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Το δEκαΤο ΄εκΤο μνΗμειο UNESCO 
για ΤΗ ΘεσσαλονIκΗ 

΄Η…

- Τ’ αγάλματα είναι στο μουσείο. 
- ΄Όχι, σε κυνηγούν, πώς δεν το βλέπεις; 
Θέλω να πω με τα σπασμένα μέλη τους, 
με την αλλοτινή μορφή τους που δεν 
γνώρισες
κι όμως την ξέρεις.

 «Ο Ηδονικός Ελπήνωρ», 
Γ. Σεφέρης

Το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 24 
αναφέρει ρητά: «Η προστασία του φυ-
σικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και 
δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή 
του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρ-
νει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά 
μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφο-
ρίας». Το Σύνταγμα, λοιπόν, ενισχύει την 
υπόσταση των αρχαιοτήτων αλλά και 
το δικαίωμα του κάθε ΄Ελληνα πολίτη 
να καταγγείλει οποιαδήποτε παρέκκλι-
ση εις βάρος της πολιτιστικής μας κλη-
ρονομιάς, η οποία αντιμετωπίζεται ως 
αγαθό που ανήκει σε όλους. 

Εις επίρρωσιν του ανωτέρω, ο Αρ-
χαιολογικός Νόμος 3028/2002 στο άρ-
θρο 3, παρ. 2, διευκρινίζει ότι «Η προ-

στασία των μνημείων, αρχαιολογικών 
χώρων και ιστορικών τόπων περιλαμ-
βάνεται στους στόχους οποιουδήποτε 
επιπέδου χωροταξικού, αναπτυξιακού, 
περιβαλλοντικού σχεδιασμού», ενώ 
στο άρθρο 7, παρ. 2 αναφέρει ότι «Τα 
ακίνητα αρχαία που αποκαλύφθηκαν 
ή αποκαλύπτονται κατά την εκτέλε-
ση ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής 
έρευνας ανήκουν κατά κυριότητα στο 
Δημόσιο, είναι εκτός συναλλαγής και 
ανεπίδεκτα χρησικτησίας». 

Σε επίπεδο Διεθνών Συμβάσεων πρώ-
τα ο Χάρτης της Βενετίας για την Αποκα-
τάσταση και Συντήρηση Μνημείων και 
Μνημειακών Συνόλων (1964) έθεσε την 
ευθύνη έναντι των μελλοντικών γενεών, 
στις οποίες οφείλουμε να παραδώσουμε 

* Επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, e-mail: mpaisidou@
hist.auth.gr
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ακέραια τα μνημειακά έργα των λαών 
ως πανανθρώπινη πολιτιστική κληρο-
νομιά. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονο-
μιάς (αναθεωρημένη, Μάλτα 1992) προ-
βλέπει τη συμφιλίωση και συνάρθρωση 
των αναγκών της αρχαιολογίας και των 
αναπτυξιακών σχεδίων, τη συστηματική 
διαβούλευση αρχαιολόγων, πολεοδόμων 
και χωροτακτών, την τροποποίηση σχε-
δίων αναπτύξεως που ενδέχεται να αλ-
λοιώσουν την αρχαιολογική κληρονομιά, 
τη διατήρηση κατά χώραν των στοιχείων 
της αρχαιολογικής κληρονομιάς, όταν 
ευρίσκονται επ’ ευκαιρία εργασιών ανα-
πτύξεως. 

To 1975 στη Διακήρυξη του Αμστερ-

νταμ υποστηρίζεται ότι το μέλλον δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να κτίζεται σε βά-
ρος του παρελθόντος. 

