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Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-003538/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Alexis Georgoulis (The Left), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Konstantinos Arvanitis (The 
Left), Petros Kokkalis (The Left), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left)

Θέμα: Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και προώθηση των υποδομών στον σταθμό 
«Βενιζέλου» του Μετρό Θεσσαλονίκης

Ο αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος αποκαλύφθηκε κατά την κατασκευή του σταθμού «Βενιζέλου» του 
Μετρό Θεσσαλονίκης, χρονολογείται από τον 4ο έως τον 9ο αιώνα μ.Χ., συνδέεται με τα 15 μνημεία 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO που βρίσκονται στην πόλη και είναι εξαιρετικής 
σημασίας1. Η ελληνική κυβέρνηση, ωστόσο, σχεδιάζει να αποσυναρμολογήσει αυτό το συγκρότημα 
μνημείων (1.500 m²), να αποθηκεύσει τα συστατικά του μέρη και, μετά την ολοκλήρωση του σταθμού, 
να τα μεταφέρει πίσω και να το ανακατασκευάσει. Με τη συγκεκριμένη επιλογή, στην οποία 
αντιτάσσεται συλλήβδην η επιστημονική κοινότητα2, θα καταστραφεί η ακεραιότητα και η 
αυθεντικότητα των αρχαιοτήτων (βασικές αρχές της σύμβασης της UNESCO για την παγκόσμια 
κληρονομιά του 19723). Υπάρχει, εντούτοις, μια περισσότερο αποδοτική από άποψη χρόνου και 
κόστους τεχνική επιλογή, την οποία υποστηρίζουν σθεναρά η κοινωνία των πολιτών και η 
επιστημονική κοινότητα4, η οποία συνίσταται στηνεκσκαφήκαι κατασκευή του σταθμού κάτω από τα 
αρχαιολογικά στρώματα και στηνδιατήρηση του σημαντικού αυτού αρχαιολογικού συμπλέγματος 
άθικτου  επιτόπου5.

1. Είναι ενήμερη η Επιτροπή για τις εκκλήσεις των ειδικών και της κοινωνίας των πολιτών;

2. Πώς θα παρέμβει για την διατήρηση των αρχαιοτήτων του εξαιρετικού αυτού αρχαιολογικού 
χώρου επιτόπου, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την απαραίτητη ανάπτυξη των μεταφορικών 
υποδομών;

3. Μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τέλος Φεβρουαρίου 2025 λήγει η προθεσμία που έχει θέσει η ΕΕ για 
να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία το έργο και, δεδομένου ότι τα τελευταία δύο έτη το 
έργο βρίσκεται ουσιαστικά σε κατάσταση στασιμότητας, θα εξέταζε το ενδεχόμενο παράτασης 
της προθεσμίας;

1 https://www.icomos.org/en/get-involved/inform-us/heritage-alert/current-alerts/86769-heritage-alert-in-situ-
preservation-of-antiquities-at-the-venizelos-metro-station-in-thessaloniki-greece

2 https://www.europanostra.org/europa-nostra-board-call-for-thessaloniki-antiquities-to-be-preserved-in-situ/
3 https://whc.unesco.org/archive/opguide12-en.pdf
4 https://www.lefigaro.fr/culture/l-exceptionnelle-ville-byzantine-decouverte-sous-le-sol-de-thessalonique-est-

menacee-de-destruction-20210623
5 http://www.sea.org.gr/details.php?id=1190


