
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ1 
 
Χαριλαος Ν. Ψαραυτης2 
 
Κυρια Προεδρε, 
Κυριε Γενικε Γραµµατεα, 
Κυριοι ∆ηµαρχοι, 
Φιλοι ξενοι εκπροσωποι, 
Κυριες και κυριοι, 
 
Με τιµα ιδιαιτερα η προσκληση να απευθυνω χαιρετισµο και να αναπτυξω τις θεσεις 
του ΟΛΠ στην επιστηµονικη ηµεριδα και συναντηση εργασιας σας στο πλαισιο του 
προγραµµατος TERRA POSIDONIA.  
 
Η αναπλαση οποιασδηποτε υποβαθµισµενης περιοχης είναι σιγουρα µια προκληση 
για τους φορεις που εµπλεκονται σ’ αυτή. Είναι προκληση για πολλους λογους. 
Αναφερω χαρακτηριστικα τους εξης (και σιγουρα δεν ειµαι εγκυκλοπαιδικος): 
 
1. Αν στην αναπλαση εµπλεκονται πολλοι φορεις, υπαρχει κινδυνος ο κάθε ενας από 

αυτους να κοιταει µονο το στενο δικο του οφελος και να µην κατανοει τις θεσεις 
των αλλων φορεων η το γενικοτερο οφελος από την αναπλαση. 

2. Οποιαδηποτε σοβαρη αναπλαση απαιτει σηµαντικα κονδυλια, η εξασφαλιση των 
οποιων σιγουρα δεν θα ελθει από µονη της.  

3. Απαιτουνται ισχυρες και ευελικτες οργανωτικες, διαχειριστικες και εκτελεστικες 
δοµες, που πιθανον κανενας από τους εµπλεκοµενους φορεις δεν διαθετει από 
µονος του. 

4. Πολλες φορες το προβληµα µοιαζει µε Γορδιο ∆εσµο, και χρειαζεται τολµη και 
φαντασια για να λυθει 

 
Παρα τους λογους αυτους, µειζονες αναπλασεις υποβαθµισµενων αστικων η 
βιοµηχανικων περιοχων που εχουν σχεση µε λιµανια εχουν γινει τα τελευταια 20 
χρονια σε αρκετα µερη του κοσµου, αλλα µεχρι στιγµης όχι στην Ελλαδα. Από την 
προσωπικη µου εµπειρια, αναφερω δυο περιπτωσεις (χωρις να θελω να ισχυρισθω ότι 
είναι και οι πιο σηµαντικες, απλως τις  αναφερω επειδη τις ξερω καλυτερα): 
 
Στη Βοστωνη των Ηνωµενων Πολιτειων, µια πολη στην οποια εζησα 15 χρονια, η 
περιοχη του λιµανιου ηταν µεχρι τα µεσα της δεκαετιας του 70 µια περιοχη που 
θυµιζε σεληνιακο τοπιο, µε παλιες αποθηκες αδειες και ανεκµεταλλευτες και µε 
υπαιθριους χωρους οπου κυριολεκτικα κινδυνευε να κυκλοφορησει κανεις ακοµη και 
το µεσηµερι. Μερικα χρονια αργοτερα, ο χωρος εσφυζε από ζωη, µε γραφεια, 
µαγαζια, εστιατορια, ενυδρειο, θεατρα, σινεµα, κλπ. Η αναπλαση ειχε εκπληκτικα 
αποτελεσµατα, και για την οικονοµια της πολης και για τη ζωη των κατοικων της. 
 
Στο Μπιλµπαο της Ισπανιας, το οποιο ειχα επισκεφθει τα φοιτητικα µου χρονια για 
να εργασθω σε καποιο ναυπηγειο στις αρχες της δεκαετιας του 70, βαρειες 
βιοµηχανιες πασης φυσεως δηµιουργουσαν ένα περιβαλλον βρωµικο, θορυβωδες και 
εχθρικο προς τον κατοικο της πολης. Πολλες από τις βιοµηχανιες αυτές πεθαναν 
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2 Καθηγητης ΕΜΠ και ∆/νων Συµβουλος ΟΛΠ Α.Ε. 



µερικες δεκαετιες αργοτερα. Όταν επισκεφτηκα την πολη περισυ, εµεινα εκπληκτος: 
Η σκουρια, ο καπνος και ο θορυβος ειχαν δωσει τη θεση τους στην τεχνη και τον 
πολιτισµο. Το µουσειο Guggenheim της Νεας Υορκης ηρθε και εκτισε παραρτηµα 
στην πολη, η δε πολη κατασκευασε συνεδριακο κεντρο και µεγαρο µουσικης στο 
χωρο των παλιων ναυπηγειων. Ολος ο κοσµος ερχεται τωρα στο Μπιλµπαο. 
 
