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Πειραιάς, 21-1-2016 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Συνάδελφοι, 

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιείται ξενάγηση 

διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Πειραιά από την Εναλλακτική ∆ράση και το 

∆ίκτυο Προστασίας Σαρωνικού με τη στήριξη του Συλλόγου Ελλήνων 

Αρχαιολόγων και άλλων συλλογικοτήτων και κοινωνικών κινημάτων. Η 

συμβολική αυτή δράση γίνεται στα πλαίσια καμπάνιας ενημέρωσης της 

κοινής γνώμης ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και είναι μια 

περιήγηση στην Ηετιώνεια Πύλη, το Σιλό, τις πέτρινες δεξαμενές 

Βασιλειάδη και την  αποθήκη Κανέλου που αποτελούν μνημεία σύγχρονης 

ιστορίας και σχεδιάζεται να παραχωρηθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. 

 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν 

Κυριακή 24/1, ώρα 10.30 στον ΣΤΑΘΜΟ του ΗΣΑΠ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 



      

     Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΝ ΕΚΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ  

        ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016   Ώρα 10.30   ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της εκποίησης του 
λιμανιού του Πειραιά βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα 
πραγματικότητα που εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για την ήπια και 
βιώσιμη ανάπτυξη του Πειραιά και της χώρας, αλλά και πλήρους 
απαξίωσης της ιστορίας και των μνημείων, που για περισσότερο από 
3000 χρόνια έχουμε σαν πολιτιστική κληρονομιά. 

Ο Πειραιάς, ο δήμος που καθιέρωσε το 517π.Χ με τη νομοθεσία του 
ο Κλεισθένης·  το λιμάνι που στην εποχή του Χρυσού Αιώνα της 
Αθήνας αποτέλεσε το κέντρο μεταφοράς εμπορευμάτων, ιδεών  και 
πολιτισμού σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο· το λιμάνι που 
πολεοδόμησε ο Ιππόδαμος, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά το 
περίφημο Ιπποδάμειο σύστημα, το οποίο σήμερα θαυμάζει η 
ανθρωπότητα· το λιμάνι που θωράκισαν ο Θεμιστοκλής, ο Κίμωνας, 
ο Περικλής και ο Κόνωνας και αποτέλεσε ασπίδα ενάντια σε κάθε 
εχθρό· το λιμάνι που μέχρι και τη νεότερη ιστορία,  μας έχει αφήσει 
ένδοξα μνημεία πολιτισμού σήμερα κινδυνεύει με εκποίηση.  

Εάν η σύμβαση του ΤΑΪΠΕ∆, του  αμαρτωλού εκποιητή του δημόσιου 
πλούτου, ισχύσει και γίνει αποδεκτή η μοναδική (νόμιμη;), όπως 
προκύπτει από τα δημοσιεύματα προσφορά της κινεζικής  εταιρείας 
COSCO για παραχώρηση του ιστορικού λιμανιού του Πειραιά, 
κινδυνεύουν να εκποιηθούν σημαντικά μνημεία  της αρχαίας και της 
νεότερης ιστορίας που περιλαμβάνονται  στην υπό  παραχώρηση 
έκταση όπως είναι μέρος του Κονώνειου τείχους, οι πέτρινες 
δεξαμενές Βασιλειάδη, το Παλατάκι, το Σιλό, η αποθήκη 
Κανέλου και η σχεδιαζόμενη πολιτιστική ακτή.   

