
 

 

 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

Η Γενικι Συνζλευςθ τθσ Χριςτιανικισ Αρχαιολογικισ Εταιρείασ, επιςτθμονικοφ 

ςωματείου από τα παλαιότερα τθσ Ελλάδασ που ζχει ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και 

κάκε άλλθσ επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ ςτον τομζα τθσ βυηαντινισ και μεταβυηαντινισ 

αρχαιολογίασ και τζχνθσ, εκφράηει τθ μεγάλθ τθσ ανθςυχία για τθν τφχθ του μοναδικισ 

ςθμαςίασ πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ που αποκαλφφκθκε ςτο κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ, 

ςτθ ςυμβολι των οδϊν Εγνατία και Βενιηζλου με αφορμι τα ζργα καταςκευισ του 

μθτροπολιτικοφ ςιδθροδρόμου τθσ πόλθσ. 

Το μνθμειακό αυτό ςυγκρότθμα που βρίςκεται ςτο ςθμείο διαςταφρωςθσ τθσ 

Μέσης οδού τθσ βυηαντινισ Θεςςαλονίκθσ, τθσ δεφτερθσ πόλθσ τθσ βυηαντινισ 

αυτοκρατορίασ, με τον κεντρικό κάκετο άξονα που οδθγοφςε ςτο βυηαντινό λιμάνι τθσ 

πόλθσ, διατθρεί το μνθμειακό τετράπυλο, όπωσ είχε διαμορφωκεί ςτον 6ο αιϊνα ςτθ 

ςυμβολι των οδϊν. Σϊηονται ακόμθ  κατά χϊραν  το κεντρικό αποχετευτικό ςφςτθμα και οι 

βάςεισ τθσ κιονοςτοιχίασ τθσ ςτοάσ κατά μικοσ του δρόμου. Πρόκειται για κατάλοιπα που 

ανάγονται από το 4ο ζωσ και τον 9ο αιϊνα. Tα ευριματα είναι μοναδικά και ζχουν 

ανεκτίμθτθ ιςτορικι και πολιτιςμικι αξία όχι μόνο για τθν Θεςςαλονίκθ αλλά και για τθν 

παγκόςμια πολιτιςτικι κλθρονομιά. 

Η Γ.Σ. αποφάςιςε να κάνει ζκκλθςθ ςτθν Πολιτεία να φροντίςει, ϊςτε να 

διατθρθκεί το μοναδικό αυτό πολεοδομικό ςυγκρότθμα κατά χϊραν ωσ επιςκζψιμοσ 

αρχαιολογικόσ χϊροσ ςτο κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ, αναηθτϊντασ λφςεισ ςυνφπαρξθσ του 

χϊρου με το μθτροπολιτικό ςιδθρόδρομο που εξυπθρετεί τισ κυκλοφοριακζσ ανάγκεσ τθσ 

ςφγχρονθσ πόλθσ. Εάν το πολεοδομικό αυτό ςυγκρότθμα μετακινθκεί κα χάςει τθν 

αυκεντικότθτά του ακόμθ και αν τα ευριματα επανατοποκετθκοφν ςτθ κζςθ τουσ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Η δφςκολθ, αλλά όχι αδφνατθ επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου κα προςφζρει ςτουσ 

Θεςςαλονικείσ ζνα πολφτιμο μνθμειακό τεκμιριο τθσ μακραίωνθσ ιςτορίασ τθσ πόλθσ και 

ζνα μοναδικό αξιοκζατο και ςτουσ ζλλθνεσ  τθν αυτοπεποίκθςθ ότι είναι άξιοι να φζρουν 

τθν πολιτιςμικι τουσ κλθρονομιά.  
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