
 

 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2021 

Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Προς Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού 

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

ιστορικού τόπου του στην Πειραϊκή 

Σε συνέχεια των κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων για το θέμα επανέρχομαι διότι 

προκύπτουν συνεχώς τουλάχιστον πλημελλείς χειρισμοί από πλευράς και του 

υπουργείου. Μετά τις επανειλημμένες καταγγελίες του Παρατηρητηρίου Πειραϊκής για 

διαρροή μπάζων και βυθοκορημάτων στη θάλασσα της Πειραϊκής, το τμήμα 

Περιβάλλοντος της Περιφέρειας διενέργησε αυτοψία στις 11 Ιουνίου 2021 όπου 

διαπίστωσε: 

Α. Την διαρροή μέσα στη θάλασσα των μπάζων και βυθοκορημάτων που 

προορίζονται για την πλήρωση των  τσιμεντοκιβωτίων. 

Β. Τον  διασκορπισμό τους στον αέρα. 

Γ. Την ρύπανση της θάλασσας κατά μήκος των τσιμεντοκιβωτίων -κεσόν. 

Δ. Την δημιουργία νέας  παραλίας από επιχωματώσεις νοτιοανατολικά του  μνημείο 

του Θεμιστοκλή  που δικαιώνει την προσφυγή του Παρατηρητηρίου Πειραϊκής και 

των κατοίκων καθώς και την προσωρινή διαταγή για παύση των εργασιών στις 16-

12-20 του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά. 

Ε. Τη μη τήρηση προγράμματος και τη μη διαβίβαση από την ΟΛΠ ΑΕ πρόγραμμα 

παρακολούθησης μετρήσεων για την ποιότητα του θαλασσινού νερού με 

προσδιορισμό της θολερότητας, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα κατά τη 

διάρκεια εργασιών που διεξάγονται την τουριστική περίοδο και σε απόσταση 100 

μέτρων από το όριο του έργου, προς την κατεύθυνση των πλησιέστερων παραλιών 

της περιοχής, σε εφαρμογή του όρου 4.2.8.7. της σχετικής (3) ΑΕΠΟ.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω ερωτηματικά εγείρονται αναφορικά με την επίβλεψη 

του ΥπΠοΑ στα έργα της επέκτασης του λιμένα Πειραιά. Όπως είχα αναφέρει κατά τη 

συζήτηση της σχετικής επίκαιρης στις 5.2.2021 «αν ανακαλύπταµε σήµερα το µνηµείο 

του Θεµιστοκλή θα ήταν κεντρική παγκόσµια είδηση. Και όµως, αυτήν τη στιγµή το 

Υπουργείο σας επιτρέπει στην ουσία την πλήρη απώλεια του φυσικού του χώρου µε 

κίνδυνο για την ίδια την καταστροφή του µνηµείου». 

Ερωτάται η κ. Υπουργός: 

1. Ποιες είναι οι συνέπειες στις ενάλιες και χερσαίες αρχαιότητες της Πειραϊκής από όσα 

διαπιστώνει το τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας κατά την αυτοψία του στις 11  

Ιουνίου 2021; Σε ποιες ενέργειες θα προβεί; 

Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

7867

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:

655

Ημερομ. Κατάθεσης:

8/7/2021



 

1. Την (ομόφωνη) γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως 

διατυπώθηκε στην υπ΄ αριθμ. 27/17.07.2018 Συνεδρία του (θέμα 23ο).   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΚΑΣ Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 (Πράξη 27). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ. Έγκριση ή μη προμελέτης με τίτλο «Ανάδειξη Κονώνειου Τείχους και 

του ταφικού μνημείου Θεμιστοκλή», στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση Επιβατικού 

Λιμένα Πειραιά (Νότια Ζώνη-φάση Α”)» του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ). 

2. Τη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΣ Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 (Πράξη 41). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Έγκριση ή μη «Αρχικού 

Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) – ΣΤΑΔΙΟ Α΄ 

και ΣΤΑΔΙΟ Β΄» του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε., Δήμου Πειραιά, 

Περιφέρειας Αττικής. 

3. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς, της Διεύθυνσης Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Τμήμα 

Αρχαιολογικών χώρων, μνημείων & αρχαιογνωστικής έρευνας με θέμα «Ταφικό 

Μνημείο Θεμιστοκλή» με υπογράφουσα την προϊσταμένη της Δ/νσης το οποίο εστάλη 

πρόσφατα στο Γραφείο Υπουργού, με τον αριθμό πρωτοκόλλου. 

4. Το Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής «Ανάδειξη Κόνωνειου Τείχους-Ταφικού Μνημείου 

Θεμιστοκλή». 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 

 