Η γενική αφύπνιση στο θέμα της θε-
σμικής προστασίας της αρχαιολογικής 
κληρονομίας και η έμφαση στον οικου-
μενικό χαρακτήρα της διάσωσης των 
μνημείων διατυπώνονται με τη Σύμβα-
ση του λονδίνου (1969), των Παρισίων 
(1972) «Για την προστασία της παγκό-
σμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρο-
νομίας», τη Διακήρυξη του Αμστερνταμ 
(1975) και τη Σύμβαση της Γρανάδας 
(1986) «Για την προστασία της αρχιτε-
κτονικής κληρονομίας της Ευρώπης», η 
οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα το 1992 
(κυρωτ. ν. 2039/1992). Με τη Σύμβα-

Φωτογραφική σύνθεση, Κωνσταντίνος Ράπτης.
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ση των Παρισίων του 1972 μπαίνουμε 
σε άλλη εποχή, καθόσον τέθηκε το ζή-
τημα της ταυτόχρονης προστασίας της 
παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, θέτοντας έτσι το θέμα 
της προστασίας δύο συστημάτων, του 
φυσικού και του ανθρωπογενούς ως 
συνάλληλα και αλληλοϋποστηριζόμενα. 
Συνεπεία των ανωτέρω η προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς δεν αποτελεί 
μόνο εθνική στρατηγική, αλλά λαμβάνει 
παγκόσμια διάσταση. 

Ομοίως και ο πρόσφατος ελληνικός 
αρχαιολογικός νόμος 3028/2002 τιτλο-
φορείται για την «Προστασία των Αρ-
χαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» έναντι του προηγούμε-
νου 5351/1932 που έφερε το γενικότε-
ρο τίτλο «Περί Αρχαιοτήτων». Είναι πια 
φανερό ότι η ολοένα επαπειλούμενη πο-
λιτιστική κληρονομιά έχει ανάγκη ενι-
σχυμένης θεσμικής προστασίας. Κατά 
τον νέο νόμο η πολιτιστική κληρονομιά 
ορίζεται ως το σύνολο των πολιτιστικών 
αγαθών. Η έννοια του «αγαθού» ενέχει 
τη σημασία του αναντικατάσταστου και 
αναπαλλοτρίωτου. Το πολιτιστικό αγα-
θό αποτελεί αυταξία με διαχρονική υπό-
σταση έναντι της εφήμερης ανθρώπινης 
παρουσίας. Ο ίδιος νόμος στο άρθρο 2 
διασαφηνίζει και την έννοια του ακίνη-
του και συνεπώς αμετακίνητου μνημεί-
ου: πρόκειται για «ακίνητα μνημεία που 
είναι συνδεδεμένα με το έδαφος και πα-
ραμένουν σε αυτό… και δεν είναι δυνατόν 
να μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας 
τους ως μαρτυριών». 

Ωστόσο, η διεθνής έκπτωση και συρ-
ρίκνωση των ανθρωπιστικών σπου-
δών και επιστημών, η οποία παρατη-
ρείται τις τελευταίες δεκαετίες, επειδή 

οι επιστήμες αυτές δεν θεωρούνται 
προσοδοφόρες και τα οφέλη τους δεν 
μπορούν να προμετρηθούν, μεγιστο-
ποιεί την κρίση που περνά η αντιμετώ-
πιση του πολιτιστικού αγαθού. Μέσα 
σε αυτό το κλίμα αντιμετωπίζεται το 
πολιτιστικό αγαθό ως εμπορεύσιμο και 
ενίοτε αναλώσιμο. Η Ελληνική Αρχαι-
ολογική υπηρεσία βιώνει καθημερινά 
το πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν συναντιέ-
ται με τα μεγάλα τεχνικά έργα. υπάρ-
χει ασυμβατότητα στους χρόνους που 
τρέχει το προμετρημένο οικονομικό 
κέρδος και στους μη κερδοφόρους χρό-
νους έρευνας, ανασύστασης και μελέ-
της ενός ανθρωπογενούς συστήματος 
του παρελθόντος. Δεν είναι πλέον η 
φυσική φθορά που απειλεί την υλική 
υπόσταση της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, αλλά η ταχύτατη μεταβλητότητα 
του ανθρώπινου περιβάλλοντος που 
υπερβαίνει συντριπτικά τα συνήθη αν-
θρώπινα δεδομένα. 

