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ΚΟΙΝ:

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1212/30.10.2020 Ερώτηση με θέμα:
«Ανακαίνιση/αναστήλωση του ιστορικού κάστρου Διδυμοτείχου Έβρου»
Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 1212/30.10.2020 Ερώτησης του
Βουλευτή, κ. Αναστάσιου Δημοσχάκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι
αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠΠΟΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
H φροντίδα για τη συντήρηση και στερέωση του σημαντικού βυζαντινού κάστρου
Διδυμοτείχου ξεκίνησε μετά την ίδρυση της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καβάλας το
1974 (νυν Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου) και υλοποιείται με διάφορα έργα των υπηρεσιών
του ΥΠΠΟΑ, είτε σωστικού χαρακτήρα, με τη διενέργεια ανασκαφών, είτε συστηματικότερα
μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1994–1999
υλοποιήθηκε το έργο της συντήρησης των τειχών, με την ένταξη της πράξης «Προστασία –
συντήρηση – ανάδειξη βυζαντινών τειχών και μνημείων Διδυμοτείχου Ν. Έβρου», καθώς
και η αποκατάσταση του παλαιολόγειου ναού της Αγίας Αικατερίνης. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2007-2013 υλοποιήθηκε η αποκατάσταση της μητροπολιτικής εκκλησίας του Αγίου
Αθανασίου. Παράλληλα, το 2009 ολοκληρώθηκε η ανέγερση του Βυζαντινού Μουσείου
Διδυμοτείχου και ακολούθησε η οργάνωση και λειτουργία της έκθεσης, έργο
προϋπολογισμού 1.754.751 ευρώ, ενταγμένου Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013.
Εντούτοις, για την επόμενη προγραμματική περίοδο, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, δεν έγινε προγραμματισμός και ένταξη έργου της συνέχισης των έργων ανάδειξη
του κάστρου του Διδυμοτείχου.
Στην τρέχουσα περίοδο, υλοποιούνται από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων
Έβρου δύο έργα: Στις 5-6-2020 εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών της πράξης «Καινοτόμος
απεικόνιση υπεδάφους αρχαιολογικών χώρων και εσωτερικού δομικών στοιχείων μνημείων
στις 3 και 4 διαστάσεις- [Τ6ΥΒΠ-00211]» (MIS 5056261), που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της
Δράσης «Ειδικές Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΑΝΟΙΧΤΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ- ΕΣΠΑ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 2335 του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και θα εκτελείτε από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Έβρου με αυτεπιστασία και απολογιστικά. Στις 5-11-2020 εγκρίθηκε η
εκτέλεση ενότητας εργασιών «Απόπειρα αποκατάστασης των αρχαίων αξόνων του
Κάστρου Διδυμοτείχου», στο πλαίσιο διασυνοριακού «Ardino and Didymoteicho connected
through past and future» με το ακρωνύμιο ARDICO (MIS 5052688), που έχει ενταχθεί στο
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διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE-BULGARIA, 2014-2020. Το έργο θα
εκτελεστεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου και έχει
συνολικό προϋπολογισμό 200.000,00€.
Τα ανωτέρω έργα αποσκοπούν στην πληρέστερη τεκμηρίωση της μορφής και της
τοπογραφίας του κάστρου Διδυμοτείχου, προκειμένου ακολούθως να καταστεί δυνατή η
ωρίμανση μελετών για την αποκατάσταση του μνημείου και να αναζητηθεί χρηματοδότηση
για την εκτέλεση έργου στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Παράλληλα, η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Έβρου θα διερευνήσει τη δυνατότητα διασύνδεσης των μνημείων της πόλης,
μέσω μίας πολιτιστικής διαδρομής.
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