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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι αναστηλωτές μηχανικοί μέλη της ΕΤΕΠΑΜ παρακολουθούμε με προσοχή και
ανησυχία την έντονη συζήτηση και τις απόψεις που διατυπώνονται στα ΜΜΕ για την
πιθανότητα ανατροπής των αποφάσεων που προβλέπουν την διατήρηση επί τόπου των
αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στο σταθμό Βενιζέλου του Mετρό της Θεσσαλονίκης.
Τα μέλη του ΔΣ δηλώνουμε την πλήρη υποστήριξη της ΕΤΕΠΑΜ στις ισχύουσες
αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που προβλέπουν τη διατήρηση των αρχαιοτήτων
κατά χώρα και ελήφθησαν μετά από ενδελεχή εξέταση του θέματος στο ΚΑΣ.
Ο επιστημονικός κόσμος, συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕΠΑΜ (με την από 25-22013, αρ. πρωτ. 25 επιστολή μας), έχει τεκμηριώσει με πλήθος επιχειρημάτων την
αναγκαιότητα της επί τόπου διατήρησης των κατά γενική ομολογία σημαντικών
αρχαιοτήτων, τόσο για την αναπτυξιακή πορεία της πόλης όσο και για την διατήρηση της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Η απόσπαση και μεταφορά των αρχαίων είναι μια ακραία λύση που εφαρμόζεται
κατ εξαίρεση και σε ήσσονος σημασίας αρχαιότητες. Συνεπάγεται τον τεμαχισμό των
δομικών στοιχείων με συνέπεια να χάνεται μέρος του αρχαίου υλικού και να
προστίθενται σύγχρονα υλικά στην βάση τους, ευάλωτα σε μελλοντική φθορά, ενώ ποτέ
η ανασύσταση δεν είναι πλήρης και αυθεντική όσο η αρχική μορφή. Αλλά όπως έχει
διαπιστωθεί από την μέχρι τώρα εμπειρία, η ταλαιπωρία των αποσπασμένων αρχαίων
συνεχίζεται καθώς μπορεί να παραμείνουν αποθηκευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα,
και τελικά να αλλάξει η απόφαση για την επάνοδό τους στην ίδια θέση. Ενδεχόμενη δε
αλλαγή θέσης είναι προφανές ότι οδηγεί σε μεγαλύτερη ακόμα απαξίωσή τους.
Σημειώνεται ακόμη το γεγονός ότι οι σχετικές ανακοινώσεις που υπάρχουν προς
την κατεύθυνση της μετακίνησης των αρχαιοτήτων αναφέρουν μόνο εκτιμήσεις του
χρόνου που θα χρειαστεί για την απόσπαση και ποτέ για την επανατοποθέτηση των
ευρημάτων η οποία είναι προφανές ότι θα απαιτήσει νέες μελέτες υψηλής μάλιστα
πρωτοτυπίας ως προς τις μεθόδους, ο χρόνος των οποίων επίσης είναι άγνωστος.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε περίπτωση μετακίνησης των ευρημάτων,
υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να αποκαλυφθούν νέα υποκείμενα αρχαία οπότε

θα απαιτηθεί νέα ανασκαφική έρευνα, θα προκύψουν νέα επιστημονικά θέματα για την
τύχη τους και τελικά πρόσθετες καθυστερήσεις και δαπάνες.
Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι η διατήρηση των σημαντικών αυτών
αρχαιοτήτων επί τόπου πρέπει να παραμείνει ο βασικός άξονας του σχεδιασμού της
τελικής τεχνικής μελέτης εφαρμογής και καλούμε όλους τους αρμόδιους επιστημονικούς
και διοικητικούς φορείς να συνεργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΠΑΜ

