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Επί της παραλιακής οδού – πλατεία της 7ης Μαρτίου στη Ρόδο και στο
κέντρο αυτής, με θέα το λιμάνι, βρίσκεται το Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, ανάμεσα
σε μια σειρά Κτιρίων – Μεγάρων που κατασκευάστηκαν όλα από την εποχή της
Ιταλοκρατίας στη Ρόδο. Στο Δικαστικό Μέγαρο, διώροφο κτίριο, στεγάζονται και
λειτουργούν σήμερα, σχεδόν όλες οι δικαστικές υπηρεσίες και ειδικότερα: Στον
πρώτο όροφο στεγάζονται: Το Εφετείο Δωδεκανήσου, η Εισαγγελία Εφετών
Δωδεκανήσου, το Ειρηνοδικείο Ρόδου, το Πταισματοδικείο Ρόδου και στο
ισόγειο στεγάζονται το Πρωτοδικείο Ρόδου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ρόδου, με τέσσερα (4) μόνον ακροατήρια, που χρησιμοποιούνται από όλες τις
παραπάνω αναφερόμενες Δικαστικές Υπηρεσίες για τις συνεδριάσεις των
Δικαστηρίων τους, το δε ακροατήριο του Εφετείου εξυπηρετεί και τις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου και Εφετείου, τα οποία και δεν
επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες συνεδριάσεως των Υπηρεσιών αυτών.
Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει καθημερινά με τις συνεδριάσεις των ακροατηρίων,
δικηγόροι και πολίτες κατακλύζουν το δικαστικό μέγαρο, στ’ ακροατήρια, στα
γραφεία και γενικά σε κάθε χώρο του Μεγάρου γίνεται το αδιαχώρητο. Επίσης
ένα γραφείο στο ισόγειο χρησιμοποιείται ως παράρτημα του Δικηγορικού
Συλλόγου Ρόδου, για να εξυπηρετεί Δικηγόρους και Πολίτες με Μεγαρόσημα,
Γραμμάτια, Παράβολα κ.λ.π. Το υφιστάμενο κτίριο έχει χαρακτηριστεί ως

Διατηρητέο και τυχόν οποιαδήποτε παρέμβαση πρέπει να έχει την έγκριση της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ενδεικτικό είναι ότι, όλα τα κουφώματα είναι ξύλινα
και εξωτερικά και εσωτερικά του κτιρίου, πολλά δε απ’ αυτά είναι πλέον μη
λειτουργικά, άλλα ήδη κατεστραμμένα και σε πολλά γραφεία όταν βρέχει
εισέρχονται νερά απ’ αυτά με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν γραφεία και να
υφίσταται κίνδυνος, αφού πολλά από τα καλώδια των υπολογιστών στα
γραφεία είναι στο δάπεδο. Το κτίριο έχει εδώ και αρκετό καιρό
εγκαταλειφθεί στην μοίρα του, και οι όποιες άμεσες μικροεπεμβάσεις που
γίνονται από τους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών, δεν επαρκούν να καλύψουν
τα προβλήματα τα οποία είναι ήδη ορατά τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του
κτιρίου. Πριν ενάμισι χρόνο περίπου, την ημέρα της 7ης Μαρτίου, εορτασμού
επετείου της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα, στην πρόσοψη
του Μεγάρου και συγκεκριμένα πάνω από το ακροατήριο συνεδριάσεως του
Εφετείου Δωδεκανήσου, αποκολλήθηκε, από το στηθαίο της ταράτσας, μεγάλο
κομμάτι πέτρας (ογκόλιθος) που κατέπεσε στο πεζοδρόμιο του Μεγάρου
μπροστά από την είσοδο του ακροατηρίου. Ευτυχώς κι εκείνη την στιγμή δεν
διερχόταν άνθρωπος. Η δε πέτρα επί μακρόν παρέμενε στο πεζοδρόμιο του
Μεγάρου. Με την αποκόλλησή της όμως και με το κενό που δημιούργησε
υφίσταται επιπλέον κίνδυνος αποκόλλησης και άλλης διπλανής πέτρας από το
στηθαίο στο σημείο εκείνο. Αλλά γενικότερα στο όλο στηθαίο της πρόσοψης του
Μεγάρου και περιμετρικά αυτού, ορατές είναι οι βαθιές ρωγμές από την
αποκόλληση ογκόλιθων του στηθαίου με ταράτσας, γι’ αυτό το λόγο και
περιμετρικά του Μεγάρου έχει τοποθετηθεί ταινία σήμανσης για να μην
πλησιάζει κανείς. Περαιτέρω στην ταράτσα του Μεγάρου πολλά κομμάτια
ασφαλτόπανου της μόνωσης έχουν αποκολληθεί με αποτέλεσμα να είναι ορατή
η διάβρωση εσωτερικά στα ταβάνια και στους τοίχους των γραφείων –
ακροατηρίων. Στο ακροατήριο Α΄ του Πρωτοδικείου Ρόδου που καλύπτεται η
οροφή του από υαλοπίνακες, προκειμένου να έχει φυσικό φωτισμό, όταν βρέχει
το δάπεδο πλημμυρίζει από βρόχινα νερά με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει τις
συνεδριάσεις των δικαστηρίων, πολλές φορές δε να τις διακόπτει. Στο ταβάνι
του ακροατηρίου Γ΄ του Πρωτοδικείου Ρόδου και στο σημείο που κρέμεται ο
πολυέλαιος έχει εμφανή σημάδια ραγίσματος από κομμάτι σοβά που εγκυμονεί
κίνδυνο να αποκολληθεί ανά πάσα στιγμή και ταυτόχρονα να μην μπορεί να
αντέξει το βάρος του πολυέλαιου και κάποια στιγμή να καταρρεύσει. Επιπλέον
στο πεζοδρόμιο του Ακροατηρίου Γ΄ υπάρχουν δέντρα τα κλαδιά των οποίων
καταλήγουν στην ταράτσα και τον χειμώνα με το πέσιμο των φύλλων τους
φράσουν τις υδρορροές με αποτέλεσμα να λιμνάζουν νερά στην ταράτσα του.
