To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών»
στην πλατεία Κλασθμώνος
Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν.
Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο
Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο Γηνηθήζεσο
Γηνηθεηηθήο Μεξίκλεο ηνπ Ναπηηθνύ (ΓΓΜΝ) ζηελ πιαηεία Κιαπζκώλνο, καο νδεγνύλ ζηα
πξώηα ρξόληα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ Έζλνπο. Τόηε πνπ ν ρώξνο όπνπ ζεκειηώζεθε ην
θηίξην, ήηαλ αθόκε νηθόπεδν.

Τν θηίξην ηνπ «Υπνπξγείνπ Ναπηηθώλ» επί ηεο πιαηείαο Κιαπζκώλνο. Τν κπαιθόλη πάλσ από ηελ θεληξηθή
είζνδν, από ην νπνίν ν Αξρεγόο ηνπ Σηόινπ Υπνλαύαξρνο Π. Κνπληνπξηώηεο καδί κε ηνλ Πξσζππνπξγό
Διεπζέξην Βεληδέιν, αλαθνίλσζαλ ζηνλ Αζελατθό ιαό ηε ληθεθόξα θαηάιεμε ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ.

Πξηλ από ελάκηζε αηώλα απνηεινύζε ην ζηνιίδη ζηελ πιαηεία ηνπ «Κήπνπ ηνπ
Παιαηνύ Παιαηηνύ», όπσο νλνκαδόηαλ ε ζεκεξηλή πιαηεία Κιαπζκώλνο. Δθεί βξίζθνληαλ
ηα «Παιαηά Αλάθηνξα» όπνπ από ην 1835 ζηελ νηθία Βνύξνπ (ζεκεξηλό Μνπζείν Πόιεο
ησλ Αζελώλ) καδί κε ηηο νηθίεο Μαζηξαληθόια θαη Αθζνλίδνπ δηέκελε, πξνζσξηλά, ν
βαζηιεύο Όζσλ κέρξη ηελ απνπεξάησζε ησλ νξηζηηθώλ αλαθηόξσλ ην 1843, πνπ ζήκεξα
ζηεγάδεηαη ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ.
Η πιαηεία κε ηα ρξόληα άιιαμε νλόκαηα: πξώηα νλνκαδόηαλ «Κήπνο ηνπ
Ννκηζκαηνθνπείνπ» από ην νκώλπκν ζηελ πιαηεία θηίξην, κεηά «Κήπνο ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ» πνπ βξηζθόηαλ επί ηεο πιαηείαο, γηα λα ιάβεη ην 1878 ην ζεκεξηλό ηεο
όλνκα «Πιαηεία Κιαπζκώλνο» από έλα ρξνλνγξάθεκα ζην πεξηνδηθό «Δζηία» πνπ ηελ
παξνκνίαζε κε «Κήπν Κιαπζκώλνο», επεηδή νη απνιπόκελνη ζε θάζε θπβεξλεηηθή αιιαγή
δεκόζηνη ππάιιεινη – ηόηε δελ ίζρπε ε κνληκόηεηα – ζπγθεληξώλνληαλ κπξνζηά ζην
Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα λα «θιαπζνύλ» γηα ηελ απόιπζή ηνπο.
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Καη’ άιινπο ε νλνκαζία πξνήιζε από ηνπο Υπνπξγνύο πνπ έθαλαλ θαη απηνί ην ίδην όηαλ
έραλαλ ην ραξηνθπιάθηό ηνπο.

Η νηθία Βνύξνπ, ηα «Παιαηά Αλάθηνξα», ζήκεξα ζηεγάδεη ην Μνπζείν ηεο πόιεσο ησλ Αζελώλ.

Η πιαηεία Κιαπζκώλνο θαη ην σξαηόηαην λενθιαζηθό θηίξην επί ηεο νδνύ
Παπαξξεγνπνύινπ θαη Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ, ιόγσ θαη ηεο γεηηλίαζήο ηνπο κε ηελ
επί ηεο νδνύ Σηαδίνπ Παιαηάο Βνπιήο, ζπλδέζεθαλ άξξεθηα, από ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα,
κε ηηο πνιηηεηαθέο θαη πνιηηηθέο
εμειίμεηο
ηνπ
λεώηεξνπ
Διιεληθνύ Κξάηνπο.