Η Θεσσαλονίκη από το 2004 βιώνει 
τον σχεδιασμό του κοινωφελούς έρ-
γου, του Μετρό της πόλης, ενός δημό-
σιου έργου μεγάλης κλίμακας. Τον Αύ-
γουστο του 2006 ξεκίνησαν οι πρώτες 
εργασίες στο πεδίο. Με την εκτέλεση 
αυτού του έργου η Αρχαιολογική υπη-
ρεσία βρέθηκε στη δίνη μιας δοκιμασί-
ας: από τη μία η ανοιχτή πρόκληση για 
το μεγάλης κλίμακας ανασκαφικό έργο 
με αναμενόμενα τα σημαντικά ευρήμα-
τα στον άξονα της μεγάλης Decumanus 
της Θεσσαλονίκης που τέμνει οριζόντια 
την πόλη και από την άλλη η πλήρης 
επίγνωση όλων μας για τη βέβαιη μοί-
ρα των αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων: 
την καταστροφή τους ή στην καλύτε-
ρη περίπτωση τη μερική απόσπασή 
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τους. Τα αρχαιολογικά σκάμματα με-
τατρέπονται σε ορύγματα κατασκευ-
ής των σταθμών του μέλλοντος, όπου 
ο αρχαίος κόσμος δεν έχει καμία θέση. 
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή 
δεν ήταν δική μας. Η χωροθέτηση και 
ο υπερβολικός αριθμός των σταθμών 
μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης 
μας δεν συναποφασίστηκε μεταξύ των 
υπηρεσιών, αλλά επιβλήθηκε ως πολι-
τική βούληση. Στην υπηρεσιακή αλλη-
λογραφία υπάρχουν αναφορές για την 
αρχαιολογικά ασυμβίβαστη απόφαση 
κατασκευής των σταθμών –και μάλι-
στα τόσο πυκνών- στην καρδιά της 
αρχαιολογικής Θεσσαλονίκης και στην 
κεντρική αρτηρία της.

Κατά τη συνήθη, λοιπόν, πρακτική 
ξεπεράστηκαν οι φωνές των οχληρών 
αρχαιολόγων και το προαποφασισμέ-
νο τεχνικό έργο ξεκίνησε χωρίς καμία 
παρέκκλιση και κατά παράβαση των 
Διεθνών Συμβάσεων που προαναφέρ-
θηκαν. Μεταξύ του τότε υπουργείου 
Πολιτισμού, της Αττικό Μετρό και της 
Αναδόχου Κοινοπραξίας υπογράφηκε 
το «Πλαίσιο προγραμματισμού και συ-
ντονισμού των αρχαιολογικών εργασι-
ών για την κατασκευή του Μετρό Θεσ-
σαλονίκης», όπου ορίζεται μεταξύ των 
άλλων η καταγραφή, μελέτη και αξιοποί-
ηση των ευρημάτων είτε στα Μουσεία 
είτε στους ίδιους τους σταθμούς. Η πρά-
ξη, όμως, έδειξε ότι δεν υπήρχε εξαρχής 
πραγματικός σχεδιασμός ανάδειξης 
των αρχαιοτήτων εντός των σταθμών 
και η εταιρεία ποτέ δεν έδωσε σαφείς 
απαντήσεις ούτε παρέδωσε τα σχέδια 
των σταθμών του ιστορικού κέντρου 
στις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων. 
Στις προφορικές ερωτήσεις περί ανα-

δείξεων των αρχαιοτήτων που δεν με-
τακινούνται οι απαντήσεις ήταν πάντα 
αόριστες και αμφιλεγόμενες. Αποκο-
ρύφωμα της αρνητικής αντιμετώπισης 
των αρχαιοτήτων ήταν η τελική λύση 
που δόθηκε στον Σταθμό του Μετρό 
στο Σιντριβάνι με την ατυχή διαχείριση 
της παλαιοχριστιανικής κοιμητηριακής 
βασιλικής, στην περίπτωση της οποίας 
αντί της προταθείσας και υπογραφεί-
σας ολικής απόσπασής της και μεταφο-
ράς στην Πανεπιστημιούπολη, ως έσχα-
της –και όχι προτιμητέας- λύσης για τη 
διάσωσή της επιλέχθηκε η ταφή της 
στο πρώτο επίπεδο του σταθμού (σσ. 
ίσως επειδή ήταν κοιμητηριακή εντα-
φιάστηκε ως όφειλε). Διαφαινόταν, 
λοιπόν, ξεκάθαρα ότι η εμπειρία και οι 
εφαρμογές της Αθήνας δεν είχαν θέση 
στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, όπως οι 
λύσεις του Κεραμικού και του σταθμού 
στο Μοναστηράκι. 

