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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης / Αρχαιολογικά Ευρήματα 

 
 
Σε συνέχεια του με Α.Π. 1456 Δελτίου Τύπου της 11 Οκτωβρίου 2019 του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I.C.O.MO.S. - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, με θέμα: «Οι αρχαιότητες στη συμβολή 
των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου και το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης», o ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων 
(ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ) επισημαίνει τα παρακάτω: 
 
Το τελευταίο διάστημα, στο όνομα της ανάπτυξης, φαίνεται να πλήττονται στοιχειώδεις αρχές που αφορούν 
στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος. 
 
Τα αμφισβητούμενης αρχιτεκτονικής συνθετικής προσέγγισης έργα στο Ελληνικό και η προτεινόμενη 
απόσπαση, μεταφορά και επανατοποθέτηση των αρχαιολογικών ευρημάτων στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, είναι 
δύο περιπτώσεις που έχουν προβληματίσει και έχουν προκαλέσει συζητήσεις, όπως και έντονες αντιδράσεις. 
 
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, συμμεριζόμενος τις απόψεις του I.C.O.MO.S., διατηρεί επιφυλάξεις ως προς τις ανακοινώσεις 
που έγιναν στα πλαίσια της ΔΕΘ από τον κo Πρωθυπουργό με αναφορά στην απόσπαση του μοναδικού 
μνημειακού συνόλου στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου, από την θέση του, που επανέφερε στην 
επικαιρότητα μια κατασκευαστική πρόταση η οποία στο παρελθόν είχε προκαλέσει αντιδράσεις, τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό και είχε τελικά απορριφθεί με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου και τη συνακόλουθη έκδοση Υπουργικής Απόφασης, το 2017, για την κατά χώρα 
διατήρηση των αρχαιοτήτων. 
 
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ζητά να προχωρήσει το έργο με βάση την εγκεκριμένη μελέτη, που καλύπτει πλήρως τόσο τις 
λειτουργικές ανάγκες όσο και την προστασία και ανάδειξη των μνημείων, συμφωνώντας με την επιστημονικά 
τεκμηριωμένη γνώμη που έχουν εκφράσει οι γνωμοδοτήσεις των καθ' ύλη αρμόδιων οργάνων της πολιτείας και 
οι συναρμόδιοι φορείς, όπως το I.C.O.MO.S. και ο Σύλλογος Αρχαιολόγων. 
 
Αξίες που προστατεύονται όχι μόνο από το διεθνές δίκαιο αλλά και από την ελληνική νομοθεσία, δεν θα ήταν 
σκόπιμο να παραβιάζονται, επιχειρώντας τη μετακίνηση ενός μνημείου ή τμήματός του, από την στιγμή που κάτι 
τέτοιο θεωρείται ως το έσχατο μέτρο και επισύρει υπερβάλλον κόστος και αμφισβητούμενο αποτέλεσμα. 
 
Η τεχνική λύση διατήρησης των αρχαιοτήτων in situ, με τις σχετικές μελέτες και εργασίες να έχουν προχωρήσει 
σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, εξασφαλίζει την ανάδειξη των παγκόσμιας σημασίας μνημείων των 
πρώιμων βυζαντινών χρόνων, ως ανοιχτό μουσείο εντός του σταθμού. 
 

 
 
Συνημμένο: Έγγραφο με ΑΠ 1456/11.10.19 του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 
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