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Πρζβεηα 21 Νοεμβρίου 2011 
 
Προσ τον κ. Διμαρχο 

Προσ τον κ. Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου 

Προσ τουσ κ.κ. Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ 

 
 

Κφριε Διμαρχε 

Κφριε Πρόεδρε 

Κυρίεσ και Κφριοι Δθμοτικοί φμβουλοι 

 
 

Παρακαλϊ επιτρζψατε μου να κατακζςω μερικζσ παρατθριςεισ ςχετικά με τθν «Πρόταςθ του 

Πολιτιςτικοφ υλλόγου Πρζβεηα για τθν δθμιουργία Μουςείου Πόλθσ».  

Θ δθμιουργία Μουςείου ςτθν πόλθ μασ  αποτζλεςε αντικείμενο  προβλθματιςμοφ   των 

Δθμοτικϊν υμβουλίων του Διμου μασ ςε πολλζσ ςυνεδριάςεισ το χρονικό διάςτθμα που είχα τθν 

τιμι να διατελζςω Διμαρχοσ.  

Γενικό ςυμπζραςμα αυτϊν των ςυηθτιςεων και προβλθματιςμϊν ιταν ότι ο Διμοσ πρζπει να 

προςανατολιςκεί ςτθν δθμιουργία Μουςείων με κεματικζσ ενότθτεσ. Για τον ςκοπό αυτό 

επιλζχκθκαν και εντάχτθκαν ςτο ςχζδιο πόλθσ ακίνθτα με χαρακτθριςμοφσ ωσ διατθρθτζων, 

ςχεδιάςκθκαν χωροκετιςεισ  κατάλλθλων χϊρων και χριςεων και ανατζκθκαν εκπονιςεισ 

μελετϊν των αντίςτοιχων προτάςεων. Ειδικότερα ο Διμοσ ενεργοποιικθκε ςτουσ εξισ ςτόχουσ: 

 Δθμιουργία νζου Μουςείου τθσ Νικόπολθσ. τα πλαίςια των ζργων που πρότεινε θ 

Επιτροπι Νικόπολθσ και ενζταξε ςε αντίςτοιχα προγράμματα το ΤΠΠΟ ιταν και το νζο 

Μουςείο τθσ Νικόπολθσ. Δυςτυχϊσ λόγω των αντίκετων απόψεων που υπιρχαν (για τισ 

ηϊνεσ προςταςίασ, για τθν δομι και τθν ζννοια του Αρχαιολογικοφ Πάρκου), δεν 

εγκρίκθκε θ κζςθ ςτον λόφο πάνω από το Μάηωμα και ο Διμοσ πρότεινε τθν ςθμερινι 

κζςθ ςε ακίνθτο ςχολικισ περιουςίασ. 

 Δθμιουργία «Λαογραφικοφ Μουςείου». Ο Διμοσ προζβθ ςτον χαρακτθριςμό ωσ 

διατθρθτζου του κτιρίου (πρϊθν Πανδοχείο Πατίκου), αγόρασε το  ακίνθτο για το οποίο 

γίνεται ςιμερα θ ςυηιτθςθ και  ολοκλιρωςε τθν εκπόνθςθ μελζτθσ για τθν δθμιουργία 

«Λαογραφικοφ Μουςείου». 

 Δθμιουργία «Μουςείου Βυηαντινισ Σζχνθσ». Ο Διμοσ προζβθ ςτον χαρακτθριςμό ωσ 

διατθρθτζου του κτιρίου (πρϊθν Ξενοδοχείου Βόλφ) ζμπροςκεν του Ναοφ του Αγ. 

Χαραλάμπουσ,  αγόρασε το  ακίνθτο (τον 1
ο
 όροφο) με ςκοπό τθ ςτζγαςθ του Μουςείου.  

 Δθμιουργία «Μουςείου Φυςικισ Ιςτορίασ». Ο Διμοσ αναςτιλωςε το παλαιό Δθμοτικό 

χολείο Νεοχωρίου και ζκεςε ςε λειτουργία το πρϊτο Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ ςτθν 

Δυτικι Ελλάδα  και μεταξφ των πρϊτων ςτθν Ελλάδα. 

