Δημήτρης Κουφοβασίλης,
Πρόεδρος Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων
1. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ζήτημα των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου επανήθε γιγαντωμένο ως
πολιτικό πρόβλημα έπειτα από την περσινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού από το βήμα της
ΔΕΘ και την απόφασή του να δρομολογηθεί η απόσπαση των αρχαιοτήτων στον σταθμό. Ο
κύριος Μητσοτάκης μάλιστα δήλωσε πως είχε προηγηθεί σχετική συνεννόησή του «με όλους
τους φορείς». Η αλήθεια όμως είναι ότι και οι συμβασιούχοι αρχαιολόγοι είχαν και έχουν
θέση υπέρ της διατήρησης, και οι μόνιμοι αρχαιολόγοι είχαν και έχουν θέση υπέρ της
διατήρησης, και το ΚΑΣ μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε ομόφωνη θέση υπέρ της διατήρησης.
Αν ο πρωθυπουργός λέγοντας ότι μίλησε «με όλους τους φορείς» εννοεί ότι συννενοήθηκε με
τους ιδιώτες κατασκευαστές και τους εργολάβους, εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να
τονίσουμε ότι πέρα από το βασικό επίδικο της προάσπισης και κατά χώραν διατήρησης των
αρχαιοτήτων της Βενιζέλου, πρέπει να αναδειχθεί το αίτημα, και πάγια θέση του Συλλόγου
Εκτάκτων Αρχαιολόγων, της προάσπισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενάντια στην
εργολαβοποίηση και ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού.
2. Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, παρά το γεγονός ότι πλήττεται, όπως και πολλοί
ακόμη σύλλογοι συμβασιούχων, από πρωτοφανή ανεργία, με απόφαση της Γενικής του
Συνέλευσης ήδη από τον Μάρτιο του 2020 έχει καλέσει τα μέλη του να μη δεχτούν να
εργαστούν για την απόσπαση των αρχαιοτήτων. Η απόφαση του Συλλόγου σημειώνει:
«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.(…)
Ως Σύλλογος θεωρούμε ότι, ενάντια στο ξερίζωμα της καρδιάς της βυζαντινής, κοσμικής
Θεσσαλονίκης, 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.»
3. Θεωρούμε τη σημερινή συνέντευξη τύπου ως έναν σταθμό των δράσεών μας για την
προάσπιση των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου. Από την πλευρά μας, ως ΣΕΚΑ έχουμε
προσκαλέσει ήδη από τις 25 Σεπτεμβρίου, καταρχάς τα σωματεία του ΥΠΠΟΑ, σε
συνεννόηση για απογευματινή κινητοποίηση στις 31 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, πρόταση
η οποία φαίνεται να κερδίζει έδαφος υλοποίησης.

