
1) Αν καταργηθεί ο σταθμός Βενιζέλου τότε οι δύο γειτονικοί 
μεταξύ τους σταθμοί, αυτοί της Δημοκρατίας και Αγ. Σοφίας, θα 
απέχουν μεταξύ τους γύρω στα 1200μ. (Υπενθυμίζουμε ότι οι 
αποστάσεις σταθμών στο κέντρο πόλεων είναι συνήθως από 600-
1000μ.). Οι μελέτες καταλήγουν ότι μια τόσο μεγάλη απόσταση 
απαιτεί υποχρεωτικά κάποιο ενδιάμεσο φρέαρ αερισμού με σχετικές 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξόδους επιβατών για 
έκτακτες καταστάσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές 
ασφαλείας έργων Μετρό. Αυτό σημαίνει, εκτός των άλλων, νέες 
ανασκαφές στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης, άρα νέες 
καταστροφές αρχαίων. 

2) Με την κατάργηση του σταθμού Βενιζέλου όλα τα 
ηλεκτρομηχανολογικά και σιδηροδρομικά συστήματα του έργου (46 
σε αριθμό) θα πρέπει να επανασχεδιασθούν ή να τροποποιηθούν. Το 
Μετρό Θεσσαλονίκης έχει σχεδιασθεί να κινείται αυτόματα, χωρίς 
μηχανοδηγό. Κατάργηση εκ των υστέρων του σταθμού Βενιζέλου 
απαιτεί έναν ξανασχεδιασμό που για να υλοποιηθεί απαιτεί τρία 
τουλάχιστον χρόνια πρόσθετων εργασιών και τεράστια χρηματικά 
ποσά. 

3) Με την κατάργηση του σταθμού θα απαιτηθεί η 
επαναχωροθέτηση των αυτοματοποιημένων λειτουργικών 
συστημάτων στους παρακείμενους σταθμούς Δημοκρατίας και Αγ. 
Σοφίας, οι οποίοι θα πρέπει να επανασχεδιασθούν ριζικά από 
αρχιτεκτονική, ηλεκτρομηχανολογική και στατική άποψη. 

4) Στο ενδεχόμενο κατάργησης του σταθμού Βενιζέλου η 
προβλεπόμενη επιβατική του κίνηση θα μεταφερθεί υποχρεωτικά 
στους γειτονικούς σταθμούς Δημοκρατίας και Αγ. Σοφίας. Η πρωινή 
π.χ. κίνηση του σταθμού, σε ώρες αιχμής, έχει υπολογισθεί γύρω 
στους 9000 επιβάτες, χωρίς μάλιστα να λαμβάνεται υπόψη η 
μελλοντική επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά και 
Σταυρούπολη, που θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των εν δυνάμει 
επιβατών του. Επομένως οι δύο γειτονικοί σταθμοί θα επιβαρυνθούν 
σε ώρες αιχμής κατά 4500 επιβάτες έκαστος. Κανείς όμως από τους 
δύο δεν έχει τις προδιαγραφές για να δεχτεί μια τέτοια αύξηση. Σε 
περιπτώσεις π,χ. εκκένωσης του σταθμού λόγω εκτάκτου συμβάντος, 
τα προβλεπόμενα κλιμακοστάσια δεν επαρκούν. 

5) Η κατάργηση του σταθμού Βενιζέλου, ενός σταθμού που 
βρίσκεται στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της πόλης, θα μειώσει 
σημαντικά τη χρησιμότητα του Μετρό. Με την κατάργηση του 
σταθμού Βενιζέλου δεν θα εξυπηρετείται πλέον μεγάλο τμήμα του 
κέντρου της πόλης, όπου εκτός του εμπορικού κέντρου, υπάρχουν 
πολυάριθμα υποκαταστήματα τραπεζών, σημαντικά μνημεία και το 
Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. 

“Όλα τα ως άνω καθώς και όλες οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί 
και οδήγησαν στις προγενέστερες υπουργικές αποφάσεις, καθώς και 
καμία νεότερη μελέτη, δεν ελήφθησαν υπόψιν από τη Διοίκηση κατά 
τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης. Ως εκ τούτου η 
προσβαλλόμενη είναι πλημμελώς αιτιολογημένη και πρέπει να 
ακυρωθεί” αναφέρεται στο κείμενο της προσφυγής. 


