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ΘΕΜΑ: «Απαξίωση του Τύμβου των Σαλαμινομάχων που τείνει να μετατραπεί
σε νεκροταφείο σαπιοκάραβων»

Κυρία, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της τοπικής κοινωνίας της Σαλαμίνας, αγανάκτηση
και προβληματισμός επικρατεί μεταξύ των κατοίκων της νήσου, εξαιτίας του μεγάλου
αριθμού επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων που βρίσκονται
πολύ καιρό αγκυροβολημένα στον Αρχαίο Λιμένα Σαλαμίνας. Σύμφωνα με καταγγελίες των
πολιτών της Σαλαμίνας, το νησί τείνει να μετατραπεί σε νεκροταφείο σαπιοκάραβων με την
ανοχή και ένοχη σιωπή της Δημοτικής Αρχής.  Εδώ και αρκετό καιρό,  όπως λένε,  είναι
μάρτυρες σε μικρά περιβαλλοντικά εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος των δημόσιων
αγαθών και των πολιτών που συνδέονται με αυτά. Προπαραμονές των Χριστουγέννων στις
22 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, βυθίστηκε το
πλοίο «ΠΟΝΤΟΣ» (πρώην Φ/Γ«ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ») στην πολλαπλώς προστατευόμενη
θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας, καθώς βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον Τύμβο των
Σαλαμινομάχων και την Κοινότητα Αμπελακίων. Στην περιοχή αυτή μάλιστα δόθηκε
κυβερνητική άδεια για τη λειτουργία διαλυτηρίου πλοίων για 15 χρόνια σε εταιρεία, παρότι
βρίσκεται σε ζώνη Α΄ προστασίας με το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο Πολιτισμού να μην
αντιδρά για την τήρηση του νόμου και την προστασία ενός μνημείου της παγκόσμιας
ιστορίας, όπως ο Τύμβος των Σαλαμινομάχων. Το εν λόγω πλοίο κατέπλευσε από την
Ελευσίνα ρυμουλκούμενο στις 13/10/20, παρέμεινε κάποιο διάστημα στα Ναυπηγεία
Περάματος, παρά τις επισημάνσεις για την επικινδυνότητά του. Εν συνεχεία μαζί με άλλα
χαρακτηρισμένα επικίνδυνα – επιβλαβή πλοία και ναυάγια τελικά απομακρύνθηκαν με
πανηγυρισμούς και δυστυχώς ήρθαν στη Σαλαμίνα, χωρίς η Δημοτική Αρχή Σαλαμίνας να
εκφράσει ούτε μία στιγμή τη διαμαρτυρία της. Τελικά, το πλοίο βυθίστηκε παραδόξως με το
όνομα «ΠΟΝΤΟΣ»  με τις περιβαλλοντικές συνέπειες να είναι τεράστιες για την περιοχή.
Όπως τεράστια επίσης είναι και τα ερωτηματικά για τις ευθύνες των Δημοτικών, Λιμενικών
και Αρχαιολογικών Αρχών που βλέπουν, ακούνε και δεν μιλάνε. Η Επιτροπή Διάσωσης
Αρχαιολογικών Χώρων με έγγραφό της προς τους αρμόδιους φορείς τους επισημαίνει τις
συνέπειες του ημιβυθισμένου πλοίου στη ρύπανση του θαλάσσιου και χερσαίου
περιβάλλοντος, όπως επίσης και του βυθού της θάλασσας, όπου υπάρχουν κατάλοιπα
αρχαίων πλοίων και ερειπίων. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι είναι μεγάλος ο αριθμός
των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων που βρίσκονται πολύ
καιρό αγκυροβολημένα στον Αρχαίο Λιμένα Σαλαμίνας και διερωτάται πώς αγκυροβόλησαν
σε ενάλιο αρχαιολογικό χώρο, αφού απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού
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Πολιτισμού η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου
(Ν. 3028/2002)», κάτι που δεν έχει συμβεί. Στα πλαίσια της λογοδοσίας, η Πολιτεία οφείλει
να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους υπαίτιους της μεταφοράς και διατήρησης
των ανωτέρω επικίνδυνων πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων στην ενάλια αρχαιολογική
ζώνη της Σαλαμίνας. Ακόμη οφείλει να μεριμνήσει για την άμεση απομάκρυνση της
ημιβυθισμένης επικίνδυνης φορτηγίδας «ΠΟΝΤΟΣ», όπως επίσης και των λοιπών
επικίνδυνων πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων που βρίσκονται στην περιοχή,
αποκαθιστώντας και προστατεύοντας τον Τύμβο των Σαλαμινομάχων, ένα μνημείο
παγκόσμιας ιστορίας και πολιτισμού.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να φροντίσετε και να
προστατέψετε τον Τύμβο των Σαλαμινομάχων, ένα μνημείο παγκόσμιας ιστορίας και
πολιτισμού;

2. Προτίθεσθε άμεσα να προβείτε σε ενέργειες ελέγχου και απόδοσης ευθυνών στους
υπαίτιους της μεταφοράς και διατήρησης των ανωτέρω επικίνδυνων πλοίων και πλωτών
ναυπηγημάτων στην ενάλια αρχαιολογική ζώνη της Σαλαμίνας;

3. Προτίθεσθε να μεριμνήσετε για την άμεση απομάκρυνση της ημιβυθισμένης επικίνδυνης
φορτηγίδας «ΠΟΝΤΟΣ», η οποία προκαλεί σοβαρές συνέπειες στη ρύπανση του
θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος, όπως επίσης και του βυθού της θάλασσας, όπου
υπάρχουν κατάλοιπα αρχαίων πλοίων και ερειπίων;

4. Συνειδητοποιείτε ότι με την ανοχή και την ολιγωρία σας στο συγκεκριμένο ζήτημα
απαξιώνετε ένα μνημείο της παγκόσμιας ιστορίας και δημιουργείτε αρνητικές εντυπώσεις
στο εξωτερικό για τη χώρα και τον σεβασμό της στην πολιτιστική κληρονομιά και την
ιστορία της;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ




