ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ηράκλειο 12 / 08 / 2008
Αρ. Πρωτ: 77019/12
Προς
κ. Μιχάλη Λιάπη
Υπουργό Πολιτισμού

Κύριε Υπουργέ,
Κατά την πρόσφατη επίσκεψη σας στο Ηράκλειο στις 31/05/08, είχατε
αναφερθεί σε ορισμένα θέματα της αρμοδιότητας σας, όλως ιδιαίτερης
σημασίας για την πόλη. Αναφέρω χαρακτηριστικά τις Αρχαιολογικές Ζώνες
της Κνωσού, την παραχώρηση του Παγκρήτιου Σταδίου, τη χρηματοδότηση
ορισμένων μελετών απαραίτητων για την ολοκλήρωση και λειτουργία του
Αρχαιολογικού

Μουσείου

Ηρακλείου,

την

χρηματοδότηση

της

προγραμματικής σύμβασης Δήμου – ΥΠ.ΠΟ., την απαλλοτρίωση του πρώην
βιομηχανικού συγκροτήματος «ΑΘΗΝΑ» κ.α.
Για ορισμένα μάλιστα από αυτά, όπως οι Αρχαιολογικές Ζώνες της
Κνωσού, είχατε δεσμευτεί δημόσια ότι θα δοθεί απάντηση, μέχρι τις 30
Ιουνίου, ενώ η συμφωνία παραχώρησης του Παγκρητίου Σταδίου θα
υπογραφόταν την 4η Ιουλίου. Ήδη βρισκόμαστε στα μέσα Αυγούστου και δεν
έχουμε την παραμικρή ενημέρωση για την πορεία τους.
Πλέον τούτου, όπως πληροφορηθήκαμε από τον τοπικό τύπο, έχει
αποφασισθεί από τις υπηρεσίες σας η απομάκρυνση της κας.Δημοπούλου από
την θέση της Διευθύντριας του Μουσείου Ηρακλείου. Η κα.Δημοπούλου που
διακρίνεται για την εργατικότητα και την επιστημονική της κατάρτιση, παράγει
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κατά γενική ομολογία, εξαιρετικό έργο στη Διεύθυνση του Μουσείου και
απολαμβάνει μεγάλης εκτίμησης από την τοπική κοινωνία. Η απομάκρυνσή
της και μάλιστα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, πλέον των δυσμενών
εντυπώσεων, θα έχει αρνητικές συνέπειες στην προσπάθεια για την
επαναλειτουργία του Μουσείου.
Κύριε Υπουργέ,
Επειδή η πολιτική έχει ουσία όταν παράγει έργο και τηρούνται με
συνέπεια οι εξαγγελίες της – αλλιώς οδηγείται στην απαξίωση – παρακαλούμε
να μας ενημερώσετε για το τι προτίθεστε να πράξετε σ’ αυτά, τα εξαιρετικής
σημασίας για την πόλη μας, θέματα.
Πιστεύω πως έχετε υπ’ όψη σας ότι αυτά αναφέρονται σε εκκρεμότητες
ουσίας, που επηρεάζουν άμεσα ή κρατούν σε ομηρία χιλιάδες συμπολίτες μας
και δεν πρέπει να συμβαίνουν σε μια ευνομούμενη Δημοκρατική Πολιτεία.
Προσβλέπουμε συνεπώς σε άμεση προσωπική σας παρέμβαση για την
αποφασιστική προώθησή τους.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Κουράκης
Δήμαρχος Ηρακλείου

Δ/νση: Αγ. Τίτου 1 Ηράκλειο 71202, τηλ 2810/399.100-1-2-3, fax: 2810/227.180
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