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Να μη γίνει, κυριολεκτικά, «κομμάτια» η πολιτιστική μας κληρονομιά!

Την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020, η τύχη των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου του
Μετρό Θεσσαλονίκης περνάει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Σύλλογος Εκτάκτων
Αρχαιολόγων,  μαζί  με  6  ακόμα  φορείς,  προσέφυγε  στο  ΣτΕ  ζητώντας  την  κατά  χώραν
διατήρηση  των  αρχαιοτήτων.  Αναπαράγουμε  εκτεταμένο  απόσπασμα  της  απόφασης  της
Γενικής  Συνέλευσης  του  Συλλόγου  μας,  ενάντια  στον  τεμαχισμό  των  αρχαιοτήτων  της
Βενιζέλου,  ενάντια  στην  απόσπαση  του  μοναδικού  μνημειακού  συνόλου  της  κοσμικής
βυζαντινής Θεσσαλονίκης που σήμερα βρίσκεται κάτω από τα πόδια της σύγχρονης πόλης.

Απόφαση της ΓΣ του ΣΕΚΑ
Η στάση μας απέναντι στην απόσπαση αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου

 
Το βέβαιο είναι ότι η κοινωνία που παρακολουθεί την τύχη των αρχαιοτήτων σήμερα βουβά,
αλλά με λανθάνουσα αγωνία, όσο και οι μελλοντικές γενιές, δεν θα μας κρίνουν για αυτά που
είπαμε, αλλά γι’ αυτά που πράξαμε.
Ως Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων θεωρούμε ότι προκειμένου να τοποθετηθούμε στο ζήτη-
μα  της  απόσπασης  αρχαιοτήτων  από  τον  σταθμό  Βενιζέλου,  πρέπει  να  σταθμίσουμε  κατά
πόσον, δια της οδού αυτής, υπηρετούμε τη βαθύτερη ανθρωπιστική αποστολή της αρχαιολογίας,
κατά πόσον εργαζόμαστε σε όφελος της κοινωνίας στην οποία ανήκουμε, ή σε βάρος της. Την
στάθμιση αυτή την έχουμε κάνει.
Ως Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, έχοντας συνείδηση της κοινωνικής αποστολής μας,
καλούμε τα μέλη μας να μην εργαστούν στην απόσπαση των αρχαιοτήτων στη Βενιζέλου.
Αν πάρουμε την απόφαση αυτή, θα μας τιμωρήσουν με επιθέσεις λάσπης.
Είμαστε συνηθισμένοι, εργαζόμαστε μέσα στη λάσπη, κινούμαστε μέσα στη λάσπη, εισπνέουμε
και εκπνέουμε λάσπη. Δεν θα φοβηθούμε λίγη ακόμη! Στην πραγματικότητα, δεν μπορούν να
μας τιμωρήσουν με εργασιακή και κοινωνική κατάσταση πολύ χειρότερη από αυτή που ήδη μας
έχουν φέρει.
Αν πάρουμε αυτήν την απόφαση, θα κατηγορηθούμε ως «εχθροί της ανάπτυξης».
Απαντάμε: αν αυτή είναι η ανάπτυξή τους, ναι, είμαστε εχθροί της. Δεν θα ξεπατώσουμε την
ιστορία του τόπου υλοποιώντας σχεδιασμούς του ποδαριού, που το μόνο που πιστοποιούν είναι
το ήθος εκείνων που τα συνέταξαν μέσα σε μια νύχτα, υπό το βάρος πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Αν πάρουμε αυτήν την απόφαση, θα προσθέσουμε ανεργία στην ανεργία μας.
Δεν θα σβήσουμε το παρελθόν, ζημιώνοντας το παρόν και το μέλλον του τόπου για λίγους μήνες
εργασίας μας! Δεν θα δώσουμε τη χαρά αυτή σε εκείνους που μας έχουν κάνει εδώ και χρόνια
εργασιακούς ομήρους, που ειδικά στο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης μάς κυνήγησαν νομικά,
μας μήνυσαν επειδή εργαστήκαμε ή επειδή μείναμε άνεργοι, μας έβαλαν σε εργασιακή κατάψυ-
ξη, χτύπησαν τη συλλογική μας σύμβαση, τους όρους και τις συνθήκες εργασίας μας!
Ως Σύλλογος θεωρούμε ότι, ενάντια στο ξερίζωμα της καρδιάς της βυζαντινής, κοσμικής Θεσ-
σαλονίκης, στις συνειδήσεις των συναδέλφων μας θα μετρήσει η επιταγή της ίδιας της ουσίας
της αρχαιολογικής αποστολής μας.
 
Καλούμε τα μέλη μας, καλούμε όλους τους συναδέλφους αρχαιολόγους, να μην εργαστούν
στην απόσπαση αρχαιοτήτων.
Καλούμε την τοπική κοινωνία, και τον ελληνικό λαό, να συμπαραταχθεί στον αγώνα και
στο μέτωπο που ήδη έχει διαμορφωθεί, ενάντια στον τεμαχισμό της ιστορίας μας.
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