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ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΕΠΑΜ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το ΔΣ της ΕΤΕΠΑΜ, αφού παρακολούθησε με προσοχή την έντονη συζήτηση
και τις αντιρρήσεις που διατυπώνονται από πολλούς φορείς -τόσο επιστημονικούς όσο και
αυτούς που εκπροσωπούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης- σχετικά με την απόφαση για
την απομάκρυνση των πολύ σημαντικών αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στις ανασκαφές του

Μετρό στο Σταθμό Βενιζέλου, ομόφωνα τάσσεται υπέρ της ουσιαστικής και σε βάθος
επανεξέτασης του θέματος καθώς:
α) μια τόσο σημαντική απόφαση πάρθηκε με τα μέλη του ΚΑΣ να γνωμοδοτούν
από μακριά, ενώ για πολύ μικρότερης σημασίας αρχαιότητες έχει συμβεί να επισκέπτονται
τους χώρους και μάλιστα σε ολομέλεια.
β) στην πραγματικότητα δεν τέθηκε καν προς συζήτηση το ενδεχόμενο κατάργησης
ή όχι του Σταθμού Βενιζέλου παρά μόνο το αν και σε τι ποσοστό και πού θα μεταφερθούν
τα σημαντικότατα ευρήματα που βρέθηκαν στον χώρο.
γ) δεν παρουσιάσθηκαν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ πλήρως τεκμηριωμένες
τεχνικές μελέτες από τις οποίες να αποδεικνύεται αναμφισβήτητα ότι η συνύπαρξη
αρχαίων και σταθμού είναι τεχνικά αδύνατη, ώστε να εισηγηθούν σχετικά και οι αρμόδιες
Υπηρεσίες Αναστήλωσης. Απλά δηλώθηκε ότι αυτό δεν γίνεται, κάτι για το οποίο εύλογα
διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας.
Συνεπώς τόσο η γνωμοδότηση όσο και η απόφαση που εκδόθηκε σε συνέχεια βασίσθηκαν
σε ανεπαρκή στοιχεία.
Δεν αποκλείεται πράγματι, στην προχωρημένη φάση που βρίσκεται το έργο, να μην
είναι εφικτό πλέον να καταργηθεί ένας τόσο κεντρικός σταθμός. Όμως οι αρχαιότητες που
βρέθηκαν, όπως πολύ σωστά τέθηκε από τους επιστημονικούς φορείς, εκτός από την
μεγάλη αρχαιολογική και αρχιτεκτονική αξία τους αποτελούν επίσης ένα σπουδαίο
"τοπόσημο" για την πόλη, έναν οδικό και εμπορικό κόμβο με διαχρονική σημασία και
μεγάλη κοινωνική βαρύτητα, του οποίου η διατήρηση δεν αφορά μόνον τους αρχαιόφιλους
αλλά όλους τους Θεσσαλονικείς.
Δεν είναι λοιπόν αρκετό απλώς να αποτεθούν κάπου, γι' αυτό και οι συζητήσεις για
την εύρεση του ενός ή του άλλου "οικοπέδου-ξενιστή" απομακρύνουν από την ουσιαστική
επίλυση του προβλήματος.
Συνοψίζοντας, ζητούμε το όλο θέμα να αναπεμφθεί και επανεξετασθεί από το
ΚΑΣ σε επί τόπου συνεδρίασή του και να ορισθεί άμεσα ειδική επιτροπή τεχνικών
εμπειρογνωμόνων που σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αναστήλωσης και
Αρχαιοτήτων να θέσουν τις προδιαγραφές και να συνεποπτεύσουν τις μελέτες που θα
εκπονηθούν με δαπάνες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, για τον επανασχεδιασμό του Σταθμού
και τη βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος.
Για το Δ.Σ της ΕΤΕΠΑΜ
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