
 

 

Καταγγελία 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

σήμερα Παρασκευή 30/10/2020, συγκλήθηκε, συνεδρίασε και αποφάσισε με πρωτοφανή 

τρόπο, η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ, για να πάρει θέση σχετικά με την προσφυγή 

των δύο σωματείων που στρέφονται κατά της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού, 

απόφαση που αφορά την απόσπαση των αρχαιοτήτων της οδού Βενιζέλου, για την δήθεν 

πρόοδο των εργασιών του Μετρό. 

Τα γεγονότα: Με ενημέρωση συντομότερη της μιας ώρας, συγκλήθηκε έκτακτα η Διοικούσα 

Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) για να λάβει απόφαση 

επί ενός νομικού κειμένου. Συγκεκριμένα, επί της νομικής παρέμβασής του, ενώπιον της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατά της προσφυγής που έχουν καταθέσει τα 

σωματεία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" και "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Η Πρόσκληση ΔΕΝ συνοδεύτηκε με κάποια εισήγηση, παρά μόνο, το 

20σέλιδο κείμενο της κατευθυνόμενης παρέμβασης του ΤΕΕΤΚΜ, κατά της προσφυγής των δύο 

σωματείων, στάλθηκε στα μέλη της Δ.Ε., τρία λεπτά (10:33) μετά την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ (ΡΠΜ - Οικολόγοι - Συνεργαζόμενοι) 

ζήτησε αναβολή του θέματος ώστε να υπάρχει εμπεριστατωμένη ενημέρωση και εξέτασή του 

από τα μέλη της ΔΕ. Δεδομένου ότι κανένα μέλος καμίας άλλης παράταξης δεν θεώρησε τη 

διαδικασία προβληματική σε βαθμό που να αναβληθεί, ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας για ένα 

Προοδευτικό ΤΕΕ αποχώρησε από τη διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας.  

Είναι προφανές, ότι καταγγέλλουμε την θλιβερή αυτή διαδικασία, η οποία υποβαθμίζει το 

ρόλο και την λειτουργία του ΤΕΕ, μετατρέποντάς το, σε διακοσμητική γιρλάντα των 

κυβερνητικών αποφάσεων. Ο πανικός που έχει καταλάβει την διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 

συμβαίνει εν όψει της επικείμενης απόφασης του ΣτΕ, στις 6/11/2020, επί της προσφυγής. 

Μιας προσφυγής που είναι ισχυρά θεμελιωμένη, στη βάση των διεθνών συμβάσεων 

προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του αρχαιολογικού νόμου. Η συντονισμένη 

προσπάθεια, μιας θλιβερής κυβέρνησης, με τα τοπικά της υποχείρια, να καταστρέψουν τις 

υψηλές αξίες των αρχαιοτήτων, που είχαμε την τύχη να έρθουν στο φως, έρχεται σε ευθεία 

αντιπαράθεση με τα επιτεύγματα της κατασκευαστικής τεχνολογίας, όπου στην εποχή που 

κατασκευάζονται δορυφόροι και Διεθνείς διαστημικοί σταθμοί, υπόγειες σιδηροδρομικές 

σήραγγες πενήντα επτά χιλιομέτρων (σήραγγα GotthardBase Tunnel, Ελβετία) και 

υποθαλάσσιες οδικές σήραγγες, αυτοκινητόδρομοι εκατοντάδων χιλιομέτρων με δύσκολα 

τεχνικά έργα, καλωδιωτές γέφυρες με αντισεισμική τεχνολογία (π.χ. καλωδιωτή γέφυρα Ρίου) 

κτλ, η διοίκηση του Μετρό, με πρόεδρο μηχανικό (!), δηλώνει ανερυθρίαστα, ότι δεν είναι σε 

θέση να βρει τρόπο να στηρίξει μια ανασκαφή εκτάσεως 1.600 τετραγωνικών μέτρων στην 

καρδιά της πόλης.  

Σημειώνουμε επίσης την εκκωφαντική απουσία του επίσημου ΤΕΕ/ΤΚΜ, από ποικίλες 

εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν για το θέμα του τεμαχισμού και της απόσπασης των αρχαίων 

της Βενιζέλου, όπως αυτήν που διοργανώσαμε με επιτυχία στις 8 Οκτωβρίου 2019, στο 



 

αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όσο και από την εκδήλωση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

ΑΠΘ, στις 24 Φεβρουαρίου 2020. Ένας χρόνος σιωπής και ξαφνικά πρεμούρα, εν όψει της 

απόφασης του ΣτΕ!!! 

Καλούμε την διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ και ιδιαίτερα, τον πρόεδρο του τμήματος, να σταματήσουν 

τον κατήφορο στον οποίο έχουν σύρει το Τμήμα. Το να υποστηρίζεις πολιτικά, την κυβέρνηση, 

είναι θεμιτό, απαράδεκτο όμως είναι να τσαλαπατάς την γνώση και την επιστήμη, για λίγη 

κυβερνητική θαλπωρή και εύνοια. Η σημερινή διαδικασία της Διοικούσας, θα αποτελέσει μια 

μαύρη σελίδα στην θητεία του προέδρου του Τμήματος και παράλληλα αμαυρώνει πολιτικά, 

όλους όσους την υποστήριξαν. Η διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μαζί με την διοίκηση του Μετρό, 

επάξια θα αναλάβουν το βραβείο των εργολάβων της καταστροφής των αξιών τους 

πολιτιστικής μας κληρονομίας.  

 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ, 

30/10/2020 
  