Αο αξρίζνπκε όκσο, λα
μεηπιίγνπκε από ηελ αξρή ην
θνπβάξη ηεο ηζηνξίαο ηνπ
θηηξίνπ ην νπνίν πξνήιζε από
ηε ζπλέλσζε δύν γεηηνληθώλ
θηηξίσλ, ην πξώην γσλία
Παπαξξεγνπνύινπ
θαη
Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ
(νηθία Σθπιίηζε), ην δεύηεξν κε
πξόζνςε επί ηεο πιαηείαο
Κιαπζκώλνο (θηίξην ΝΑΤ).
Δίζνδνο ηεο ΓΓΜΝ από ηελ νδό Παπαξξεγνπνύινπ
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Στο υως η Ιστορία
Ο πινύζηνο έκπνξνο Ισάλλεο Σθπιίηζεο ην 1844 έθηηζε κία πνιπηειέζηαηε
εκηηξηώξνθε θαηνηθία πνπ θαηειάκβαλε πεξίπνπ ην κηζό νηθόπεδν εθηάζεσο 1.031 ηεηξ.
πήρεσλ ζηελ νπνία θαηνίθεζε κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ κέρξη ην 1865. Ολνκαζηνί Ιηαινί
ηερλίηεο δηαθόζκεζαλ ηηο νξνθέο θαη ηκήκαηα ησλ ηνίρσλ εζσηεξηθά δεκηνπξγώληαο, έλα
ζαπκαζηό ζύλνιν κε θαληαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Σε πνιιά ζεκεία νη «ζθηέο» δίλνπλ κε
ηιινπδηνληζηηθό ηξόπν ηελ εληύπσζε γύςηλσλ δηαθνζκή-ζεσλ ελώ πξόθεηηαη γηα επίπεδεο
απεηθνλίζεηο. Σηνλ όιν δηάθνζκν δηαθξίλνπκε ζηνηρεία επίδξαζεο από ηελ ηηαιηθή
δσγξαθηθή πξνζαξκν-ζκέλα ζηελ αηζζεηηθή θαη ηερλνηξνπία πνπ επηθξαηνύζε ην 19ν
αηώλα ζηελ Αζήλα.
Γπζηπρώο κε ηελ πάξνδν ησλ 150 ρξόλσλ νη εμαίξεηεο ηνηρνγξαθίεο θαη
νξνθνγξαθίεο ζάθηε-θαλ από ελάκηζε πόλην ζνβάδεο θαη ιαδνκπνγηέο ιεο θαη θάπνην
άγλσζην ρέξη ζε άγλσζην
ρξόλν
ζέιεζε
λα
εμαθαλίζεη ηελ ηαπηόηεηα
θαη ηζηνξία ηνπο. Τα
ηειεπηαία ρξόληα γίλνληαη
πξνζπάζεηεο – ε αιήζεηα
είλαη όρη απνθαζηζηηθέο –
λα
ηηο
απνθαιύςνπλ.
Δμσηεξηθά ην θηίξην έρεη
λενθιαζηθή κνξθή κε
ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν
δύν
θίνλεο
από
ηνζθαληθνύο κνλόιηζνπο,
ζηελ θεληξηθή πύιε (επί
ηεο πιαηείαο Κιαπζκώλνο) πνπ παξαπέκπνπλ ζε
Ιηαιό αξρηηέθηνλα.
Τν 1865 ε αξηζηνθξαηηθή
θαηνηθία Σθπιίηζε λνηθηάζηεθε ζηελ Ινληθή Τξάπεδα γηα ηέζζεξα ρξόληα θαη
ην 1869 νη θιεξνλόκνη ηνπ
Σθπιίηζε, ηελ πνύιεζαλ
ζην Διιεληθό Γεκόζην ην
νπνίν εθπξνζσπήζεθε ζηε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε
από
ηνλ
Υπνπξγό
Οηθνλνκηθώλ Α. Απγεξηλό
θαη ηνλ Υπνπξγό Ναπηηθώλ Γ. Τξηγγέηα. Τν 1884
ζηεγάζηεθε ην Υπνπξγείν
Ναπηηθώλ, έλα από ηα
πξώηα
ζπζηαζέληα
Υπνπξγεία (1832) ηνπ
λένπ Διιεληθνύ Κξάηνπο.
