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Εκ μέρους του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, η πρόεδρος Δέσποινα Κουτσούμπα 

επεσήμανε ότι πρόκειται για έναν αγώνα που ξεκίνησε από το 2012 και από τότε έχει 
περάσει πολλές καμπές, μέχρι να φτάσουμε στην εγκεκριμένη λύση της κατασκευής του 

σταθμού με κατά χώραν διατήρηση των αρχαιοτήτων. "Οι εργασίες κατασκευής του 

Σταθμού Βενιζέλου με διατήρηση των αρχαιοτήτων στη θέση τους έχουν ξεκινήσει από το 

2017. Ένα χρόνο πριν, χωρίς καμία επαρκή αιτιολόγηση, η Αττικό Μετρό και η ηγεσία του
ΥΠΠΟΑ σταμάτησαν τις εργασίες αυτές και ξαναγύρισαν στην καταστροφική επιλογή της 

απόσπασης των αρχαιοτήτων. Ένα χρόνο μετά, η επιλογή τους έχει ως συνέπεια όχι μόνο 

τον κίνδυνο για τις αρχαιότητες αλλά και την καθυστέρηση του συνόλου του τεχνικού 

έργου! Για ποιο λόγο δεν παραδίδονται στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης οι 12 σταθμοί 
που είναι ελεύθεροι από αρχαιότητες και θα μπορούσαν να είχαν παραδοθεί το 2021; Για
ποιο λόγο όλη η πορεία του έργου συναρτάται από τον Σταθμό Βενιζέλου, με αποτέλεσμα
το να τινάζεται στον αέρα όλο το χρονοδιάγραμμα;", ανέφερε. 

Αναφέρθηκε επίσης στη στάση της ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, η οποία το 2012 απέκρυπτε τη 

σημασία των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν, αργότερα πολεμούσε τη λύση της κατά χώραν 

διατήρησης, ενώ σήμερα προσπαθεί να παραπλανήσει το ΣτΕ αναφέροντας ότι από το 

2017 ως το 2019 υπήρξε απόλυτη αδράνεια και ανυπαρξία οποιασδήποτε προόδου του 

έργου ως προς την προώθηση των μελετών ή την κατασκευή του Σταθμού. "Κανονικά η 

ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού θα έπρεπε να  τοποθετείται από τη σκοπιά της 

προστασίας των αρχαιοτήτων και όχι να υποστηρίζει με τόση θέρμη την καταστροφή 

τους". 

Τέλος, ανέφερε ότι ο αγώνας του Συλλόγου δεν σταματά στις 6 Νοέμβρη, ούτε στην 

απόφαση του ΣτΕ και ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα, κινητοποιήσεις, απεργίες, 

προσφυγές σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε να μην μετακινηθεί ούτε μία πέτρα από το 

βυζαντινό σταυροδρόμι.

Ο Γιάννης Θεοχάρης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, τόνισε ότι: "Ο 

Σύλλογος θα κινηθεί και στην ενημέρωση των κατοίκων της Αττικής και όλης της χώρας, 

ενημερώνοντάς τους καθώς έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει σκόπιμη σιωπή πάνω στο θέμα, 

για να θεωρείται ως θέμα αποκλειστικά της θεσσαλονίκης, ενώ δεν είναι. Η θέση του 

Συλλόγου είνια ότι το θέμα των αρχαιοτήτων δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη, μας 

αφορά όλους και όλες". Τόνισε επίσης ότι "η επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων μετά τη 

διάλυσή τους είναι εντελώς απίθανη για οικονομικούς και τεχνικούς λόγους του έργου, 

καθώς θα εκτοξευτεί σε χρόνο και σε χρήμα, ενω είνια και αρχαιολογικά απίθανη, αφού η
επανασυγκόλληση ενός αρχαιολογικού τοπίου συνεχούς στρωματογραφίας είναι τεχνικά 

αδύνατη".  
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