Σε πολλά σημεία, τόσο των εξωτερικών όψεων του Μεγάρου, όσο και των
εσωτερικών χώρων, έχουν πέσει επιχρίσματα από τους τοίχους, σε ορισμένα δε
σημεία έχει αποκαλυφθεί και ο οπλισμός, σκουριασμένος βέβαια από την
πάροδο του χρόνου. Πριν από δύο μήνες περίπου στον προαύλιο χώρο της
αίθουσας συνεδριάσεων του Εφετείου και σε ημέρα συνεδρίασης με αρκετό
κόσμο, αποκολλήθηκε κομμάτι επιχρίσματος και αποκαλύφθηκε ο
σκουριασμένος οπλισμός σε μήκος 70 εκ.μ., ευτυχώς το σημείο αυτό απέχει 60
εκ.μ. από το δάπεδο. Σε αρκετά επίσης σημεία και των εξωτερικών και των
εσωτερικών χώρων του Μεγάρου, υπάρχουν ρηγματώσεις, που είναι ορατές,
είτε στους τοίχους, είτε μεταξύ τοίχων και δοκαριών, αδιευκρίνιστου βέβαια
μεγέθους ή βάθος αυτών, των οποίων πιθανόν οι συνέπειες μπορεί να είναι

μέγιστες για τη στατικότητα του Μεγάρου και την ασφάλεια του. Πρόσφατα στις
05 Μάϊου 2022 αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά και επιχρίσματος από την
οροφή του γραφείου του Ειρηνοδικείου Ρόδου, σε ώρα λειτουργίας του, το
οποίο κατέπεσε πάνω σε γραφείο δικαστικού υπαλλήλου και ευτυχώς
προκάλεσε μόνον υλικές ζημιές. Εμφανή δε είναι και σε άλλα σημεία της οροφής
του συγκεκριμένου γραφείου, τα ραγίσματα του σοβά και των επιχρισμάτων, τα
οποία είναι και αυτά ετοιμόρροπα να καταπέσουν. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι
καθημερινά πλέον θα εμφανίζονται ολοένα και περισσότερα προβλήματα, τα
οποία εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο της ασφάλειας τόσο των εργαζομένων
(Δικαστών, Εισαγγελέων, Δικηγόρων, Δικαστικών Υπαλλήλων) στο Δικαστικό
Μέγαρο, όσο και των πολιτών που προσέρχονται σ’ αυτό για να
εξυπηρετηθούν. Οι Προϊστάμενοι των Δικαστικών Υπηρεσιών του Μεγάρου,
όσο και οι Διευθύνοντες Γραμματείς των Δικαστικών Υπηρεσιών καθώς και ο
Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, πέραν των εγγράφων που έχουν αποστείλει για
το υφιστάμενο πρόβλημα, δεν έχουν σταματήσει, σε κάθε ευκαιρία, να
επισημαίνουν το υφιστάμενο πρόβλημα, τόσο της ασφάλειας του Μεγάρου, όσο
και της έλλειψης πλέον κάλυψης των αναγκών λειτουργίας (γραφείων –
ακροατηρίων) των Δικαστικών Υπηρεσιών, όμως παρά ταύτα καμιά παρέμβαση
δεν έχει γίνει μέχρι και σήμερα στο κτίριο, ούτε δόθηκε κάποια λύση. Σε κάθε
περίπτωση, δεν μπορεί το Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, ένα κτίριο που αποτελεί
πολιτιστική κληρονομιά για τη Ρόδο, και στο οποίο καθημερινά προσέρχονται
εκατοντάδες κόσμου, να βρίσκεται σ’ αυτή την κατάσταση που δεν αρμόζει ούτε
στην εμφάνισή του ούτε και στο σκοπό λειτουργίας του.
Πάγια θέση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου είναι, η
ανέγερση ενός νέου σύγχρονου Δικαστικού Μεγάρου, που να στεγάζει
όλες τις υπηρεσίες του, να παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια,
λειτουργικότητα και προσβασιμότητα σ’ όλους τους πολίτες.
Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου, αποδέκτης καθημερινά των
διαμαρτυριών από τα μέλη του, που υπηρετούν στις Δικαστικές
Υπηρεσίες του Μεγάρου, αλλά και γενικότερα των επισημάνσεων από
όλους, Λειτουργούς, Δικηγόρους και πολίτες, κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου, και ζητεί την άμεση παρέμβαση σας για την επίλυση των
προβλημάτων.
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