Κεληξηθή είζνδνο επί ηεο πιαηείαο Κιαπζκώλνο κε ηνπο δύν θίνλεο από
Τνζθαληθνύο κνλόιηζνπο.
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Τν δεύηεξν θηίξην, εκηηξηώξνθν θη’ απηό, θηίζηεθε ην 1884 από ην Ναπηηθό Απνκαρηθό
Τακείν (ΝΑΤ) θαηαιακβάλνληαο ην 1/3 νηθνπέδνπ, 963 ηεηξ. πήρεσλ, πνπ είρε αγνξαζηεί
από ηνλ ηξαπεδίηε Σπ. Γεεκέδε θαη ζηεγάζηεθαλ, επί κία ηξηεηία, όιεο νη ππεξεζίεο ηνπ
ΝΑΤ. Τν νηθόπεδν αλήθε από ην 1831 ζηνλ Σύκβνπιν Δπηθξαηείαο Αλαγλώζηνπ
Γειηγηάλλε πνπ κεηά από ζεηξά κεηαβηβάζεσλ θαηέιεμε ζηνλ Σπ. Γεεκέδε. Δπεηδή ην
θηίξην ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηθώλ δελ επαξθνύζε γηα λα θαιύςεη ηηο ζπλερώο
δηεπξπλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ, ην Διιεληθό Γεκόζην αγόξαζε από ην
ΝΑΤ ην δηθό ηνπ θηίξην, ζην δεύηεξν όξνθν ηνπ νπνίνπ εγθαηαζηάζεθαλ λέεο ππεξεζίεο
ηνπ Υπνπξγείνπ, ελώ ζην ηζόγεην θαη ηνλ πξώην όξνθν εμαθνινπζνύζε λα ζηεγάδεηαη
δσξεάλ ην ΝΑΤ. Παξελζεηηθά, αλαθέξεηαη ε ζπζηέγαζε Υπνπξγείνπ Ναπηηθώλ θαη ΝΑΤ
ζπλερίζηεθε κέρξη ην 1938, νπόηε ην ΝΑΤ κεηαθέξζεθε ζηελ νδό Κξηεδώηνπ θαη ζηε
ζπλέρεηα ζηνλ Πεηξαηά όπνπ ππάξρεη ζήκεξα.
Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920 έγηλαλ εξγαζίεο θαη λέεο δηαξξπζκίζεηο κε επέθηαζε
ηνπ λένπ πιένλ θηηξίνπ πξνο ηελ πιεπξά ηεο νδνύ Πξαμηηέινπο κε ηελ πξνζζήθε ελόο
αθόκα νξόθνπ, πνπ ηνπ έδσζαλ, πεξίπνπ, ηε κνξθή πνπ δηαηεξεί ζήκεξα.
Θεσξείηαη ζθόπηκν λα επηζεκαλζεί εδώ όηη από ζπζηάζεώο ηνπ ην Υπνπξγείν
Ναπηηθώλ αζθνύζε ηε δηνίθεζε θαη
δηεύζπλζε
ηνπ
Πνιεκηθνύ
θαη
Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ. Σην θηίξην ηεο
Κιαπζκώλνο ηελ επνρή εθείλε, εθηόο
από ηηο δηεπζύλζεηο θαη ηα ηκήκαηα ηνπ
Υπνπξγείνπ, ζηεγάδνληαλ
θαη νη
δηεπζύλζεηο
ησλ
ππεξεζηώλ
Υδξνγξαθίαο,
Φάξσλ,
Ναπηηθήο
Γηθαηνζύλεο, Ναπηηθήο Δπηκειεηείαο,
θαζώο θαη απηνηειή ηκήκαηα ηνπ
Τακείνπ Δζληθνύ Σηόινπ, Κεληξηθνύ
Τακείνπ, Δηδηθνύ Λνγηζηεξίνπ θαη άιισλ
ππεξεζηώλ.

