
 

 

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Θέμα: Πειραιάς: Κίνδυνος για το μνημείο του Θεμιστοκλή και ριζική αλλοίωση του 

ιστορικού τόπου του από το λιμάνι στην Πειραϊκή 

Στις 17 Δεκεμβρίου 2020, το Πρωτοδικείο Πειραιά εξέδωσε  Προσωρινή Διαταγή 

Ασφαλιστικών Μέτρων κατά της   ΟΛΠ Α.Ε, για την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην Πειραϊκή, μετά από αίτηση που είχαν καταθέσει το «Παρατηρητήριο 

Πειραϊκής» και 24 πολίτες.  

Σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή Ασφαλ ιστικών Μέτρων «…υφίσταται κατεπείγουσα 

περίπτωση για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία των σχετικών 

δικαιωμάτων των αιτούντων αφού η εν λόγω προσβολή της προσωπικότητας τους συνεπεία 

των ενεργειών της ΟΛΠ είναι διαρκής, προκαλώντας ακόμη  και σήμερα τα βλαβερά  

αποτελέσματα στην υγεία και την προσωπικότητα τους..».   Η ίδια απόφαση δέχεται  

επίσης την επιπλέον ρύπανση της θάλασσας στις 10.12.20 από τις επιχωματώσεις και τη 

συντριβή του κεσόν στα δυο «ενώ  τα άγνωστης προέλευσης υλικά έχουν πλήρως 

διαρρεύσει στη θάλασσα αλλά και στον χώρο του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή» .  

Σύμφωνα με τον όρο 84 της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) οικ. 
170400/11.9.2013 με θέμα ‘Τροποποίηση της α.π. 104050/17.5.2006 Έγκρισης Περ/κων 

Όρων του έργου ‘Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ Α.Ε.΄όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει’ πριν την έναρξη κατασκευής του έργου πρέπει να γίνει υποθαλάσσιος έλεγχος του 

πυθμένα με συσκευές υποβρύχιας διασκόπησης σε όλη την θαλάσσια έκταση του 

προτεινόμενου έργου και να πραγματοποιηθεί υποβρύχια έρευνα για τον εντοπισμό και 

καταγραφή του αρχαίου οικοδομικού υλικού του ‘Ταφικού Μνημείου’ με στόχο την 

ανέλκυση και αναστήλωσή του. 

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Ποια είναι τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνας; Ποιες συγκεκριμένες 

επιθεωρήσεις/ επιβλέψεις έχουν κάνει οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου συνολικά έως 

τώρα για το έργο του νοτίου λιμένα του Πειραιά; Έχει ζητήσει από τον ΟΛΠ ακτομηχανική 

μελέτη για την προστασία του Ταφικού μνημείου από τα κύματα και την ενδεχόμενη 

διάβρωση του τείχους και αν όχι για ποιο λόγο;  

2. Πώς το ΥΠΠΟΑ επιτρέπει την κατασκευή του νέου λιμανιού πάνω στα αρχαία τείχη και 

το μνημείο του Θεμιστοκλή; 
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