το γεγονός ότι η µελέτη στην οποία αναφέρεστε Παρά το γεγονός ότι η µελέτη στην οποία αναφέρεστε για µνηµείαγια µνηµείαγια µνηµείαγια µνηµεία που δεν βρίσκεται  που δεν βρίσκεται  που δεν βρίσκεται  που δεν βρίσκεται 

στην κυριότητά µας στην κυριότητά µας στην κυριότητά µας στην κυριότητά µας δεν έχει ακόµη ολοκληρδεν έχει ακόµη ολοκληρδεν έχει ακόµη ολοκληρδεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί, έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα πωθεί, έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα πωθεί, έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα πωθεί, έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προς την ρος την ρος την ρος την 

κατεύθυνση αυτήκατεύθυνση αυτήκατεύθυνση αυτήκατεύθυνση αυτή. Συγκεκριµένα, έχουν ήδη διενεργηθεί και στεφθεί µε απόλυτη επιτυχία, 

δύο πανελλήνιοι αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί για την ανάδειξη και επανάχρηση των νεωρίων 

– είµαστε στη φάση συµβασιοποίησης των µελετών των δύο πρώτων βραβείων – ενώ 

ολοκληρώθηκε η πολύ σηµαντική για το µνηµείο µελέτη της τοπογραφικής αποτύπωσης του 

οχυρωµατικού περιβόλου, έτσι ώστε να διεξαχθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισµός (σύµφωνα µε 

τη νέα νοµοθεσία) των χρήσεων – masterplan  του µνηµείου.  

Μετά απ’ όλα αυτά θεωρούµε, Κύριε ΥπουργέΚύριε ΥπουργέΚύριε ΥπουργέΚύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να επανεξετάσετε το θέµα 

της παραχώρησης των Ενετικών Τειχών, της Τάφρου και των Νεωρίων στο ∆ήµο Ηρακλείου 

που έχει καταβάλει και καταβάλλει συνεχώς τεράστιες προσπάθειες για την ανάδειξη και 

αξιοποίησή τους – µε ίδιους ίδιους ίδιους ίδιους πάντοτε πάντοτε πάντοτε πάντοτε πόρουςπόρουςπόρουςπόρους – προκειµένου να τους αποδώσει στους  φυσικούς 

τους δικαιούχους, που δεν είναι άλλοι από τους πολίτες του Ηρακλείου και τους επισκέπτες 

του.   

Με την πεποίθηση ότι Με την πεποίθηση ότι Με την πεποίθηση ότι Με την πεποίθηση ότι κατανοείτε κατανοείτε κατανοείτε κατανοείτε τη θέση µαςτη θέση µαςτη θέση µαςτη θέση µας αυτή και θα αυτή και θα αυτή και θα αυτή και θα εισηγηθεισηγηθεισηγηθεισηγηθείτε θετικά για την είτε θετικά για την είτε θετικά για την είτε θετικά για την 

παραχώρηση του µνηµείου, παραχώρηση του µνηµείου, παραχώρηση του µνηµείου, παραχώρηση του µνηµείου, σας ευχαριστούµε και σας ευχαριστούµε και σας ευχαριστούµε και σας ευχαριστούµε και σας σας σας σας προσπροσπροσπροσκαλούµε να καλούµε να καλούµε να καλούµε να επισκεφτείτεεπισκεφτείτεεπισκεφτείτεεπισκεφτείτε    την την την την 

πόλη µας για να ενηµερωθείτε προσωπικά για πόλη µας για να ενηµερωθείτε προσωπικά για πόλη µας για να ενηµερωθείτε προσωπικά για πόλη µας για να ενηµερωθείτε προσωπικά για το έργο που έχει γίνει  και γίνεταιτο έργο που έχει γίνει  και γίνεταιτο έργο που έχει γίνει  και γίνεταιτο έργο που έχει γίνει  και γίνεται    στα στα στα στα TTTTείχηείχηείχηείχη. . . .     

Με την ευκαιρία των εορτών σας ευχόµαστε  «Χρόνια Πολλά» και µια νέα δηµιουργική 

χρονιά.    

Με εκτίµησηΜε εκτίµησηΜε εκτίµησηΜε εκτίµηση    
    

           Γιάννης Κουράκης           Γιάννης Κουράκης           Γιάννης Κουράκης           Γιάννης Κουράκης    
           ∆ήµαρχος           ∆ήµαρχος           ∆ήµαρχος           ∆ήµαρχος    ΗρακλείουΗρακλείουΗρακλείουΗρακλείου    

 
∆/νση: Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο 712 02, τηλ. 2810.399101, 2, 3 – fax: 2810. 227180e-mail: mayor@heraklion.gr 


