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Επίκαιρη Ερώτηση

Προς την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: “Εξωθεσμική προσπάθεια της Υπουργού με στόχο να επηρεάσει την απόφαση του ΣτΕ για τα αρχαία
στο σταθμό Βενιζέλου; ”

Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ Αττικής, Στερεάς και Νήσων, η Πανελλήνια Ένωση
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». 

Και ενώ βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν την εκδίκαση στη μείζονα Ολομέλεια των τριών αιτήσεων ακύρωσης,
πληροφορούμαστε  από  δημοσίευμα  στον  Τύπο  ότι  η  κ.  Υπουργός  επισκέφθηκε  στις  29  Οκτωβρίου  την
πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Μαίρη Σαρπ. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το
Υπουργείο Πολιτισμού κατέθεσε ως όφειλε στο ΣτΕ τις έγγραφες απόψεις του για την αίτηση ακύρωσης, μόνο
που το έκανε 24 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας και συμπτωματικά (;) την ίδια μέρα που συνάντησε η
Υπουργός την Πρόεδρο. Λίγες ώρες μετά από την επίσκεψή της στην πρόεδρο του ΣτΕ, η κ. Λίνα Μενδώνη
από το βήμα της Βουλής δήλωνε πόση εμπιστοσύνη έχει στις αποφάσεις του ΣτΕ.

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,  από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα αλλά και από την τοπική
κοινωνία της Θεσσαλονίκης, η κίνηση αυτή της Υπουργού υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των
επιστημόνων σε δικαστικές αποφάσεις αλλά και στην ίδια τη διάκριση των εξουσιών. 

Ερωτάται η κ. Υπουργός 

1. Πού αποσκοπούσε η επίσκεψη της Υπουργού στην Πρόεδρο του ΣτΕ;

2. Ποιο ήταν το περιεχόμενο των μεταξύ τους συζητήσεων;
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