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Το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου ο σύγχρονος πύργος της Βαβέλ
Κατά την αφήγηση στη Γένεση, ο Πύργος της Βαβέλ ήταν ένα ψηλό κτίριο, προφανώς ένα
πολιτικό κέντρο στη Μεσοποταμία, που χτιζόταν με σκοπό την αύξηση της φήμης και της
εξουσίας του λαού των κατασκευαστών του, και στόχο να φτάσει «μέχρι τον ουρανό».
Όμως λόγω της βλασφημίας αυτής, ο θεός σύγχυσε τις γλώσσες των κατασκευαστών, με
αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωσή του, και αυτοί να διασπαρούν σε όλο τον
τότε γνωστό κόσμο.
Όταν ο Ανδρέας Συγγρός εξάγνιζε τις εμπορικές του δραστηριότητες με την ανέγερση
κοινωφελών κτιρίων ,μεταξύ αυτών και κτίρια για χρήση στα μοναδικά τότε δικαστήρια‐
ειρηνοδικεία σίγουρα δεν είχε φανταστεί τη σημερινή ταύτιση του Δικαστικού Μεγάρου
Βόλου με τον Πύργο της Βαβελ.
Σίγουρα δεν μπορούσε να προβλέψει το μελλοντικό χτίσιμο της πυραμίδας των δομών
δικαιοσύνης και των αναγκών τους. Η φιλοδοξία του όμως για υστεροφημία ευδοκίμησε.
Οι δομούντες την δικαιοσύνη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Δικαστικό Μέγαρο
Βόλου δεν μιλούν την ίδια γλώσσα .
Μετά από τόσα χρόνια επισήμανσης των εργαζομένων , αλλά και φορέων της πόλης, για
την ακαταλληλότητα του Δικαστικού Μεγάρου ,μετά από τόσες παραδοχές και δηλώσεις
πολιτικής βούλησης για εξεύρεση λύσης με την μεταστέγαση των δικαστικών υπηρεσιών,
μετά από τόσες επίσημες μελέτες και προτάσεις ,οι τεχνικές υπηρεσίες του ΥΔΔΑΔ ,με
πρόσφατο έγγραφο τους
‐ «ζητούν» ευθύνες από τον Προϊστάμενο της στεγαζόμενης υπηρεσίας γιατί δεν γίνεται
συντήρηση του κτιρίου ως διατηρητέο μνημείο
‐επικαλούνται ως βασική προδιαγραφή για την μεταστέγαση το νέο δικαστικό μέγαρο να
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

‐επισημαίνουν ότι για τα οικόπεδα τα οποία προτείνονται στην μελέτη του ΤΤΕ ,της
Πολεοδομίας Βόλου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχουν προσκομιστεί τα
απαραίτητα στοιχεία ώστε να ελεγχθεί η καταλληλότητα τους
‐επικροτούν την ενοικίαση ιδιωτικού χώρου για την μεταστέγαση του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βόλου
‐πιστεύουν ότι η μεταστέγαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου απελευθέρωσε τη
χρήση ενός ακροατηρίου στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
Τους απαντάμε και τους ρωτάμε :
‐Τα τελευταία χρόνια εγκρίθηκαν από το ΥΔΔΑΔ η εγκατάσταση καμερών και μαγνητικής
πύλης στη μία από τις δυο εισόδους , η εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας καθώς και
η καλωδίωση και εγκατάσταση του συστήματος ηχογράφησης και αποηχογράφησης
πρακτικών .Για όλα αυτά αναρωτηθήκατε αν θα υπήρχε η σύμφωνη γνώμη της 5ης Εφορίας
Νεωτέρων Μνημείων η οποία εποπτεύει το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου ?
‐Τα νεοανεγερθέντα δικαστικά μέγαρα της Βέροιας και της Καβάλας βρίσκονται στο κέντρο
της πόλης? Γνωρίζετε τις σύγχρονες μετρήσεις αέριας ρύπανσης στο κέντρο του Βόλου
καθώς και την επιβάρυνση της από την τσιμεντοβιομηχανία της ΑΓΕΤ ?
‐Προτείνονται εδώ και 5 χρόνια από το ΤΕΕ ,την Πολεοδομία Βόλου και το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας για ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου επτά οικόπεδα εντός του πολεοδομικού
σχεδίου της πόλης με μελέτες και κοστολόγηση του έργου στο καθένα από αυτά (ο σχετικός
φάκελος είναι σε γνώση του ΥΔΔΑΔ .Το ένα από αυτά ‐ιδιοκτησίας του Δημοσίου –είχε
παραχωρηθεί στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων ,η οποία δεν λειτουργεί εδώ και 7
χρόνια. Επειδή το συγκεκριμένο οικόπεδο αποκλείστηκε όταν μας έγινε γνωστό πρόσφατα
από τον ΓΓ του ΥΔΔΑΔ ότι υπάρχει πρόβλεψη επαναλειτουργίας της , σας ρωτάμε σε ποιο
ακριβώς στάδιο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες από τότε που μας έγινε γνωστό μέχρι
σήμερα .
‐Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου είχε πράγματι παραχωρηθεί η χρήση ενός ακροατηρίου
για συνεδριάσεις αλλά μόνο κατά τις απογευματινές ώρες .Η δε τελευταία συνεδρίαση του
έγινε το απόγευμα της Πέμπτης της 23‐3‐2017 , ενώ αυτό έχει μεταστεγασθεί από το
καλοκαίρι του 2017 σε ιδιωτικό χώρο του οποίου ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
εργασίες.
Οι δικαστικοί υπάλληλοι του Βόλου δεν επιθυμούν να επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό με
δαπάνη αγοράς οικοπέδου, ούτε με μεταστέγαση σε ιδιωτικό χώρο .
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την αξιοποίηση ενός δημόσιου χώρου για την ανέγερση του
νέου δικαστικού μεγάρου για την μεταστέγαση όλων των δικαστικών υπηρεσιών και
παρακαλούμε αυτό και μόνο να λάβει υπόψη του ο Υπουργός ΔΔΑΔ.
Βόλος 31‐3‐2017
Η Πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων Βόλου, μέλος της άτυπης επιτροπής που
συνεστήθη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης προς εξεύρεση λύσης για το κτηριακό πρόβλημα
των δικαστικών υπηρεσιών Βόλου
Ιωάννα Παπαδημητρίου