Δίζνδνο ΓΓΜΝ κε εκηπεξαησζείζα απνθάιπςε νξνθήο

Οη απμεκέλεο ζπλερώο απαηηήζεηο
ζε ρώξνπο νδήγεζαλ ηε δεθαεηία ηνπ
1920 ζε κία ζεηξά εξγαζηώλ θαη
δηαξξπζκίζεσλ ηνπ λένπ πιένλ θηηξίνπ
θαη ηελ επέθηαζή ηνπ πξνο ηελ πιεπξά
ηεο νδνύ Πξαμηηέινπο κε ηελ πξνζζήθε
ελόο αθόκε νξόθνπ (ήδε από ην 1890
είρε πξνζηεζεί θαη άιινο όξνθνο) πνπ
ηνπ έδσζαλ πεξίπνπ ηε κνξθή πνπ
δηαηεξεί ζήκεξα. Παξάιιεια κε ηε
δεκηνπξγία ηνπ Υπνπξγείνπ Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο ην 1920 νη ππεξεζίεο πνπ
αζρνινύληαλ κε ηα ζέκαηα ηνπ
Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ έθπγαλ από ην
θηίξην ηεο Κιαπζκώλνο.

Τνλ Απξίιην ηνπ 1941 κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο ρώξαο από ηνπο Γεξκαλνύο, ην
Υπνπξγείν Ναπηηθώλ, αθνινπζώληαο ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε, εγθαηαζηάζεθε ζηελ
Αιεμάλδξεηα γηα λα επαλέιζεη ην θζηλόπσξν ηνπ 1944 κε ηελ απειεπζέξσζε κε ηε λέα ηνπ
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νλνκαζία ζε Ναπαξρείν
Αλσηάηεο
Γηνηθήζεσο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
Καηνρήο
ην
θηίξην
ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο
Γεξκαλνύο
γηα
ηε
δηεύζπλζε ησλ ρεξζαίσλ
θαη
ζαιαζζίσλ
επηρεηξήζεσλ ζηε ρώξα θαη
ηελ εγγύο πεξηνρή. Τν 1945
έιαβε θαη πάιη ηελ αξρηθή
ηνπ
νλνκαζία
ζε
Υπνπξγείν Ναπηηθώλ γηα
λα θαηαξγεζεί ην 1950 κε
Βαζηιηθό Γηάηαγκα θαη λα
ζπζηαζνύλ ηα ΓΔΣ, ΓΔΝ,
ΓΔΑ
αληηθαζηζηώληαο,
αληίζηνηρα, ηα Υπνπξγεία
Σηξαηνύ,
Ναπηηθνύ,
Αεξνπνξίαο.
Από ην 1951 θαη
κέρξη ην 1973 ην ΓΔΝ κε ηηο
απμεκέλεο επζύλεο θαη
αξκνδηόηεηεο ελεξγνύζε
από ην θηίξην ηεο πιαηείαο
Κιαπζκώλνο ζην νπνίν δελ
επήιζαλ άιιεο ζεκαληηθέο
αιιαγέο
πιελ
ηεο
δεκηνπξγίαο δύν κηθξώλ
δσκάησλ ζην πίζσ κέξνο –
ώζηε λα κελ επεξεαζζεί ε
πξόζνςε
–
γηα
ηηο
απαηηήζεηο ελδηαηηήζεσο
ησλ ζηξαηεπζίκσλ.
Ο δηάδξνκνο ηνπ πξώηνπ νξόθνπ όπνπ βξίζθεηαη ην γξαθείν ηνπ Ναπάξρνπ.

Με ηε κεηαζηέγαζε ηνπ ΓΔΝ ζην Πεληάγσλν ην 1973 ην θηίξην παξέκεηλε αθαηνίθεην επί
δύν ρξόληα γηα λα εγθαηαζηαζεί ην Μάτν ηνπ 1975 ε Γηνίθεζε Γηνηθεηηθήο Μεξίκλεο
Ναπηηθνύ, κεηαθεξζείζα από ηηο Μνπξληέο ηεο Κξήηεο. Έθηνηε θαη κέρξη ζήκεξα εθηόο
από ηελ εγθαηάζηαζε νξηζκέλσλ λέσλ ππεξεζηώλ θαη δηαθόξσλ αλαθαηαλνκώλ θαη
δηαξξπζκίζεσλ ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο νπδεκία ζνβαξή αιιαγή επήιζε ζην θηίξην ηεο
Κιαπζκώλνο. Μία ζεηξά εθηεηακέλσλ εξγαζηώλ γηα ηελ επηζθεπή ηεο εμσηεξηθήο ηνπ
όςεσο έγηλε θαηά ην 1978-1980.