Τετοιες αναπλασεις εχουν γινει και αλλου, πχ στο Λονδινο, στο Σιδνευ, στη 
Βαρκελωνη, στη Γενοβα, και σε άλλες πολεις, περιλαµβανοµενων και αυτων που 
συµµετεχουν στο προγραµµα σας.  
 
Το ερωτηµα είναι, γιατι να µη γινει κατι τετοιο και εδώ, στην ευρυτερη περιοχη του 
Πειραια, οπου οντως υπαρχει µεγαλη αναγκη? Είναι αραγε πιο εξυπνοι από µας αυτοι 
που το εκαναν αλλου? Η µηπως µας λειπει η βασικη γνωση και εµπειρια?  
 
Θα σταθω σε δυο περιπτωσεις, την αναπλαση που σχεδιαζει ο ΟΛΠ για τον επιβατικο 
λιµενα, και την αναπλαση της ∆ραπετσωνας, που είναι και το αντικειµενο της 
ηµεριδας. 
 
Αυτή τη στιγµη είναι σε εξελιξη µειζων µελετη µας για την αναπλαση του  
επιβατικου λιµενα. Η αναπλαση αυτή στοχο εχει να υλοποιησει και στον Πειραια 
αυτά που εχουν ηδη υλοποιηθει σε αλλα λιµανια του κοσµου. Να ενωσει το λιµανι µε 
την πολη που το περιβαλλει. Όταν τελειωσει η µελετη αυτή, θα ειµαστε ετοιµοι να 
προκηρυξουµε διαγωνισµους για συµβασεις παραχωρησης χωρων και κτιριων όπως 
αποθηκες και αλλα κτιρια που τωρα είναι ανεκµεταλλευτα. Προωθουµε επισης την 
κατασκευη πολυοροφου parking µε τη µεθοδο της αυτοχρηµατοδοτησης, καθως και 
λιµενικο εργο και επιβατικο σταθµο κρουαζιεροπλοιων, µε υποστηριξη από το 
Ταµειο Συνοχης. Οι παρεµβασεις αυτές θα συµπληρωσουν τις παρεµβασεις που 
εχουν γινει τα τελευταια 3 χρονια εδώ στο κεντρικο λιµανι. Με δικη µας 
χρηµατοδοτηση γινεται επισης η αναπλαση του αρχαιολογικου χωρου στην Ηετιωνια 
Πυλη, καθως και η καταβυθιση της περιφερειακης λεωφορου Αγ. ∆ιονυσιου- Σχιστου 
(η οποια είναι επισης δικο µας εργο σε µεγαλο ποσοστο) στην περιοχη αυτή. Η 
συνολικη χρηµατοδοτηση ολων αυτων των παρεµβασεων ανερχεται σε µερικες 
δεκαδες δις. δρχ. Όταν τα σχεδια αυτά υλοποιηθουν, και να ειστε σιγουροι ότι θα 
υλοποιηθουν, το λιµανι του Πειραια θα εχει αλλαξει οψη. 
 
Η αναπλαση της λιµενοβιοµηχανικης ζωνης της ∆ραπετσωνας φαινεται κατ’ αρχην 
µια υποθεση µε µεγαλυτερες προκλησεις, τουλαχιστο λογω του πληθους των 
εµπλεκοµενων φορεων. Εκτος από το ∆ηµο, εχουµε τον ΟΛΠ, την Προτυπο 
Κτηµατικη & Τουριστικη, την ΑΓΕΤ, την ΒΡ και τη Mobil, µε τον Οργανισµο 
Αθηνας σε ρολο συντονιστη. Τι ρολο θα παιξουν ολοι αυτοι οι φορεις στην 
αναπλαση? Ποιος θα είναι ο καταλυτης ώστε να κινηθουµε ολοι σε µια κοινη 
προσπαθεια? Πως είναι δυνατο να γεφυρωθουν σοβαρες διαφορες αποψεων? Πως θα 
συντονιστουν τοσοι φορεις? Που θα βρεθουν κονδυλια για τη χρηµατοδοτηση της 
αναπλασης? Ερωτηµατα δυσκολα, τα οποια όµως θα πρεπει να απαντηθουν αν είναι 
να προχωρησουµε. 
 
