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Προς την κα. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: Βανδαλισμοί και απαξίωση σε αρχαιολογικούς χώρους στη Θεσσαλονίκη
Σε επιστολή του το Σωματείο Φίλων του Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης μας ενημέρωσε για
το γεγονός της πλημμελούς φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων της πόλης, ο οποίος έχει ως
αποτέλεσμα τον, σχεδόν καθημερινό, βανδαλισμό τους.
Ειδικότερα αναφέρουν ότι, ο «αρχαιολογικός χώρος του Ανακτόρου του Γαλερίου, ένα
παγκοσμίως γνωστό μνημείο , που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης
(πεζόδρομος

Δημητρίου

Γούναρη-Πλατεία Ναυαρίνου) βανδαλίζεται

καθημερινά από

παραβατικά στοιχεία, λόγω έλλειψης φυλακτικού προσωπικού. Επισημαίνεται ότι ο χώρος, που
το 2021 ήταν ανοιχτός και επισκέψιμος, παραμένει μέχρι σήμερα κλειστός λόγω έλλειψης και
ημερήσιων φυλάκων. Με αποτέλεσμα τις πρωινές ώρες, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της
νύχτας, να εισέρχονται στο χώρο διάφορα άτομα, τα οποία προκαλούν φθορές στα ψηφιδωτά,
στους αρχαίους τοίχους, στα φωτιστικά ανάδειξης (ήδη τα περισσότερα έχουν καταστραφεί) και
στα γυάλινα στέγαστρα, τα οποία προστατεύουν τα αρχαία δάπεδα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας
μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες περιοίκων, εντός του χώρου διανυκτερεύουν άτομα που
κάνουν χρήση ουσιών και ποτών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Το μνημείο έχει αποκατασταθεί με πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1994-2014) ενώ το 2008
ο χώρος βραβεύτηκε από την EUROPANOSTRA με το βραβείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Παρόλο που το μνημείο θεωρητικά χαρακτηρίζεται επισκέψιμο και παρ’ όλες τις σχετικές
εκκλήσεις της αρμόδιας Εφορείας (ΕΦ.Α.ΠΟ.Θ)και του Σωματείου για τη φύλαξη του
αρχαιολογικού χώρου κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και για την καθημερινή λειτουργία του,
το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει προβεί ακόμη στις απαραίτητες, για την προστασία του
μνημείου, ενέργειες.
Είναι κρίμα ένα τόσο σημαντικό μνημείο της πόλης να παραμένει κλειστό, να καταστρέφεται
και τα χρήματα που δόθηκαν για την αποκατάσταση του να μην είναι ανταποδοτικά. Δυστυχώς
όμως βανδαλισμούς, κυρίως από graffiti, υφίστανται, και τα εγγεγραμμένα στον «Κατάλογο
Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO» βυζαντινά μνημεία της πόλης, τα οποία

δεν αποκαθίστανται άμεσα, παραμένοντας σε κοινή θέα για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός
το οποίο προσβάλλει και τους Θεσσαλονικείς, αλλά και τη χώρα στα μάτια των τουριστών, οι
οποίοι επισκέπτονται την Θεσσαλονίκη.
Επίσης, βανδαλισμό υφίστανται και οι Ναοί της Αγίας Σοφίας και του Αγίου Δημητρίου, των
οποίων οι αύλειοι χώροι μετατρέπονται σε χώρους στάθμευσης, κι αυτό παρά τις επιστολές της
ΕΦ.Α.ΠΟ.Θ. και πρόσφατα του ΥΠ.ΠΟ.Α. Ας μη λησμονείται το γεγονός ότι ο Ιερός Ναός της
του Θεού Σοφίας είναι μνημείο το οποίο περιλαμβάνεται στον «Κατάλογο Μνημείων
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO» και η καθημερινή εικόνα του είναι καθ΄ όλα
προσβλητική.
Ερωτάσθε κα. Υπουργέ:
Θα ενδιαφερθείτε για την επίλυση αυτού του μακροχρόνιου προβλήματος που απασχολεί τους
Θεσσαλονικείς, οι οποίοι θλίβονται βλέποντας απροστάτευτα τα μνημεία της πόλης, για τα
οποία, όπως και για όλα τα μνημεία της χώρας, πρέπει να υπάρχει 24ωρη φύλαξη, καθ’ όλη την
διάρκεια του έτους;
Για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η αδιαφορία και η απαξίωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς;
Για ποιον λόγο δεν υπάρχει όλο αυτό το διάστημα η απαραίτητη φύλαξη αυτών των χώρων;
Ποιες θα είναι οι άμεσες ενέργειες σας;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

