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Από τον αν. Υπουργό Νίκο Ξυδάκη

Την πρόθεση του υπουργείου Πολιτισμού να λειτουργήσει συμβολικά, για μία φορά στη
διάρκεια του καλοκαιριού, το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, ανακοίνωσε ο υπουργός
Πολιτισμού Νίκος Ξυδάκης, κατά την επίσκεψή του στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης,
που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στο πλαίσιο της τριήμερης περιοδείας του σε μουσεία,
αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και σε μνημεία της νεότερης παράδοσης της Ηπείρου και
περιέλαβε συσκέψεις εργασίας με τοπικούς παράγοντες.

«Τα μνημεία πρέπει να αποδίδονται προς χρήση, να είναι λειτουργικά και ζωντανά, αλλά
πάντα με πολλούς περιορισμούς και πολλή περίσκεψη. Δεν είναι ο εύκολος τρόπος για να
αυξήσουμε τον τουρισμό», δήλωσε ο υπουργός μετά την επίσκεψή του στον αρχαιολογικό
χώρο της Δωδώνης.

Και πρόσθεσε: «Η ομορφιά, η σημασία, η αξία και ο πολιτισμός που μεταφέρουν τα μνημεία
ακτινοβολούν. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνονται. Η ολοκληρωμένη χωρική επέμβαση είναι
ένας από τους κεντρικούς πυρήνες στην αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης.
Σχεδιάζουμε να τονώσουμε την τοπική οικονομία και παράλληλα να προσθέσουμε
πολιτιστική υπεραξία στον τουρισμό».

Συνοδευόμενος από τους βουλευτές Ιωαννίνων (του ΣΥΡΙΖΑ) Γιάννη Στέφο, Γιάννη
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Καραγιάννη και Μερόπη Τζούφη και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη ο κ.
Ξυδάκης ξεναγήθηκε από τον προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κώστα Σουέρεφ,
ενώ ενημερώθηκε και για την εξέλιξη των εργασιών στις κερκίδες του αρχαίου θεάτρου από
τον πρόεδρο της επιστημονικής επιτροπής Δωδώνης Γιώργο Σμύρη.

Ο υπουργός δήλωσε ότι το έργο, που έχει ξεκινήσει με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, θα
συνεχιστεί με κονδύλια από το νέο κοινοτικό πλαίσιο.

Και πρόσθεσε: «Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό χώρο με μεγάλες τεχνικές απαιτήσεις
συντήρησης. Θα αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία με την ουσιαστική συνδρομή των Ελλήνων
επιστημόνων, οι οποίοι μελέτησαν, ανέδειξαν το θέατρο και τώρα το παραδίδουν τμηματικά
σε όλο τον κόσμο.

»Πρόκειται για ένα μνημείο της παγκόσμιας ιστορικής κληρονομιάς. Ο φάκελος για την
ένταξη του στον κατάλογο με τα αντίστοιχα μνημεία της UNESCO είναι έτοιμος και θα
προωθηθεί».

Ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε επίσης με τα καλύτερα λόγια στην
πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπείρου για τις πολιτιστικές διαδρομές στα 5 θέατρα.

««Την κληρονομιά δεν τη συντηρείς, δεν την αναδεικνύεις και δεν την προσεγγίζεις μόνο για
να την πουλήσεις ως τουριστικό προϊόν. Το κάνεις γιατί είναι ένα χρέος στον τόπο, γιατί
μαθαίνεις βαθύτερα τον εαυτό σου και το κάνεις για να το αποδώσεις στην οικουμένη. Η
τουριστική εκμετάλλευση δεν αφορά τα μνημεία. Τα μνημεία πρέπει να αποδίδονται προς
χρήση, να είναι λειτουργικά και ζωντανά, αλλά πάντα με πολλούς περιορισμούς και πολύ
περίσκεψη. Δεν είναι ο εύκολος τρόπος για να αυξήσουμε τον τουρισμό. Η ομορφιά, η
σημασία, η αξία και ο πολιτισμός που κουβαλάνε, ακτινοβολούν. Δεν χρειάζεται να τα
φορτώνεις. Αυτό που λέγεται ολοκληρωμένη χωρική επέμβαση, είναι ένας από τους
κεντρικούς πυρήνες στην αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης. Από τη μία θέλεις να
τονώσεις την τοπική οικονομία και από την άλλη να βάλεις πολιτιστική υπεραξία στον
τουρισμό. Όχι με μια βαριά χρήση μνημείων, απλώς να δίνεις το συμβολικό τους βάρος»,
σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ξεκινούν το καλοκαίρι οι εργασίες στο γεφύρι της Πλάκας
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Νωρίτερα ένα άλλο μνημείο, της νεότερης, παραδοσιακής τέχνης της Ηπείρου, το ιστορικό
γεφύρι της Πλάκας, το οποίο κατέρρευσε από τη κακοκαιρία στις αρχές του περασμένου
Φεβρουαρίου, βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης με τον υπουργό στην Περιφέρεια
Ηπείρου. Ο κ. Ξυδάκης διαβεβαίωσε ότι η αναστήλωση θα ξεκινήσει εντός του καλοκαιριού.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί η απαραίτητη πρόσβαση ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες και
θα κατασκευαστεί ένα είδος γεφυρο-ικριώματος, που θα χρησιμοποιηθεί σαν καλούπι
αναστήλωσης του γεφυριού.

