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Η Γενική Συνέλευση των μελών της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας που
συνήλθε σήμερα 18 Οκτωβρίου 2021 αισθάνεται επιτακτικά την ανάγκη να επανέλθει
για μια ακόμη φορά στο ζήτημα των μοναδικής σπουδαιότητας αρχαιοτήτων που έχουν
αποκαλυφθεί στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό της Θεσσαλονίκης, όπου ήρθε στο φως
το κεντρικό σταυροδρόμι της πρωτοβυζαντινής και μεσαιωνικής πόλης, κάτω από τους
σύγχρονους δρόμους που συνεχίζουν τις ίδιες λειτουργίες.
Παρά τις επανειλημμένες δραματικές εκκλήσεις ελλήνων και ξένων επιστημόνων
και οργανισμών διεθνούς κύρους επιχειρείται η επίσπευση της πραγματοποίησης ενός
έργου που θα καταστρέψει την αυθεντικότητα των ευρημάτων, θα στερήσει την πόλη
από ένα μοναδικό τεκμήριο της μακραίωνης ιστορίας της και θα εκθέσει τη χώρα στην
παγκόσμια κριτική των ειδικών.
Η Γενική Συνέλευση της ΧΑΕ εκφράζει για μια ακόμη φορά την αγωνία της για
την τύχη των ευρημάτων και απευθύνει ύστατη έκκληση στην Πολιτεία για την
αναθεώρηση της απόφασής της και την εφαρμογή της λύσης της κατασκευής του
σταθμού με την κατά χώραν διατήρηση των αρχαιοτήτων, λύση που διασφαλίζει
την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την προστασία των αρχαιολογικών
καταλοίπων, εμπλουτίζοντας κατά τρόπο μοναδικό το αρχαιολογικό, ιστορικό και
πολιτιστικό απόθεμα της σύγχρονης πόλης της Θεσσαλονίκης.
Aκόμα και αυτή την ύστατη στιγμή, κατά την οποία δημοσιεύματα αναφέρουν
ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες της απόσπασης, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η
καταστροφή του μνημείου και ο διασυρμός της χώρας μας μπορούν και πρέπει να
αποτραπούν.

