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Αγαπητοί φίλοι δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι των οργανώσεων που αγωνιζόμαστε από 
κοινού για τα αρχαία του σταθμού Βενιζέλου, στο Μετρό Θεσσαλονίκης.

Σκέφτομαι, ότι υπάρχουν στιγμές στην ζωή των ανθρώπων, των πόλεων, των εθνών που 
είναι πραγματικά κρίσιμες  για το μέλλον τους.

Μια τέτοια στιγμή θα είναι για την Θεσσαλονίκη η ώρα της τελικής απόφασης του 
Συμβουλίου  Επικρατείας για τα αρχαία του μετρό.

Θα αναδιπλωθεί η Θεσσαλονίκη σε μια επαρχιακή βορειο-ελλαδική πόλη ή θα ανοίξει τα 
φτερά της για να διεκδικήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που της αξίζει -από την ιστορία της 
ως κορυφαία Μητρόπολις- βασισμένη κυρίως στην πολύτιμη πολιτισμική της κληρονομιά;  

Αυτό είναι το διακύβευμα, λόγω της -κατά γενική ομολογία- σημασίας των αρχαίων αυτών.
 

Στο συμπέρασμα αυτό η Ελληνική Εταιρεία κατέληξε μετά από σοβαρή μελέτη όλων των 
δεδομένων, και σεβόμενη και την γνώμη κορυφαίων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.

Γι’ αυτό είμαστε εδώ σήμερα, διότι νομίζουμε ότι τα στοιχεία που οδήγησαν εμάς να 
καταλήξουμε στην άποψη ότι τα αρχαία πρέπει να διασωθούν κατά χώραν, σύμφωνα και 
με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας, πρέπει να γίνουν γνωστά σε όσο το δυνατόν 
ευρύτερο κοινό.

Είναι λυπηρό, σε εποχή που η χώρα μας χρειάζεται όλη την δυνατή διεθνή υποστήριξη, να 
κατηγορείται στα παγκόσμια κοινωνικά δίκτυα, .....ότι η Ελλάδα διαμαρτύρεται μεν για την 
υποβάθμιση της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η ίδια όμως δεν προστατεύει 
αποτελεσματικά το πιο πολύτιμο Βυζαντινό εύρημα των τελευταίων ετών!

Το θέμα αφορά το κύρος της χώρας μας, την ποιότητα ζωής των πολιτών της Θεσσαλονίκης 
και την πολιτισμική ταυτότητα όλων των Ελλήνων...

Είναι πράγματι η ώρα όλοι οι εμπλεκόμενοι από τις δυο πλευρές, με ψυχραιμία να 
αναλογισθούν την ιστορική τους ευθύνη, ιδίως το αρμόδιο υπουργείο Πολιτισμού, και να 
πράξουν ανάλογα. Οι μελλοντικές γενιές θα τους κρίνουν.

Ας ακούσουμε τώρα τα επιχειρήματα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για την σοβαρή 
εργασία που προσέφεραν τόσοι πολίτες και ξένοι επιστήμονες, φίλοι της χώρας μας.