«Αναμένουμε από τον αναστηλωτή της Ακροπόλεως κ. Κορρέ να μας δώσει την προμελέτη
του για το θέμα», είπε ο υπουργός. «Όλες οι διαδικασίες θα προχωρήσουν γρήγορα»,
τόνισε, προσθέτοντας ότι αποφασίστηκε να δημιουργηθεί φορέας διαχείρισης του έργου, ο
οποίος θα μπορέσει να υποδεχθεί και να διαχειριστεί με διαφάνεια τις δωρεές από ιδιώτες
και εταιρείες για το σκοπό αυτό.

«Στόχος είναι η γρήγορη και πιστή αποκατάσταση του μνημείου που αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα του νεότερου ελληνικού πολιτισμού», κατέληξε ο κ. Ξυδάκης.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την πορεία της συζήτησης και για τους κοινούς τόπους που βρέθηκαν,
ενώ δήλωσε ικανοποιημένος και από την πρόθεση του υπουργού να αναπτύξει κάθε τι που
σχετίζεται με τις Καλές Τέχνες σε Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ΤΕΙ Ηπείρου.

Σε Άρτα και Πρέβεζα

Τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης επισκέφτηκε το πρωινό της Κυριακής ο
Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού κ.Νίκος Ξυδάκης στο πλαίσιο της επισκέψεως του σε
περιοχές της Ηπείρου.

Συνοδευμένος από τον Βουλευτή του Σύριζα Ν.Πρέβεζας κ.Μπάρκα, τον Αντιπεριφερειάρχη
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Π.Ε. Πρέβεζας κ.Ιωάννου αλλά και την προισταμένη της ΛΓ Εφορείας Αρχαιοτήτων
κ.Αγγέλη επισκέφτηκε το Μνημείο του Αυγούστου αλλά και τους Αρχαιολογικούς χώρους
της Νικόπολης όπου του έγινε πληρέστατη ξενάγηση στους χώρους.

Ο Αναπληρωτής υπουργός συνομίλησε με πρώην και νυν εργαζομένους στους
αρχαιολογικούς χώρους της Πρέβεζας, στον οποίο τέθηκε το ζητήματα λειτουργίας
αρχαιολογικών χώρων.

Το μεσημέρι της Κυριακής ο κ. Ξυδάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στην Άρταμετά από
πρόσκληση του Δημάρχου Αρταίων και των Κυβερνητικών Βουλευτών του Νομού.

Ο κ. Ξυδάκης, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κ.
Δούρο, συναντήθηκε με το Δήμαρχο Αρταίων κ. Τσιρογιάννη και τον Αντιδήμαρχο
Πολιτισμού κ. Λιόντο. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι Βουλευτές Άρτας κα. Γεροβασίλη
και κ. Τσίρκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας κ. Ψαθάς, η Περιφερειακή Σύμβουλος κα
Ταπραντζή και η Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας κα. Παπαδοπούλου.

Ο κ. Ξυδάκης, συνοδευόμενος από τους φορείς, επισκέφτηκε το ιστορικό Γεφύρι της Άρτας,
το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας και την Παρηγορήτισσα και ενημερώθηκε για πολλά
ενδιαφέροντα θέματα της περιοχής μας, που απαιτούν την παρέμβαση του Υπουργείου του
για να διευθετηθούν, όπως παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για τη συντήρηση του
ιστορικού Γεφυριού και της Παρηγορήτριας.

Οι Βουλευτές της Άρτας, κα Γεροβασίλη και κ. Τσίρκας, χαρακτήρισαν ως θετική εξέλιξη
στις προσπάθειες που γίνονται για τη συντήρηση και ανάδειξη των μνημείων της περιοχής
μας το ενδιαφέρον του Υπουργού να επισκεφτεί την πόλη μας και τα μνημεία της και να
ενημερωθεί από κοντά για τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Οι ίδιοι τόνισαν ότι από την
πλευρά τους αγωνίζονται καθημερινά για να προωθούν τα αιτήματα της Άρτας σε όλους
τους τομείς, και ακόμα και τώρα, που το ενδιαφέρον όλης της Ελλάδας είναι στραμμένο
στις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο για την έξοδο από την κρίση, αυτοί έχουν προσηλωμένη
τη σκέψη τους στην Άρτα και στο πώς θα προωθήσουν τα θέματα που άμεσα την αφορούν,
ευκαιρίας δοθείσης λοιπόν, μέσα από την επίσκεψη του Υπουργού κου Ξυδάκη στον τόπο
μας.
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Ο Δήμαρχος Αρταίων χάρισε μια αναμνηστική πλακέτα στον Υπουργό, αλλά του παρέδωσε
και υπόμνημα, στο οποίο αναφέρονται όλα τα ζητήματα - προβλήματα που αφορούν το
Δήμο Αρταίων, για τα οποία είναι ανάγκη η άμεση δρομολόγηση και επίλυσή τους.

Να σημειώσουμε τέλος ότι στα Ιωάννινα ο υπουργός κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους της
κυβέρνησης στο μνημείο των Μπιζανομάχων με αφορμή την επέτειο των 70 χρόνων από τη
λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και τον εορτασμό της Αντιφασιστικής νίκης των Λαών.
Επίσης είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μάξιμο.
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