Στο γενικο πλαισιο, ο ΟΛΠ είναι διατεθειµενος να ανταλλαξει αποψεις µε ολους τους 
φορεις, σε ένα εποικοδοµητικο πλαισιο συνεργασιας και αµοιβαιοτητας. Ειµαστε 
επισης προθυµοι να διαθεσουµε την τεχνογνωσια και εµπειρια µας στην κατασκευη 
µεγαλων εργων. Πιστευουµε ότι τα οφελη από µια τετοια αναπλαση θα είναι πολλα 



και σηµαντικα, γι’ αυτό αλλωστε και την προωθουµε στο δικο µας χωρο. ∆εν ειµαστε 
από εκεινους που πιστευουν ότι το λιµανι δεν µπορει να συνυπαρξει µε άλλες χρησεις 
και δραστηριοτητες µιας πολης. Ηδη πολλα µοντελα στο εξωτερικο εχουν δειξει το 
αντιθετο. Ουτε θελουµε να ειµαστε από εκεινους που είναι καθετοι, δογµατικοι, η 
αµετακινητοι σε θεσεις που δεν λαµβανουν υποψη τις αναγκες των αλλων. Με τη 
µετατροπη µας σε ΑΕ, νοµιζουµε ότι ανοιγονται περισσοτερες ευκαιριες για κοινες 
επιχειρηµατικες δρασεις (joint ventures) µε τριτους, και ότι θα πρεπει να ειµαστε πιο 
εξωστρεφεις από ο,τι παλια. Ηδη προ ηµερων εγκριναµε στο ∆Σ αυξησεις στην 
ετησια οικονοµικη βοηθεια που δινουµε στους ∆ηµους (∆ραπετσωνα 100%) και 
παντα στοχευουµε τη βοηθεια προς αυτους, στα πλαισια των δυνατοτητων µας. 
 
Πιστευουµε ότι οι διαδικασιες ληψης αποφασεων στα θεµατα αυτά θα πρεπει να είναι 
συναινετικες, ώστε ολοι να πεισθουν ότι το συνολο είναι πιο σηµαντικο από το 
αθροισµα των επι µερους. ∆ιαδικασιες µονοµερους επιβολης της αποψεως του ενός 
σε καποιον άλλο  δεν εχουν µεγαλες πιθανοτητες επιτυχιας, ιδιως για τετοια θεµατα. 
Πρεπει να εχουµε αυτό που οι Αγγλοσαξονες λενε ‘win-win’,  δηλαδη ότι µπορουν να 
κερδισουν ολοι. Ο ρολος του φορεα που θα αναλαβει το συντονισµο της αναπλασης 
θα είναι καταλυτικος. Ειµαστε σιγουροι ότι ο Οργανισµος Αθηνας περεχει πληρως τα 
εχεγγυα για ένα τετοιο ρολο και ειµαστε διατεθειµενοι να τον βοηθησουµε στην 
προσπαθεια αυτή. 
 
Ειδικοτερα τωρα, ο κύριος χαρακτήρας ανάπλασης της όλης περιοχής, η εστω 
τµηµατος της, θα µπορουσε να είναι προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης τριτογενών 
δραστηριοτήτων (τοµέας παροχής υπηρεσιών) που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες 
του λιµένα και ειδικότερα µε την εξυπηρέτηση της επιβατικής κινησης για την οποία 
προβλέπεται σηµαντική αυξηση στον Πειραια τα εποµενα χρονια (και στον τοµεα της 
ακτοπλοιας και στον τοµεα της κρουαζιερας). Τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι η 
δηµιουργία ξενοδοχειακής υποδοµής, συνεδριακού κέντρου και χώρων 
δραστηριοποίησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Αυτες νοµιζουµε ότι θα µπορουσαν 
καλλιστα να συνυπαρξουν, η εστω να γειτνιασουν, µε δραστηριοτητες αναψυχης, 
αθλητισµου και πολιτισµου. ∆εν νοµιζω ότι τετοιες δραστηριοτητες θα µπορουσαν 
να συνυπαρξουν διπλα σε ενεργες βιοµηχανικες δραστηριοτητες, καποιες µαλιστα εκ 
των οποιων αντιλαµβανοµαι ότι δεν εχουν την προθεση να αποχωρησουν από την 
περιοχη. Αν καποιο από τα προβληµατα της αναπλασης χρειαζεται αµεση επιλυση, 
θα ελεγα ότι είναι ακριβως αυτό, προτου προχωρησουµε στα υπολοιπα. 
 
Είναι σιγουρο ότι το οποιο τελικο σχεδιο προκριθει θα πρεπει να είναι αποτελεσµα 
σοβαρης µελετης, η θα ελεγα µελετων, στις οποιες θα εξετασθουν ολες οι δυνατες 
εναλλακτικες λυσεις και οι επιπτωσεις τους σε ολους τους εµπλεκοµενους φορεις και 
στο συνολο της περιοχης. Ελπιζω ότι το προγραµµα TERRA POSIDONIA και ότι η 
συζητηση που θα γινει σηµερα θα συµβαλει ουσιαστικα στην κατευθυνση αυτή.  
 
