ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

Έδρα: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Βασ. Σοφίας 22, 106 75 Αθήνα, τηλ. 213
213 9556
www.chae.gr • e-mail: chae1884@gmail.com
http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion
http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/chae
http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/chae

H Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, που από την ίδρυσή της το 1884 ως
σήμερα έχει ως στόχο την διατήρηση, την προβολή και την ανάδειξη των μνημείων
της βυζαντινής και της μεταβυζαντινής περιόδου, υποστηρίζει θερμά και σθεναρά,
από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το θέμα, την κατά χώραν διατήρηση των
αρχαιολογικών καταλοίπων που έχουν διασωθεί σε εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα στον
σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης και θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένη με
οποιοδήποτε κόστος χρόνου και χρήματος η διατήρηση αλώβητου

του

εμβληματικού αυτού για την πόλη της Θεσσαλονίκης ευρήματος. Η θέση μας αυτή
εναρμονίζεται πλήρως με το Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 24), τον Αρχαιολογικό Νόμο
3028/2002 (άρθρο 42), τον Χάρτη της Βενετίας για την αποκατάσταση μνημείων και
τόπων (1964) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Βαλέττας για την προστασία της
αρχαιολογικής κληρονομιάς (1992), Νόμος 3378/2005.
Όπως έχει γίνει πλέον κατανοητό από όλους οι αρχαιότητες του σταθμού
Βενιζέλου αποτελούν ένα μοναδικό μνημειακό σύνολο. Δύο κεντρικές οδοί, η
decumanus maximus και η κάθετη cardo με τετράπυλο στη διασταύρωσή τους, μια

πλατεία, οδοί με στοές και καταστήματα, που χρονολογούνται από τον 4ο έως τον 9ο
αι. μ.Χ. αποτελούν πολύτιμες μαρτυρίες για την πολεοδομική δομή και οργάνωση της
Θεσσαλονίκης. Καλύπτουν μάλιστα σε ένα βαθμό το κενό από την απώλεια του
αστικού

ιστού

της

πρωτεύουσας

της

βυζαντινής

αυτοκρατορίας,

της

Κωνσταντινούπολης.
Τα μοναδικά αυτά ευρήματα κινδυνεύουν σήμερα, εξαιτίας της απόφασης του
Υπουργείου Πολιτισμού που αποδέχεται τη λύση της κατασκευής του σταθμού με
απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων. Γνωρίζοντας ότι υπάρχει τεχνική
λύση για την κατασκευή του σταθμού με την κατά χώραν (in situ) διατήρηση των
αρχαιοτήτων, που αποτελεί τη βέλτιστη λύση για τη διαφύλαξη της αυθεντικότητας
και της ακεραιότητας του σημαντικού αυτού χώρου, η Χριστιανική Αρχαιολογική
Εταιρεία μαζί με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας- όπως και οι άλλοι παριστάμενοι
φορείς- για την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης και υποστηρίζουμε κάθε νόμιμη
ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή.
Το θέμα έχει πάρει διεθνή διάσταση, καθώς φορείς διεθνούς εμβέλειας από
την Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και κορυφαίοι
μελετητές του βυζαντινού πολιτισμού έχουν απευθύνει εκκλήσεις προς την Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και

την Υπουργό

Πολιτισμού , για την κατά χώραν διατήρηση των αρχαιοτήτων.
Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα οποιαδήποτε άλλη λύση
Θα στερήσει
1ον την πόλη, τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και της χώρας από ένα μοναδικό
αρχαιολογικό /ιστορικό κατάλοιπο.
2ον τη διεθνή επιστημονική κοινότητα από ένα αυθεντικό τεκμήριο κατανόησης της
διαχρονικής ζωής μιας μεγάλης πόλης που υπήρξε μάλιστα πάντα η ζηλευτή
διέξοδος της χερσονήσου του Αίμου προς τη Μεσόγειο
3ον την μελλοντική επιστημονική έρευνα από την αναζήτηση στοιχείων που σήμερα
δεν αξιολογούνται ενδεχομένως και δεν μπορούν κατά συνέπεια να αναζητηθούν
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4ον θα υποβαθμίσει διεθνώς την τεχνολογική ικανότητα των Ελλήνων μηχανικών και
επίσης, κατεξοχήν, την πολιτισμική παιδεία του νέου ελληνισμού.
Σύμφωνα με τα παραπάνω Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία διακηρύσσει με όλες
τις δυνάμεις της
αρχαιοτήτων.

την αδήριτη

ανάγκη

για την

κατά χώραν διατήρηση των