Η Θεσσαλονίκη από το 1989 έχει την 
τιμή να συμπεριλαμβάνεται στις πόλεις 
του καταλόγου της UNESCO με 15 μνη-
μεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ανάμε-
σα στα καλύτερα του κόσμου, δηλαδή 
τα τείχη της και τους βυζαντινούς ναούς 
της. Τα μνημεία αυτά έλαβαν τον τιμητι-
κό τίτλο των μνημείων της UNESCO και 
για τον λόγο ότι πληρούσαν το κριτήριο 
της αυθεντικότητας. ΄Ενα από τα στοι-
χεία που αποδεικνύουν την αυθεντικό-
τητα ενός μνημείου είναι η κατά χώραν 
διατήρησή τους. Παράλληλα, η πόλη μας 
έχει το προνόμιο να είναι η δεύτερη με-
γάλη πόλη που διασώζει σε ικανοποιη-
τικό βαθμό το βυζαντινό της πρόσωπο, 
μετά την Κωνσταντινούπολη. Η κατα-
σκευή των σταθμών του Μετρό στον 
άξονα της Εγνατίας αποκαλύπτει τον 
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αστικό πολεοδομικό ιστό που συσχετί-
ζεται άμεσα με μνημεία UNESCO, όπως η 
Aχειροποίητος, η Παναγία Χαλκέων, τα 
Τείχη, και τα περιβάλλει. Αποκαλύπτει 
αυτό που επιρρωνύει τις ιστορικές πη-
γές, δηλαδή τον μεγάλο δημόσιο δρόμο 
που διέτρεχε κεντρικά από τα δυτικά 
στα ανατολικά και προέτρεπε τους τα-
ξιδιώτες να μένουν στην πόλη μας και 
να εφοδιάζονται όλα τα αγαθά. Τον δρό-
μο στον οποίον αναπτύσσονταν όλη η 
εμπορική ζωή της πόλης και κινούνταν 
ένα πολύχρωμο πλήθος από ντόπιους 
και ξένους, όπως μαρτυρεί ο ιωάννης 
Καμινιάτης. Τον δρόμο που κείται 6 μέ-
τρα κάτω από τη σημερινή Εγνατία και 
αποδεικνύει την αδιάλειπτη συνέχεια 
της πόλης στην ίδια θέση και με τις ίδιες 
λειτουργίες. Μιας πόλης με εμφανή τη 
διαχρονία της, όπου το καθημερινό αν-
θρωποπεριβάλλον πλαισιώνεται από 
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς που 
προσφέρουν ποιότητα, σταθερότητα και 
καταφύγιο έναντι ενός περιβάλλοντος 
που μεταλλάσσεται και «επιτίθεται» 
καθημερινά. Κάτω από αυτή την πόλη 
οι συρμοί του Μετρό θα διαπεράσουν 
σε υπόγεια διαδρομή και σε απόσταση 
αναπνοής από αυτό το δεδομένο για τη 
ζωή της πόλης πολιτισμικό σύστημα με 
τα Τείχη (ανατολικά και δυτικά), τις εκ-
κλησίες, τη μεγάλη λεωφόρο, τις αγορές 
και τα λουτρά. Και αυτό το περιβάλλον 
που άντεξε 24 αιώνες ζωής και εξέλιξης 
δεν θα πρέπει να το οχλήσουμε, αλλά να 
το εντάξουμε οργανικά και παραγωγικά 
στη ζωή μας. Εχουμε στα χέρια μας τις 

οχυρώσεις, τους λατρευτικούς χώρους 
και μας λείπει ο αστικός ιστός που μόλις 
τώρα μας δόθηκε ως δώρο. Ο Σταθμός 
Βενιζέλου με τη μοναδικότητα της απο-
κάλυψης της κεντρικής διασταύρωσης 
της βυζαντινής κοσμικής και κοσμοπο-
λίτικης Θεσσαλονίκης είναι η πρόκληση. 
Θα την αδράξουμε για να την παραδώ-
σουμε αλώβητη στις επόμενες γενιές ή 
θα καταδικαστούμε σε μία damnatio 
memoriae για την αβελτηρία και την 
προχειρότητά μας; Θα δώσουμε το 16ο 
μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην 
UNESCO ή θα κλείσουμε τα απομεινάρια 
του «γυμνά και τετραχηλισμένα» σε κά-
ποια αποθήκη με αμφίβολη διαχείριση 
και οπωσδήποτε ως μία σκηνογραφημέ-
νη και αλλοιωμένη ρέπλικα; 