Δπίζεκα, ην θηίξην ηνπ παιαηνύ Υπνπξγείνπ Ναπηηθώλ θαη λπλ ηεο ΓΓΜΝ
ραξαθηεξίζζεθε δηαηεξεηέν κόλν θαηά ηηο εμσηεξηθέο ηνπ όςεηο κε Πξνεδξηθό Γηάηαγκα
ηνπ 1981.
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Απνθαιπθζείζα ην 2010 νξνθή εηζόδνπ ηνπ θηηξίνπ..

Τκήκα νξνθήο α’ νξόθνπ
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Διατήρηση της ιστορικής μνήμης
Η απνθαηάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο αμίαο ηνπ θηηξίνπ κε ηελ απνθάιπςε ηεο
απζεληηθήο ηνπ εηθόλαο ήηαλ ρξένο ηνπ Ναπηηθνύ.
Καλείο δελ γλσξίδεη πόηε νη ηνηρνγξαθίεο θαη νξνθνγξαθίεο παξαδόζεθαλ ζηηο
βνύξηζεο ησλ κπνγηαηδήδσλ αθνύ αξθεηά από ηα αξρεία ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηθώλ
θαηαζηξάθεθαλ θαηά ηελ εζπεπζκέλε αλαρώξεζε ηνπ Υπνπξγείνπ κε ηελ είζνδν ησλ
Γεξκαλώλ ζηε ρώξα. Η κόλε πξόζθαηε καξηπξία πνπ ππάξρεη είλαη εθείλε αμησκαηηθνύ
ηνπ παιαηνύ Ναπηηθνύ, πνπ ιέεη: «Τν 1945 πνπ κπήθακε κεηά ηνπο Γεξκαλνύο, ζπκάκαη
όηη νη ηνίρνη θαη ηα ηαβάληα ήηαλ θάηαζπξα». Ίζσο γεξκαληθό λα ήηαλ ην βέβειν ρέξη,
ίζσο ε θαηαζηξνθή λα είρε ζπληειεζηεί πξηλ από ηελ Καηνρή.
Τν ρξένο ηνπ ην Ναπηηθό ήξζε λα εθπιεξώζεη ην 1987 όηαλ μεθίλεζε ε εξγαζία γηα
ηελ απνθάιπςε θαη ζπληήξεζε θεληξηθήο νξνθνγξαθίαο ζηνλ πξώην όξνθν θαη ησλ
αληίζηνηρσλ ηνηρνγξαθηώλ, κε ηνπο δσγξάθνπο - ζπληεξεηέο αξραηνηήησλ Ηι. Τδίκα θαη
Γ. Παπνπηζή, εκθαλίδνληαο γηα πξώηε θνξά ηελ απζεληηθή δσγξαθηθή ηνπ 1850. Η
πξνζπάζεηα ζηνλ πξώην όξνθν επαλαιήθζεθε ηελ άλνημε ηνπ 1993 κε ζπλεξγείν ην νπνίν
απνηειείην από ηνπο ζηξαηεπζίκνπο Μελά Φαηδερξήζην, Κώζηα Παπαπαλαγηώηνπ θαη
Σπύξν Τζίκα, απνθνίηνπο ηεο Αλσηάηεο Σρνιήο Σπληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ
Τέρλεο, νη νπνίνη εξγάδνληαλ επί δεθάσξν κέρξη ην Φεβξνπάξην ηνπ 1994.
