
 
 

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την Υπουργό Πολιτισμού 

Θέμα: “Εισιτήριο στον τόπο μαρτυρίας των φυλακών του Επταπυργίου” 

 

Δίκαιες αντιδράσεις φορέων και της τοπικής κοινωνίας φέρεται να έχει φέρει η απόφαση 

του Υπουργείου Πολιτισμού να επιβάλει εισιτήριο εισόδου στις Φυλακές Επταπυργίου 

(Γεντί Κουλέ). Συγκεκριμένα, κοινή ανακοίνωση έχουν βγάλει η ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ Κεντρικής 

Μακεδονίας, ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων & Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) 1967 

- 1974 και η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ) και 

απαιτούν την κατάργηση του εισιτηρίου, την ανάδειξη της πραγματικής του ιστορίας 

καθώς και την επιστροφή του ιστορικού αρχείου από τις φυλακές Διαβατών και την 

ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό των μελετητών. Επιπρόσθετα, η δημοτική παράταξη του 

Δήμου Νεάπολης – Συκεών «Η πόλη Αλλιώς» ζητά τη γενναία χρηματοδότηση τόσο του 

περίκλειστου χώρου του Επταπυργίου, όσο και του λοιπού Βυζαντινού τείχους και καλεί 

σε παρέμβαση διαμαρτυρίας.  

Το κτήριο χτίστηκε την εποχή των Παλαιολόγων, μετατράπηκε από τους Τούρκους σε 

φυλακή και αποτέλεσε τόπο θυσίας εκατοντάδων αγωνιστών ιδεολογικά αντίθετων από 

τα καθεστώτα τους, που κρατήθηκαν, βασανίστηκαν και κάποιοι/ες εκτελέστηκαν 300 

μέτρα έξω από αυτό. Οι σημερινοί επισκέπτες απορούν, πως σε κελιά που δεν χωρά να 

ξαπλώσει ή να σταθεί όρθιος κάποιος, που το φως του ήλιου και ο αέρας δυσκολεύεται 

να φτάσει και από μέσα τους διαπερνά ο ανοιχτός οχετός, διαβιούσαν οι κρατούμενοι της 

εποχής και θαυμάζουν τα χαραγμένα στους τοίχους μηνύματα.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι την τύχη να φύγουν ζωντανοί από την κόλαση του Γεντί Κουλέ 

είχαν: ο Μανόλης Αναγνωστάκης και ο Μάρκος Βαμβακάρης, ενώ αντίθετα αποτέλεσε 

τόπο εκτέλεσης για τους σαράντα επτά καταδικασμένους της δίκης της Στενής 

Αυτοάμυνας της Θεσσαλονίκης, της Κούλας Ελευθεριάδου και του Νίκου Νικηφορίδη. 

Αποτελεί τόπο θυσίας και μνημείο πεσόντων αγωνιστών.  
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Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

1. Προτίθεται να καταργήσει το εισιτήριο των έξι ευρώ για τους θερινούς μήνες και 

τριών ευρώ για τους χειμερινούς;  

2. Σκοπεύει να επαναφέρει στο Επταπύργιο το ιστορικό αρχείο κάνοντας το 

προσβάσιμο σε μελετητές και την κοινωνία; 

3. Σε ποιους άλλους αντίστοιχους τόπους θυσίας ή μνημεία πεσόντων αγωνιστών έχει 

θεσπιστεί εισιτήριο; 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Σοφία Σακοράφα 