΄Εχουμε τη μοναδική ευκαιρία για την 
πόλη μας να αποκτήσει την περιπόθητη 
ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων 
της. Να κερδίσει με τα αρχαιολογικά 
όπλα της τη θέση που της αξίζει διεθνώς. 
Αν χαθεί αυτό το σημαντικό εύρημα, αν 
επικυρωθεί έτσι αβασάνιστα η πρακτική 
της μετατόπισης των μνημείων κατά το 
δοκούν, εγκαινιάζουμε μία στρεβλή και 
μυωπική διαχείριση της πολιτισμικής μας 
κληρονομιάς, την οποία έχουμε δανειστεί 
από τους προηγούμενους και οφείλουμε 
να την παραδώσουμε στους επόμενους. 

Η διασφάλιση του μέλλοντος του 
παρελθόντος μας είναι κοινή μας υπο-
χρέωση. Γιατί η εξαφάνιση κάποιου 
πολιτιστικού αγαθού θα καταστήσει 
φτωχότερη την κληρονομιά όλης της 
ανθρωπότητας. 
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Τhe sixteenth UNESCO monument for Thessaloniki or …

Melina Paissidou

In this text we examine the existing 
Greek and international policy towards 
the cultural heritage, on the occasion of 
the archaeological excavations for the 
construction of the Metropolitan Rail-
way in Thessaloniki, whose works are 
in progress. We, first, point to the Greek 
legislation and precisely to the Greek 
Constitution, article 24 “On the protec-
tion of the natural and cultural environ-
ment” and to the Archaeological Law 
3028/2002 “On the Protection of Antiq-
uities and Cultural Heritage in general”. 
There is a special reference to the inter-
national conventions as the Venice Char-
ter (1964), which establishes our re-
sponsibility towards future generations 
on the cultural heritage, the European 
Convention on the Protection of the Ar-
chaeological Heritage revised in Malta 
1992 by the title “On integrated conser-
vation of the archaeological heritage” 
and the Amsterdam Declaration (1975), 
which claims that “The future cannot and 
should not be built at the expense of the 
past”. Moreover, the European Conven-
tions of London (1969) and Paris (1972) 
“On the protection of the world cultural 
and natural heritage” and the Granada 
Convention (1986) “On the protection of 
the architectural heritage of Europe”, are 
accentuated. 

This legislation background points 
straight to the problem, thus showing 
the conflict between the major public 
works and the archaeological investiga-

tions, when they meet each other. The 
public profitable works contradict with 
the non profitable archaeological works 
and the speediness in social and eco-
nomical changes can’t accept the stabil-
ity of the anthropogenic cultural system 
of the past. 

The case of Thessaloniki, where from 
2006 onwards takes place the largest 
public work of the Metro construction, 
is very eloquent. The salvage excavation 
has discovered the central crossroad of 
the horizontal decumanus with the ver-
tical cardo in “Venizelou station” flanked 
by porticoes and commercial stores. The 
decision of the Ministry of Culture to de-
tach the whole finding and to transport 
it to an ex-army camp lacks any sense 
of sensible and legal policy towards the 
cultural heritage. 

From 1989 fifteen eminent byzantine 
monuments of Thessaloniki are regis-
tered to the UNESCO’s catalogue of the 
monuments of the worldwide cultural 
heritage. Fortifications, churches and a 
public bath form a human, safe and tran-
quil environment flanking the new find, 
the unique testimony from the urban life 
of the city. Consequently, we propose 
that the byzantine crossroad in “Veni-
zelou station” should be the sixteenth 
monument that we owe to the world-
wide cultural heritage. Its authenticity 
can be protected only by its in-situ con-
servation and exposition.


