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Διαδικτυακή εκδήλωση 

 «Μπορεί να κατασκευαστεί ο Σταθμός Βενιζέλου με τις αρχαιότητες 

αμετακίνητες; Οι ειδικοί απαντούν» 

 

Paolo Vitti, Καθηγητής Ιστορίας Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο 

της Ρώμης, μέλος του Δ.Σ. της Europa Nostra. 
 

Αν και δεν είχα την ευκαιρία να δω προσωπικά τις ανασκαφές που έγιναν στο σταθμό του μετρό Βενιζέλος, 

πιστεύω ότι τα αρχαία που έχουν ανακαλυφθεί αποτελούν ένα τεκμήριο εξαιρετικής σημασίας για την 

αστική ιστορία της Θεσσαλονίκης.  

Θα έλεγα ότι αυτά τα αρχαία αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία να συμφιλιώσουμε την πόλη αυτή με τις 

ζημιές που την έπληξαν με την τρομερή φωτιά του 1917 και με την επιθετική οικοδομική ανάπτυξη, που οι 

δύο μαζί δημιούργησε μια δυσανάλογη πυκνότητα της πόλης μέσα στα αρχαία τείχη.  

 

Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα θυσιάστηκαν συχνά. Και όσα αποφύγαν την καταστροφή, στερήθηκαν από ένα 

ρόλο αντάξιο στην σύγχρονη πόλη. Αρκεί να σκεφτούμε το αρχαίο στάδιο, ή τα ερείπια του παλατιού του 

Γαλερίου, τα οποία θάφτηκαν κάτω από τους δυσανάλογους όγκους των κτιρίων που τους περικυκλώνουν. 

Θα ήθελα να τονίσω ότι τα αρχαία του σταθμού Βενιζέλου έχουν εγγενή σημασία ως αυθεντική τεκμηρίωση 

του παρελθόντος, ειδικά επειδή είναι αναλλοίωτα. Η αξία τους δεν περιορίζεται μόνο στις ορατές δομές 

αλλά και στα κάτω στρώματα - τα οποία είναι εντελώς άγνωστα σε εμάς. Τα κάτω στρώματα αφηγούνται 

την ιστορία της πόλης κατά μήκος της κεντρικής οδού σε μια χρονική περίοδο που φτάνει στην ίδρυση του 

Κασσάνδρου.  

Στο σύνολό τους είναι μια μοναδική και εξαιρετική μαρτυρία για την ιστορία και την αρχαιολογία.  

Οποιαδήποτε αλλαγή χωρίς τη δυνατότητα πλήρους και λεπτομερούς μελέτης όλων των επιπέδων θα ήταν 

μια ανεπανόρθωτη απώλεια.  

Η διεθνής κοινότητα, ανεξάρτητα από τις πιέσεις σκοπιμότητας ή ιδεολογίας, έχει εκφράσει την γνώμη της 

ξεκάθαρα επί του ζητήματος. 

Το 1983 δούλευα με τον αδερφό μου Massimo στον αρχαιολογικό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Διασχίσαμε την 

πόλη για εβδομάδες τεκμηριώνοντας τα κτίρια, ένα προς ένα. Kτίρια συχνά ξεχασμένα στα υπόγεια των 

πολυκατοικιών.  

Ήταν λυπηρό να βλέπεις όπως σε κάποια στιγμή στην ιστορία οι επιλογές και οι στρατηγικές ξεκίνησαν με 

λίγο όραμα για το μέλλον και με ελάχιστη προσοχή για τις επόμενες γενιές, γενιές που δεν είχαν άλλη 

επιλογή από το να δεχτούν τα λάθη του παρελθόντος. 

Αναρωτιέμαι αν και σήμερα μπορούμε να πληρώσουμε αυτό το τίμημα απώλεια ή αν ήρθε η ώρα  να 

επανορθώσουμε. 



Γ ‘αυτό πιστεύω ότι η διατήρηση  των αρχαιοτήτων in situ προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να δείξουμε 

πόσο σήμερα η κληρονομιά μπορεί να γίνει μέρος της ταυτότητας της πόλης. 