Άξρηζε
δεηγκαηνιεπηηθά
ε αθαίξεζε αιιεπάιιεισλ
επηδσγξαθίζεσλ,
ζνβαηηζκάησλ θαη γύςηλσλ δηαθνζκήζεσλ, απνθαιύπηνληαο ηα ιακπξά έξγα πνπ είραλ
ζαθηεί γηα δεθαεηίεο. Η επίπνλε εξγαζία μεθίλεζε κε θαιέκηα γηα λα νινθιεξσζεί κε
λπζηέξηα. Αξρηθά έγηλε κεραληθόο θαζαξηζκόο γηα ηελ αθαίξεζε ησλ πνιιώλ ζηξσκάησλ
ιαδνκπνγηάο, αζβέζηε θαη πιαζηηθώλ γηα λα αθνινπζήζεη ρεκηθόο θαζαξηζκόο. Καηά ηελ
απνθάιπςε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, παξαηεξήζεθε κεηαγελέζηεξν δσγξαθηθό ζηξώκα
ηνηρνγξαθίαο πνπ θάιππηε ηελ αξρηθή. Τελ επηδσγξάθηζε πξνθαλώο είραλ θάλεη
δεπηεξνθιαζάηνη δσγξάθνη ρσξίο ηδηαίηεξε ηερληθή γη’ απηό θαη αθαηξέζεθε.
Τν θηίξην ηνπ παιαηνύ Υπνπξγείνπ Ναπηηθώλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ
ηζηνξία ηνπ λεώηεξνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο. Φαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη, από ην
κπαιθόλη ηνπ θηηξίνπ απηνύ ην 1913 ν ηόηε Αξρεγόο ηνπ Σηόινπ ππνλαύαξρνο Παύινο
Κνπληνπξηώηεο καδί κε ηνλ Πξσζππνπξγό Διεπζέξην Βεληδέιν, αλαθνίλσζαλ ζηνλ
αζελατθό ιαό πνπ είρε θαηαθιύζεη ηελ πιαηεία Κιαπζκώλνο ηε ληθεθόξα θαηάιεμε ησλ
Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ, ελώ από ηα γξαθεία ηνπ δηεπζύλζεθαλ νη λαπηηθέο επηρεηξήζεηο
ζηε λεώηεξε ηζηνξία ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ.
Τν 2010 ν αληηλαύαξρνο Κ. Αγηαηδίδεο Π.Ν., Γηνηθεηήο ηεο ΓΓΜΝ, ηεξνθάληεο ηεο
δηαηήξεζεο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο, κε ηελ επηκέιεηα ηνπ πισηάξρε Σ. Σθνξδπιάθε Π.Ν.,
εξαζηηέρλε αγηνγξάθνπ, έθαλε άιιε κία πξνζπάζεηα γηα λα θέξεη ζην θσο ηελ ηζηνξία ηνπ
θηηξίνπ. Απνθαιύθζεθαλ λέα αξηζηνπξγήκαηα ζηνλ πξώην όξνθν θαη ζηελ νξνθή ηεο
εηζόδνπ επί ηεο νδνύ Παπαξξεγνπνύινπ, πιελ όκσο νη εξγαζίεο ζηακάηεζαλ ιόγσ
ειιείςεσο ρξεκάησλ.
Γελ ππάξρεη κεγαιύηεξε θιεξνλνκηά από ηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη
καξηπξίαο απηνύ ηνπ ηόπνπ ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ. Λανί πνπ ράλνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο
κλήκε, ηηο ξίδεο, ηελ παξάδνζε θαη πλεπκαηηθόηεηά ηνπο, αλαπνηξέπησο νδεγνύληαη ζηελ
θαηαζηξνθή. Η λαπηηθή απηή ρώξα, ε Ναπηηθή Διιάδα, απαηηεί ηελ πξνάζπηζε θαη
δηαθύιαμε απηώλ ησλ αγαζώλ. Τν θηίξην ηνπ παιαηνύ Υπνπξγείνπ Ναπηηθώλ πξέπεη λα
κείλεη ζην κέιινλ θαη ηζηνξηθό θαη δηαηεξεηέν κλεκείν.
7

Δξγαζίεο απνθάιπςεο. Από αξηζηεξά Γ. Παπνπηζήο, Πισηάξρεο Σ. Σθνξδπιάθεο Π.Ν. θαη Ηι. Τδίκαο.
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