Με βάση τα δεδομένα αυτά οι συλλογικότητες και οι πολίτες από το 
∆ήμο Πειραιά, όπως και από άλλες περιοχές που για χρόνια 
αγωνιζόμαστε εναντίον της εκποίησης του δημόσιου πλούτου της 
χώρας μας  και εν προκειμένω για την αποτροπή της εκποίησης του 
λιμανιού του Πειραιά και των ιστορικών του  μνημείων, νιώσαμε 
έκπληξη όταν διαπιστώσαμε ότι η διοίκηση του ΤΑΪΠΕ∆, αγνοώντας 
σκόπιμα τις συνταγματικές απαγορεύσεις για εκποίηση ιστορικών 
μνημείων επιχειρεί εσπευσμένα την πραγματοποίηση της παράνομης 
“επένδυσης”, εκποιώντας το ιστορικότερο λιμάνι στον κόσμο, 
σημαντικότατο παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας για ξεπέρασμα 
της κρίσης, εκποιώντας ταυτόχρονα  και  την ιστορία της χώρας 



μας, στο όνομα της σωτηρίας της πατρίδας. Και η έκπληξή μας 
είναι μεγαλύτερη γιατί αυτή η εκποίηση επιχειρείται από μια 
κυβέρνηση που και σαν αντιπολίτευση, αλλά και στην πρώτη φάση 
της θητείας της (Ιανουάριος-Ιούλιος 2015), ήταν σταθερά εναντίον 
αυτής της εκποίησης. Βαθιά ανησυχία επίσης μας προκάλεσε το 
γεγονός ότι η κυβέρνηση κάτω από το βάρος  της πίεσης των 
κινημάτων αλλά και από το βάρος των δικών της ενοχών, 
προσπαθεί να τεμαχίσει τον Πειραιά και την ιστορία του, 
εξαιρώντας από την εκποίηση  την Ηετιώνεια Πύλη, την περιοχή της 
Κυνόσουρας στη Σαλαμίνα και το χώρο των λιπασμάτων στη 
∆ραπετσώνα και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό και με την παρουσία 
του ίδιου του πρωθυπουργού στο λιμάνι. 

Εμείς σε κάθε περίπτωση δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω από 
αυτά, για τα οποία τόσα χρόνια αγωνιστήκαμε. ∆ηλώνουμε για 
μία ακόμη φορά ότι το λιμάνι του Πειραιά και η ιστορία του δε 
θα επιτρέψουμε ούτε να εκποιηθεί ούτε να τεμαχισθεί.  

Η Εναλλακτική ∆ράση και το ∆ίκτυο Προστασίας Σαρωνικού 
με τη στήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και άλλων 
συλλογικοτήτων και κοινωνικών κινημάτων  θα εντείνουμε 
ακόμη περισσότερο  την καμπάνια ενημέρωσης της κοινής γνώμης, 
όχι μόνο στην Αττική και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, ενώ 
παράλληλα θα οργανώσουμε δυναμικές κινητοποιήσεις ξεκινώντας 
συμβολικά στις 24 Ιανουαρίου από μια ξενάγηση 
διαμαρτυρίας στην Ηετιώνεια Πύλη, το Σιλό, τις πέτρινες 
δεξαμενές Βασιλειάδη και την  αποθήκη Κανέλου για να 
διεκδικήσουμε: 

-Να σταματήσει άμεσα κάθε  διαδικασία εκποίησης του 
λιμανιού του Πειραιά, διότι εκτός από την προσβολή της 
ιστορίας,   συνιστά πολιτικό, οικονομικό, νομικό, 
περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, και κοινωνικό  σκάνδαλο.                                   

Να απεμπλακεί  το λιμάνι του Πειραιά από το ΤΑΪΠΕ∆. 

-Να  καταργηθεί το ΤΑΙΠΕ∆, γιατί είναι γνωστός ο αμαρτωλός 
ρόλος του στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και της 
ιστορίας της πατρίδας μας.   

-Να αναβαθμισθεί ο δημόσιος χαρακτήρας και οι υπηρεσίες 
του λιμανιού, ώστε και ο ιστορικός και πολιτιστικός του 
χαρακτήρας να αναδειχθεί και κυρίως να αποτελέσει μοχλό 
ανάκαμψης της οικονομίας σε όφελος της χώρας μας.  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΑ ΖΩΗΣ 

∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΎ  
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