Ιδιαιτερα όµως, πιστευω ότι µπορουµε και πρεπει να µαθουµε πολλα από τις 
εµπειριες που οι ξενοι προσκεκληµενοι µας (αλλα και αλλοι που δεν είναι εδώ) θα 
µας µεταδωσουν, ώστε να µη χρειαστει να εφευρουµε ξανα τον τροχο και να µην 
αναλωθουµε σε ασκοπες αντιπαραθεσεις και χασουµε πολυτιµο χρονο.  
 
Φυσικω τω λογω, ο ΟΛΠ είναι προθυµος να συµβαλει ενεργα στο πλαισιο του 
προγραµµατος αυτου, και αλλων σχετικων προγραµµατων και δρασεων που θα 
διεξαχθουν στο µελλον. 



 
Σας ευχαριστω πολύ. 



ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΑΤΖΑΚΟ-ΘΕΟΧΑΡΗ 
 
(Προσοχη! Οι θεσεις αυτές γενικα εχουν καποιο νοηµα, αλλα ελλειψει 
τεκµηριωσης και µελετων- που σιγουρα δεν εχουν γινει- νοµιζω ότι πρεπει να 
ειµαστε πιο διαλλακτικοι- ΧΝΨ) 
 
1. Είναι γεγονός ότι το συγκριτικό πλεονέκτηµα της υπόψη περιοχής για την 

ανάπτυξή της είναι η ύπαρξη του λιµενικού συγκροτήµατος που αποτελεί 
σήµερα από απόψεως κίνησης τον µεγαλύτερο επιβατικό λιµένα της Ευρώπης 
και τον σηµαντικότερο εµπορευµατικό λιµένα στον χώρο της Ανατολικής 
Μεσογείου. Κατά συνέπεια, η άποψή µας είναι ότι ο κύριος χαρακτήρας 
ανάπλασης της όλης περιοχής θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης τριτογενών δραστηριοτήτων (τοµέας παροχής υπηρεσιών) που 
σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του λιµένα και ειδικότερα µε την 
εξυπηρέτηση της επιβατικής δραστηριότητος για την οποία προβλέπεται 
σηµαντική και ταχεία ανάπτυξη. Τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι η 
δηµιουργία ξενοδοχειακής υποδοµής, συνεδριακού κέντρου και χώρων 
δραστηριοποίησης ναυτιλιακών κυρίως επιχειρήσεων. 

2. Η άποψή µας για την γενική διάταξη των κοινοχρήστων – κοινωφελών χώρων 
όπως έχει εκφρασθεί κατά καιρούς είναι ότι η µεν περιοχή της λιµενικής ζώνης 
πρέπει να αξιοποιηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µην εµποδίζει µελλοντική 
επέκταση στην υπόψη   περιοχή των εγκαταστάσεων του επιβατικού λιµένα η 
δε περιοχή πίσω από την λιµενική ζώνη να λάβει υπόψη της τόσο το γεγονός 
αυτό, όσο και το ότι δεδοµένης της ύπαρξης του λιµένα η οικοδόµηση στην 
πρώτη τουλάχιστον φάση πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαµηλή ώστε να υπάρξουν 
µεγάλοι ελεύθεροι χώροι όχι µόνον για ανάπλαση αλλά και για µελλοντική 
ανάπτυξη. 

3. Το γεγονός ότι της τελικές αποφάσεις της ΟΛΠ Α.Ε. θα καθορίσουν σε πολύ 
µεγάλο βαθµό οι µελλοντικές εξελίξεις στον τοµέα της ναυτιλιακής κίνησης και 
ιδίως στην εξέλιξη της επιβατικής δραστηριότητας (ακτοπλοΐα , κρουαζιέρες) 
που δεν είναι προβλέψιµες σήµερα, δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα ώστε να 
µπορεί η ΟΛΠ ΑΕ να έχει σαφή και συγκεκριµένη θέση επί του θέµατος.  

 
Στις προθέσεις της ΟΛΠ ΑΕ είναι να µελετήσει εντός της επόµενης διετίας το 
ζήτηµα αυτό µέσα από µελέτες ειδικών και να λάβει τις σχετικές αποφάσεις 
του. Μέχρι τότε ισχύουν ως προς το είδος της επιδιωκόµενης ανάπλασης – 
χρήσης της περιοχής τα αναγραφόµενα στις παραγράφους 1 και 2. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


