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Επιτέλους μετά από χρόνια καλλωπίστηκε το Λιμενικό Περίπτερο
Το Λιμενικό Περίπτερο κατασκευασμένο το 1951 από τον Αρχιτέκτονα Ι. Τζομπανάκη,
αποτέλεσε ένα ιστορικό κτήριο για την πόλη του Ηρακλείου, με σημαντικό ρόλο στην
οικονομική, πολιτική, κοινωνική ζωή της πόλης.
Πράγματι, αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Ηρακλείου, παραμένει εδώ και δεκαετίες
αδρανές και εγκαταλελειμμένο. Οι νεότεροι κάτοικοι της πόλης του Ηρακλείου έχουν στο
μυαλό τους το Λιμενικό Περίπτερο ως ένα παλιό ερειπωμένο κτήριο, όμως η πλειοψηφία των
Ηρακλειωτών διατηρεί την ανάμνηση του κοσμικού χώρου εκδηλώσεων με τις ιδιαίτερες
μοναδικές

στιγμές

αλησμόνητες μνήμες

δεξιώσεων, πάρτι, ατέλειωτων χορών και γλεντιών που άφησαν
στους παλαιούς Ηρακλειώτες με

την αίγλη της παλιάς του

μεγαλοπρέπειας.
Κτισμένο επάνω στα Ενετικά τείχη και χαρακτηρισμένο από το 2006 ως νεότερο μνημείο,
εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια στη δίνη των καιρικών συνθηκών που σε συνδυασμό με την
έλλειψη συντήρησης, οδήγησε στον προβληματισμό για την πορεία του και την έντονη
διχογνωμία μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών.
Εως ότου διερευνηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις
από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες, η Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, λαμβάνοντας
υπόψη την επιθυμία της τοπικής κοινωνίας, αλλά και την προστασία του ιστορικού
αποθέματος του Λιμενικού Περιπτέρου, προχώρησε στην υλοποίηση του εξωτερικού
καλλωπισμού του, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης και τόνισε
ότι η «καλλωπιστική επέμβαση» έχει ως στόχο κυρίως τον περιορισμό των κινδύνων των
οικοδομικών προβλημάτων αλλά και την αισθητική αναβάθμιση του κτηρίου και του

περιβάλλοντος χώρου του, αλλάζοντας με αυτόν τον τρόπο την εικόνα και διαμορφώνοντάς
την περισσότερο φιλική στους πολίτες Ηρακλειώτες και επισκέπτες.
Ο Πρόεδρος του ΟΛΗ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς, ικανοποιημένος με την αλλαγή εικόνας του
Λιμενικού Περιπτέρου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Το ζήτημα της προστασίας και
αποκατάστασης κτηρίων µε ιστορικές μνήμες ή και με αρχιτεκτονική αξία, – όπως του
Λιμενικού Περιπτέρου-, που συγκροτούν σημαντικό τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του
τόπου μας αποτελεί κύριο μέλημα της κοινωνικής, πολιτιστικής και αναπτυξιακής πολιτικής
της Διοίκησης του ΟΛΗ».
Για την υλοποίηση αυτού του έργου, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοίκηση του ΟΛΗ ΑΕ.,
ευχαριστούν θερμότατα την Αρχαιολογική Διεύθυνση Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου,
την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων καθώς και την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και
Τεχνικών Εργων Κρήτης, που ενέκριναν το αίτημα του ΟΛΗ, για εργασίες εξωτερικού
καλλωπισμού και στο οποίο ήταν καταγεγραμμένες λεπτομερώς όλες οι παρεμβάσεις που
αφορούσαν μόνον τις εξωτερικές όψεις του κτηρίου.
Σημαντική υπήρξε η θετική συμβολή των μελών του Δ.Σ. του ΟΛΗ ΑΕ, της κ. Μαρίας Καλλέργη
και του κ. Αντώνη Νιθαυριανάκη που με συντονισμένες προσπάθειες και ενέργειες
βοήθησαν στην ολοκλήρωση του έργου του καλλωπισμού του Λιμενικού Περιπτέρου και η
Διοίκηση του ΟΛΗ τους ευχαριστεί θερμά.

