
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020
Επίκαιρη Ερώτηση

Προς την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: “Σταματήστε το έγκλημα στο σταθμό μετρό Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη”

Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ Αττικής, Στερεάς και Νήσων, η Πανελλήνια Ενωση 

Συντηρητών Αρχαιοτήτων, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, κατέθεσαν από 

κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της απόφασης απόσπασης και επανατοποθέτησης των 

αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου. Στην κοινή τους ανακοίνωση επισημαίνουν: «Η εξέχουσα σημασία του μνημείου

έγκειται στη μοναδικότητά του, την άριστη κατάσταση διατήρησής του, την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του. 

Η ιστορική του σημασία επιβάλλει, ηθικά, επιστημονικά και εθνικά, τη διατήρησή του in situ, καθώς αποτελεί το 

άμεσο περιβάλλον των βυζαντινών μνημείων UNESCO της Θεσσαλονίκης».  Άλλωστε, η αίτηση κατατίθεται 

προκειμένου να αποδειχθεί ότι η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν της γνωμοδότησης του ΚΑΣ, που 

προϋποθέτει την εκρίζωση, τεμαχισμό, κατακερματισμό και την εξαγωγή μιας ολόκληρης βυζαντινής γειτονιάς 

έκτασης 1.600 περίπου τ.μ. από μια μικρή οπή της κατασκευασμένης πλάκας οροφής και την αποθήκευσή του σε 

άγνωστο μέχρι στιγμής χώρο και την καταστροφή της θέσης όπου κείται αδιάλειπτα επί 16 αιώνες, είναι παράνομη. 

Θέση την οποία τεκμηριώνουν επαρκώς στην ανακοίνωση τους και η οποία σας έχει γίνει γνωστή μέσα από σωρεία 

εγγράφων κατά το παρελθόν. Λίγες μέρες μετά, δημοσίευμα του Απόστολου Λυκεσά στην Εφημερίδα των Συντακτών 

(9.9.2020) μας πληροφορεί ότι η μελέτη απόσπασης του αρχιτέκτονα Δημήτρη Κορρέ έχει κοινοποιηθεί και έχει 

δεχτεί σφοδρή κριτική από τους ειδικούς. Χαρακτηρισμοί όπως “έκθεση ιδεών, ανώριμη, έωλη, ελλιπής” έχουν 

αποδοθεί μέχρι στιγμής στη μελέτη απόσπασης, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Όλα δείχνουν ότι η αφαίρεση των 

αρχαιοτήτων θα καταστρέψει και τις αρχαιότητες από κάτω, ενώ θα διαταράξει ανεπανόρθωτα και την αρχαιολογική 

στρωματογραφία τους. Τα στελέχη του Υπουργείου σας, επισκέφθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου το σημείο προκειμένου 

να εισηγηθούν το θέμα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, για το οποίο μόνο εικασίες έχουμε ως προς την 

ημερομηνία συνεδρίασής του. Δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει πολλές φορές το ελληνικό 

κοινοβούλιο, δεδομένου ότι η απόφαση για την απόσπαση των αρχαιοτήτων έχει αμφισβητηθεί όσο καμία άλλη από 

το σύνολο των θεσμικών εκπροσωπήσεων των ειδικών αλλά και από την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης,

Ερωτάται η κ. Υπουργός 

1. Προτίθεστε έστω και τώρα, υπό το φως των νέων στοιχείων ακαταλληλότητας της μελέτης και παράνομων 

αποφάσεων, να ανασκευάσετε την απόφασή σας για την απόσπαση των αρχαιοτήτων και να προχωρήσετε 

στην in situ ανάδειξή τους;

 Ο ερωτών βουλευτής 

Κρίτων Αρσένης 
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