
 

 

 

Βόλος, 20/12/2021  
 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής 

 

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καταδικάζει την επίθεση 

του Δημάρχου Βόλου ενάντια στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Οι χλευαστικές 

εκφράσεις και ο απαξιωτικός τόνος του Δημάρχου προς τα μέλη του Συμβουλίου προσβάλουν 

ανεπίτρεπτα τον ίδιο το θεσμό αλλά και όλον τον κλάδο των Αρχιτεκτόνων. 

Ο θεσμός των Αρχιτεκτονικών Συμβουλίων είναι θεμελιώδης για τη διασφάλιση της πληρότητας 

των μελετών νέων έργων αλλά και του αναγκαίου σεβασμού τους προς το πλαίσιο όπου θα 

ενταχτούν. Είναι καθήκον των Συμβουλίων να υπερασπίζονται την ακεραιότητα και την 

προοπτική αξιοποίησης των λιγοστών μνημείων που απέμειναν στις ελληνικές πόλεις όπως το, 

κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 506/Β/1-7-1996), Κοιμητήριο Ταξιαρχών του 

Βόλου και το παρακείμενο Εβραϊκό νεκροταφείο. Ο σκεπτικισμός που επέδειξε το Συμβούλιο 

απέναντι σε ένα αποσπασματικό κυκλοφοριακό έργο είναι κατανοητός καθώς αυτό δεν 

εντάσσεται σε έναν ενιαίο σχεδιασμό του δημόσιου χώρου και της ανεμπόδιστης 

προσβασιμότητάς του και πιθανώς υποσκάπτει την προβλεπόμενη ανάδειξη του Κοιμητηρίου 

ως πάρκο Μνήμης και Πολιτισμού. 

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δημάρχου Αχχιλέα Μπέου (16/12/2021): 

«Άκρατη θυμηδία, και έντονο προβληματισμό για την επιστημονική τους επάρκεια, αν δεν πρόκειται για μια 

χοντροκομμένη προβοκάτσια σε βάρος του Δήμου και της πόλης, προκαλεί αυτή η απόφαση της πλειοψηφίας 

του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας ( ή του…όλου;) που γνωμοδοτεί αρνητικά για την κατασκευή 

του κυκλικού κόμβου στις οδούς Αναπαύσεως. Μαιάνδρου, Μελίνας Μερκούρη και Καζανάκι, στο παλιό 

Νεκροταφείο. 

Προφανώς δεν αντελήφθησαν, ή δεν θέλουν να το κάνουν, ότι ο κόμβος σε τίποτα δεν θα ενοχλήσει ή 

παρεμποδίσει ένα κοιμητήριο που είναι ήδη από ετών εκτός λειτουργίας, πολλώ δε μάλλον δεν πρόκειται να 

παρεμποδίσει την μελλοντική ανάδειξή του σε ένα πάρκο –ιστορικό μουσείο. 

Είναι η ώρα οι προστάτες  αυτοί της τέχνης και της αισθητικής να συνειδητοποιήσουν ότι το τοιχίο που θεωρούν 

σαν διατηρητέο μνημείο (έλεος!) σε τίποτα δεν συνεισφέρει στην ανάπλαση της περιοχής, αλλά αποτελεί ένα 

έκτρωμα και σίγουρα μια παραφωνία στα όσα σχεδιάζονται για το παλιό κοιμητήριο. 

Και πάνω απ όλα αυτοί, οι προδήλως εκτός τόπου και χρόνου γνωμοδοτούντες, πρέπει να προσγειωθούν στην 

πραγματικότητα  και να αντιληφθούν ότι πέρα από τους νεκρούς, το σεβασμό και το ενδιαφέρον μας απαιτούν 

κυρίως οι ζώντες, που στη συγκεκριμένη περιοχή υποφέρουν από την κυκλοφοριακή συμφόρηση που 

παρατηρείται και που θα λυθεί με το έργο αυτό. 

Ειλικρινά σοβαρός διάλογος με ανθρώπους που έχουν τέτοιες απόψεις δεν μπορεί να γίνει. Απλά τους 

ενημερώνουμε ότι το έργο θα κατασκευαστεί γιατί είναι ζωτικής σημασίας  για τους κατοίκους της Νέας Ιωνίας, 



 

 

καθώς θα λύσει μείζονα προβλήματα και θα αναδείξει την περιοχή, και τους καλούμε να σοβαρευτούν και να 

πάψουν να εκτίθενται, είτε από αφέλεια, είτε εκτελούντες «διατεταγμένη υπηρεσία»». 

 


