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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αφόρητο πλήγμα για τον Ελληνικό πολιτισμό
με διεθνή διασυρμό της χώρας
Σύμφωνα με εκτενή δημοσιεύματα στον Τύπο, η απόφαση
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την
οριακή πλειοψηφία μιας και μόνης ψήφου, τουτέστιν 13
έναντι 12, έκρινε νόμιμη την απόφαση της Υπουργού
Πολιτισμού για απόσπαση και επανατοποθέτηση των
σημαντικότατων αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στο Σταθμό
Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αποτελεί σεβαστή
δικαστική απόφαση όσον αφορά το διατακτικό της αλλά
συνάμα αφόρητο πλήγμα για το πολιτισμικό κύρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας, πολύ δε περισσότερο για τον
ίδιο τον ελληνικό πολιτισμό.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού καλεί τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Πολιτισμού οι
οποίοι, μοιραία πλέον, μαζί με την από το 2019 Διοίκηση της «Αττικό Μετρό» θα καταστούν συνυπεύθυνοι για την
μεγαλύτερη πολιτισμική καταστροφή που θα έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία πενήντα χρόνια, να
συνειδητοποιήσουν άμεσα ότι η δικαστική αυτή απόφαση αποτελεί Πύρρειο νίκη για την κυβέρνηση και διεθνή
διασυρμό για την Ελλάδα. Τους καλούμε να σεβαστούν τις απόψεις των ξένων ειδικών από τα κορυφαία πολιτιστικά
ιδρύματα διεθνώς, των Ελλήνων αρχαιολόγων και όλων ημών των συνετών πολιτών που διακαώς επιθυμούμε την διάσωση
αυτής της πολιτισμικής κληρονομιάς, εφ’ όσον μάλιστα η διατήρηση των συγκεκριμένων αρχαιοτήτων κατά χώραν
παραμένει εφικτή και ίσως μάλιστα η μόνη εφικτή λύση που σέβεται την καταληκτική ημερομηνία για το μετρό του
Δεκεμβρίου 2023.
Θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς δεν αποτελούν κάποιο είδος οικονομικής ή διοικητικής ρύθμισης που επιτρέπεται να
κριθούν έστω με την διαφορά μιας ψήφου, αλλά κεντρικά και συστατικά στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας που
δικαιολογούν τη θέση της χώρας στον κόσμο και όπου, ως εκ τούτου, μόνο μια ευρύτερη συναίνεση μπορεί να
προσδώσει ουσιαστική εγκυρότητα σε οποιαδήποτε τελική απόφαση.
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