
 
 

 

 

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Εσωτερικών 

 

 

 

Θέμα: Διαμαρτυρία επαγγελματιών Πυθαγορείου Σάμου. 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Όπως ενημερωνόμαστε από επιστολή διαμαρτυρίας της Επιτροπής 

Επαγγελματιών Πυθαγορείου Σάμου, υφίσταται σοβαρό ζήτημα, αναφορικά με 

τη μη χρηματοδότηση της αποκατάστασης των ζημιών, που προκάλεσε ο 

σεισμός της 30ης Οκτωβρίου 2020. 

Αρχικά στην επιστολή, αναφέρεται ότι σεισμός της 30ης Οκτωβρίου του 

2020, δημιούργησε πολυεπίπεδες καταστροφές στις υποδομές της πόλης του 

Πυθαγόρα, όπως στους αρχαιολογικούς χώρους, σε ιδιωτικά κτίσματα, και 

κυρίως στον λιμένα, ο οποίος έχει υποστεί τεράστια προβλήματα, τέτοια που να 

τον καθιστούν μη λειτουργικό στον ελλιμενισμό σκαφών και στη λειτουργία 

καταστημάτων στη χερσαία πλευρά του. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η διαμαρτυρία αφορά σε σημαντικά προβλήματα που 

έχουν προκύψει, και τα οποία διαφαίνεται να διαμορφώνουν, δυνητικά, τραγικές 

και καταστροφικές συνέπειες,  στην οικονομία αλλά στην γενικότερη λειτουργία  

της πόλης, των κατοίκων της και της τουριστικής αγοράς  του νησιού, ευρύτερα. 

Πιο αναλυτικά, εκτός από την κατακρήμνιση τμήματος του μόλου, έχει 

αποκολληθεί μεγάλο τμήμα  δεκάδων μέτρων, από τη χερσαία ζώνη  του 

ευρύτερου λιμένα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το λιμάνι του Πυθαγορείου είναι 

προστατευμένο από την UNESCO, ως το μοναδικό διατηρητέο αρχαίο τεχνικό 

λιμάνι της Μεσογείου. Επιπροσθέτως, εκτός της συγκεκριμένης πολιτιστικής 
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βαρύτητας και πολιτισμικής αξίας που έχει ο συγκεκριμένος λιμένας, 

υπεισέρχεται και τεράστια τουριστική και επαγγελματική δραστηριότητα, η 

οποία προς το παρόν έχει σταματήσει. 

Κύριε Υπουργέ, η ζημιά η οποία θα προκύψει στην περιοχή είναι 

ανυπολόγιστη, διότι το λιμάνι αποτελεί ένα από τα κέντρα της τουριστικής 

λειτουργίας, σε μια περιοχή η οποία είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός 

προορισμός του ανατολικού Αιγαίου, και κατέχει το 60% της τουριστικής 

αγοράς της Σάμου. Οι επαγγελματίες αγανακτούν, γιατί θεωρούν, ότι κάθε μέρα 

επιπλέον καθυστέρησης εδώ και 3 μήνες, τους οδηγεί σε γενικότερη 

καταστροφή.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στα ζητήματα που παραθέτει στη διαμαρτυρία της, η 

Επιτροπή Επαγγελματιών Πυθαγορείου Σάμου; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο σε οικονομική χρηματοδότηση, αναφορικά 

με την αποκατάσταση των ζημιών, που προκάλεσε ο σεισμός της 30ης 

Οκτωβρίου 2020; 

 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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