
Ψιφιςμα των φορζων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, 

ςυλλογικοτιτων και ενεργϊν πολιτϊν που 

ςυγκεντρϊκθκαν ςτο πνευματικό κζντρο του Πόρου τθν 

Δευτζρα 7-10-2019 με κζμα : 

«Ο κολωτόσ μυκθναϊκόσ τάφοσ των Τηαννάτων και θ ςθμαςία του –        

ι ζνταξθ του μνθμείου ςτο ΕΣΠΑ» 

Οι υπογράφοντεσ το παρόν ψιφιςμα ηθτοφμε από τουσ κεςμικοφσ φορείσ τθσ 

ςυντεταγμζνθσ Ελλθνικισ πολιτείασ να αναλάβουν άμεςα τισ ευκφνεσ που τουσ αναλογοφν  

για τθν προςταςία και τθν ανάδειξθ του καταρρζοντοσ μνθμειϊδουσ κολωτοφ τάφου των 

Τηαννάτων, του πλζον εμβλθματικοφ μνθμείου τθσ μυκθναϊκισ περιόδου ςε όλθ  τθν 

επικράτεια τθσ Ιονίου Περιφζρειασ αλλά και τθσ βορειοδυτικισ  Ελλάδοσ. 

Ζθτάμε από τθν Υπουργό Πολιτιςμοφ και τθν Περιφερειάρχθ Ιονίων Νιςων να 

ςυνεργαςτοφν από κοινοφ και να εντάξουν το μνθμείο ςτο τρζχον πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με 

τον ςυνολικό του προχπολογιςμό δίνοντασ τισ κατάλλθλεσ εντολζσ ςτισ υφιςτάμενεσ 

υπθρεςίεσ τουσ να υλοποιιςουν ςτο ςφνολό τθσ τθν εγκεκριμζνθ από το ΚΑΣ μελζτθ ςε 

όλεσ τισ φάςεισ τθσ και με όλεσ τισ αναγκαίεσ απαλλοτριϊςεισ προκειμζνου να μθν 

καταρρεφςει τόςο το μνθμείο αυτό όςο και οι παρακείμενεσ αναςκαμμζνεσ οικιςτικζσ 

εγκαταςτάςεισ και να παραδοκοφν ςτισ παροφςεσ και τισ επερχόμενεσ γενεζσ ακριβϊσ ζτςι 

όπωσ αρμόηει ςε ζνα κράτοσ που ςζβεται, προςτατεφει και αναδεικνφει τθν πολιτιςτικι του 

κλθρονομιά.  

Καλοφμε τουσ κεςμικοφσ εκπροςϊπουσ των νθςιϊν μασ  και τα ςυλλογικά όργανα 

τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ να προβοφν ςε όλεσ τισ 

ενδεδειγμζνεσ ενζργειεσ παίρνοντασ τισ αναγκαίεσ αποφάςεισ που κα ηθτοφν τθν άμεςθ 

ζνταξθ του μνθμείου ςτο τρζχον πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τον ςυνολικό του προχπολογιςμό 

για τθν διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ και τθσ ςυνολικισ ανάδειξθσ του ζτςι όπωσ 

καταγράφεται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ και ζχει αποφαςιςτεί από το ΚΑΣ.  

Τζλοσ ηθτάμε από όλουσ τουσ Κεφαλλινεσ και τισ ςυλλογικότθτζσ τουσ  εντόσ και 

εκτόσ του νθςιοφ και ςε όποιο ςθμείο τθσ γθσ ευρίςκονται τθν ζμπρακτθ αλλθλεγγφθ τουσ 

για τθν ςωτθρία, προςταςία και ανάδειξθ του πλζον εμβλθματικοφ μνθμείου ςε όλθ τθν 

βορειοδυτικι Ελλάδα και τα νθςιά του Ιονίου που μασ κλθρονόμθςε ο πολιτιςμόσ των 

«μεγακφμων Κεφαλλινων» τθσ εποχισ του Οδυςςζα αλλά και όλων των εγκαταςτάςεϊν 

τουσ και των ταφικϊν τουσ χϊρων που βρίςκονται διάςπαρτοι ςε όλο μασ το νθςί.  

Εάν παρϋ ελπίδα θ ςυντεταγμζνθ πολιτεία ολιγωριςει και δεν αναλάβει τισ ευκφνεσ 

που τθσ αναλογοφν να είμαςτε ςε ετοιμότθτα προκειμζνου να κλιμακϊςουμε τον αγϊνα 

μασ όπωσ και όπου χρειαςτεί.   

 

 



Η ςυνζλευςθ αποφαςίηει επίςθσ: 

Τθν Συγκρότθςθ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ τθσ  υπόκεςθσ.  

Επίςκεψθ τθσ επιτροπισ ςτθν Υπουργό, ςτον Βουλευτι, ςτθν Περιφερειάρχθ, ςτον Διμαρχο 

και ςτον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν επίδοςθ του ψθφίςματοσ.  

Άνοιγμα ςελίδασ ςτα μζςα δικτφωςθσ για τθν ςυλλογι υπογραφϊν και κάλεςμα ςε όλα τα 

ΜΜΕ να ςτακοφν αρωγοί μασ δίνοντασ ιδιαίτερθ βαρφτθτα για αυτιν τθν υπόκεςθ. 

Αποςτολι του ψθφίςματοσ ςε όλουσ τουσ κεςμικοφσ εκπροςϊπουσ, ςε όλα τα κεςμικά 

όργανα του νομοφ και ςε όλεσ τθσ ςυλλογικότθτεσ των Κεφαλλινων εντόσ και εκτόσ του 

νθςιοφ μασ αλλά και ςε όλεσ ςτισ ομοςπονδίεσ και τουσ ςυλλόγουσ των Κεφαλλινων που 

βρίςκονται διάςπαρτεσ ςε όλο τον κόςμο καλϊντασ τουσ να ςτακοφν αλλθλζγγυοι και να  

ενϊςουν τθν φωνι τουσ με τθν φωνι του γενζκλιου τόπου τουσ.    