 Δθμιουργία «Μουςείου υρρακιωτϊν». Ο Διμοσ προζβθ ςτον χαρακτθριςμό ωσ 

διατθρθτζου τθσ κατοικίασ του Χρ. Ρίηου που ευρίςκεται μεταξφ των οδϊν [21
θσ
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Οκτωβρίου] και Λ. Ειρινθσ. Τπιρξαν ζντονεσ αντιδράςεισ των εκπροςϊπων  των 

υρρακιωτϊν διότι ςτθν τροποποίθςθ ςυμπεριελιφκθ και θ πρόταςθ, θ αυλι του κτιρίου 

να μείνει ωσ ζχει. Κατά τθν άποψι τουσ θ ματαίωςθ  ανζγερςθσ πολυκατοικίασ είχε ςαν 

αποτζλεςμα τθν ακφρωςθ τθσ διακικθσ του  «Κλθροδοτιματοσ Ρίηου». Ο Διμοσ 

αντιπρότεινε τθν ςτζγαςθ  Μουςείου και  ολοκλιρωςε τθν εκπόνθςθ τθσ ςχετικισ 

μελζτθσ. 

 Δθμιουργία «Μουςείου Ναυτικισ Ιςτορίασ». Είναι γνωςτό πωσ μετά από πολλζσ 

δικαςτικζσ περιπζτειεσ, ο Διμοσ προζβθ ςτθν αξιοποίθςθ του Κάςτρου Παντοκράτορα. Θ 

ςχετικι μελζτθ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ του ΑΠΘ με ςυντονιςτι τον κακθγθτι κ. 

Βελζνθ, Αρχιτζκτονα- Αρχαιολόγο μεταξφ των χριςεων επαναχρθςιμοποίθςθσ του 

κάςτρου πρότεινε και τθν Δθμιουργία «Μουςείου Ναυτικισ Ιςτορίασ». 

 Με αφορμι τθν οργάνωςθ του 1
ου

 υνεδρίου από τον φλλογο Αρχειονόμων, των Γενικϊν 

Αρχείων του Κράτουσ (Γ.Α.Κ.) και τον Διμο, ςθμαντικι ιταν θ ςυμβολι του τότε 

Διευκυντοφ των Γ.Α.Κ. κ. Καραπιδάκθ, κακθγθτοφ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου για τθν 

ίδρυςθ και λειτουργία  Τπθρεςίασ Αρχείων του Κράτουσ. 

 Βαςικοί ςυντελεςτζσ ςτθν διαμόρφωςθ και τεκμθρίωςθ των  προτάςεων αυτϊν μεταξφ 

άλλων ιταν: 

 Θ επιςτθμονικι ομάδα τθσ Αρχιτεκτονικισ χολισ του Α.Π.Θ. που μελζτθςε, ανζδειξε 

και κατοχφρωςε το ιςτορικό κζντρο. 

 Σο τεχνικό γραφείο του κ. Παπαδόπουλου π. που εκπόνθςε τθν τροποποίθςθ του 

χεδίου Πόλθσ. 

 Σο ΤΠΠΟ με τθν Επιτροπι Νικόπολθσ ( Πρόεδροσ κ. Ευ. Χρυςόσ) και με τισ Εφορείεσ 

Αρχαιοτιτων Κλαςςικϊν και Βυηαντινϊν (Ζφοροι κ. Ντοφηουγλθ, κ. Κ. Ηάχοσ, κ. 

Κεφαλλονίτου). 

 Θ επιςτθμονικι ομάδα τθσ Αρχιτεκτονικισ χολισ του Ε.Μ.Π. που μελζτθςε, ανζδειξε 

και κατοχφρωςε τον Αρχαιολογικό χϊρο τθσ Νικόπολθσ ωσ το πρϊτο Αρχαιολογικό 

Πάρκο ςτθν Ελλάδα. 

 Σο Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ με το τοπικό του Παράρτθμα. 

 Θ  Ελλθνικι Εταιρεία Προςταςίασ τθσ Φφςθσ, θ Ορνικολογικι Εταιρεία και άλλεσ 

Περιβαλλοντικζσ Οργανϊςεισ. 

 Σο τμιμα Βιολογίασ και Περιβάλλοντοσ του Πανεπιςτθμίου Οπάβα τθσ πρϊθν Λαϊκισ 

Δθμοκρατίασ τθσ Σςεχοςλοβακίασ.   

Όμωσ δεν μπορϊ να μθν αναφζρω ότι  οι προςπάκειεσ αυτζσ ζγιναν με τθν ανιδιοτελι 

ςυμβολι και ψιφο όλων των Δθμοτικϊν υμβοφλων (ανωνφμων ςιμερα) που υπεραςπίςκθκαν  

μζςα και ζξω από το Δθμοτικό υμβοφλιο, μαηί  με απλοφσ ςυμπολίτεσ μασ, εργατικοφσ και 

κοινωνικοφσ φορείσ τθν υλοποίθςθ αυτϊν των προτάςεων. 

                                                                                                 Με εκτίμθςθ 

                                                                                             Νικ. Δ. Γιαννοφλθς 


