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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη, στη συζήτηση σχετικά με την κήρυξηοριοθέτηση ή μη, του Δήμου Πειραιά, ως αρχαιολογικού χώρου
Ο Δήμαρχος Πειραιά, ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου & Συμβουλίου Μουσείων, με θέμα την εισήγηση για τη Κήρυξη – Οριοθέτηση ή
μη ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων Πειραιά και Κερατσινίου – Δραπετσώνας,
Π.Ε. Πειραιώς, Περιφέρειας Αττικής, προσκάλεσε τους φορείς της πόλης στην τακτική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου, την 1η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00,
προκειμένου να συμμετάσχουν στη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί για το εν λόγω θέμα.
Στη συνεδρίαση παρέστη η Έφορος Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων,
ενόψει της πληθώρας των ζητημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν από μια τέτοια απόφαση
του ΚΑΣ. Στη διάρκεια της συνεδρίαση, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης,
δήλωσε:
«Υποστηρίζοντας, πρωτίστως, τα συμφέροντα χιλιάδων πειραϊκών επιχειρήσεων, με
σημαντική εμπορική, βιομηχανική, εισαγωγική, εξαγωγική, εφοδιαστική, μεταφορική,
ναυπηγοεπισκευαστική και ναυτιλιακή δραστηριότητα, το Ε.Β.Ε.Π. εκφράζει ξανά την
αντίθεσή του σε μία τέτοια βιαστική απόφαση που, αν τελικά παρθεί και ισχύσει, θα
αποτελέσει πισωγύρισμα για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Ειδικότερα,
αυτό θα είναι και το τρίτο και ίσως μεγαλύτερο εμπόδιο που ορθώνεται στις επενδύσεις της
πόλης, μετά από εκείνο της απόφασης του Σ.τ.Ε. για τον λιμένα και της Επιτροπής Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), που απέρριψε μία σειρά επενδύσεων της Cosco.
Επιτέλους, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι δαιδαλώδεις και πολύπλοκες διαδικασίες του
ελληνικού Δημοσίου αποτελούν τροχοπέδη για κάθε σοβαρή επενδυτική προσπάθεια. Δεν
μπορεί η επιτροπή του Κ.Α.Σ. να αποφασίζει και να εισηγείται ερήμην της πόλης, όχι μόνο του
Δήμου και της Αντιπεριφέρειας, αλλά και των παραγωγικών τάξεων και των κατοίκων, για ένα
τόσο σοβαρό θέμα που θα επηρεάσει, κατά γενική ομολογία, καταλυτικά τη λειτουργία της
πόλης και την υλοποίηση μεγαλεπήβολων έργων, που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Κατανοώ την
ανησυχία του Δημάρχου, το παράπονο του Αντιπεριφερειάρχη, καθώς και τον υπερβάλλοντα
ζήλο της εφόρου για το λειτούργημα που επιτελεί. Καταλάβετε, όμως, και εσείς ότι στον
Πειραιά δεν ζουν πλέον ούτε Αρχαίοι Έλληνες, ούτε Ρωμαίοι, αλλά μία σύγχρονη κοινωνία.
Με ομόφωνη λοιπόν απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. ζητάμε την απόσυρση του θέματος από
την ημερήσια διάταξη του ΚΑΣ, ώστε να μας δοθεί επαρκής χρόνος να προσκομίσουμε
επικαιροποιημένο τον οικονομικό χάρτη της πόλης του Πειραιά. Διαφορετικά, η συζήτηση για
τέτοιου είδους σοβαρό θέμα, θα φαντάζει πια με ένα κακόγουστο πρωταπριλιάτικο αστείο» !
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