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Υπόμνημα με τα έργα και τις ανάγκες σε θέματα Πολιτισμού στον Δήμο 

Ιεράπετρας 

 

 Ο Δήμος Ιεράπετρας είναι ένας Δήμος με μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά 

που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με την πολιτιστική του ταυτότητα 

συνθέτοντας το παρόν με σύγχρονα έργα και παρεμβάσεις πάντα με δέοντα 

σεβασμό στο παρελθόν.  

 Στο πλαίσιο αυτό στον Δήμο Ιεράπετρας δρομολογούμε και υλοποιούμε 

συνεχώς έργα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εμπλουτίζοντας την πολιτιστική 

μας υπόσταση και αναδεικνύοντας σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος 

καθιστώντας τα επισκέψιμα. 

 Μόλις πριν λίγες μέρες άνοιξε για πρώτη φορά για το κοινό στην παλιά 

πόλη της Ιεράπετρας η «Οικία του Ναπολέοντα» με πλήρη επισκευή, 

συντήρηση και εξοπλισμό του κτιρίου και τοποθέτηση εποπτικού και 

ενημερωτικού υλικό. 

 Επιπλέον, σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται και το κτίριο αρχαιολογικής 

συλλογής της Ιεράπετρας που στεγάζεται στο διατηρητέο κτίριο της 

Οθωμανικής Σχολής στο οποίο παρεμβήκαμε καθοριστικά με εκτεταμένες 

εργασίες επισκευής, συντήρησης, αντικατάστασης κουφωμάτων, μετατόπισης 

εκθεμάτων, τοποθέτησης εξωτερικού φωτισμού κ.α. 

 Παράλληλα, στηρίζουμε την προσπάθεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας 

Λασιθίου στις ανασκαφικές έρευνες που πραγματοποιεί στο αρχαίο θέατρο 

Ιεράπετρας, στη Νήσο Χρυσή αλλά και σε πολλά ακόμα σημεία του Δήμου 

Ιεράπετρας με σκοπό την ανάδειξη ευρημάτων και μνημείων. 

 Όσον αφορά το φρούριο του Καλέ, αυτό το εμβληματικό σημείο για την 

πόλη της Ιεράπετρας που αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς με τουριστικό 



και ιστορικό ενδιαφέρον, υλοποιήσαμε με προσπάθειες ετών τις απαιτούμενες 

μελέτες και διεκδικήσαμε τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις πάντα με την 

έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου. 

 Επομένως, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αρχικά την πλήρη 

διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του φρουρίου και υλοποιούμε πλέον τις 

εκτεταμένες εργασίες για την προστασία και ανάδειξη του ίδιου του φρουρίου 

εσωτερικά και εξωτερικά. 

 Σε όλα αυτά αρωγός και συνεργάτης μας είναι πάντα η Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Λασιθίου και η Προϊσταμένη της Εφορείας κα. Χρύσα Σοφιανού 

με την οποία διατηρούμε άριστη συνεργασία που επιφέρει πολλαπλά οφέλη για 

το Δήμο μας. 

 Παρ’ όλα αυτά οι πολλαπλές προσπάθειες που έχουμε κάνει για να 

δημιουργηθεί στην Ιεράπετρα και ένα Μουσείο ώστε τα εκθέματα της περιοχής 

μας να βρουν στέγη και να μείνουν εδώ δεν έχουν ευοδωθεί.  

 Το Μουσείο Ιεράπετρας είναι ένα έργο που το ζητάει πολλά χρόνια η 

τοπική κοινωνία και θα δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη του Δήμου 

Ιεράπετρας. 

 

Κυρία Υπουργέ, 

Αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά για την επίσκεψή σας αλλά και για τη 
μέχρι τώρα στήριξή σας σε μεγάλα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας θέλουμε 
να σας ζητήσουμε να είστε αρωγός και στο αίτημά μας για Μουσείο στην 
Ιεράπετρα. 

Είμαι σίγουρος ότι κοινή μας επιθυμία αποτελεί η βέλτιστη ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου και θα υπάρξει άμεση δραστηριότητά σας 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Με την βεβαιότητα ότι η επίσκεψή σας στον νομό μας μας μαρτυρά 

ουσιαστικό ενδιαφέρον για τις ανάγκες της περιοχής μας, σας ευχαριστούμε 

θερμά. 

 

 Με  τιμή,   
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