ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
To κτήριο του ΣΙΛΟ και όμοροι χώροι του παραχωρήθηκαν στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού από την ΟΛΠ Α.Ε. για την ανέγερση του Μουσείου
Εναλίων Αρχαιοτήτων
18 Μαΐου 2022. Το κτήριο του ΣΙΛΟ και οι όμοροι χώροι του, συνολικής έκτασης
13,761 τ.μ. παραχωρήθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού από την ΟΛΠ
Α.Ε. σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, παρουσία της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, του Προέδρου της ΟΛΠ Α.Ε. Yu
Zenggang και του Πρέσβη της Κίνας Xiao Junzheng. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Γενικός
Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου και ο Εκτελών Χρέη Δ/ντος Συμβούλου
της ΟΛΠ Α.Ε. Zhang Anming. Στο κτήριο του ΣΙΛΟ και στον περιβάλλοντα χώρο του, το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει προγραμματίσει την ίδρυση του
Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις που
έχει εξασφαλίσει το ΥΠΠΟΑ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο προϋπολογισμός του έργου
είναι 77.563.212 ευρώ και ο χρόνος ολοκλήρωσής του είναι το τέλος του 2025.
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης έως και τις 12/2/2052 με συμβολικό αντάλλαγμα. Η εν λόγω παραχώρηση
είναι μία επιπλέον στοχευμένη ενέργεια από πλευράς της ΟΛΠ Α.Ε. εντός του
πλαισίου της ολοκληρωμένης στρατηγικής της, σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία
παράλληλα με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μεριμνά
συστηματικά για την επίτευξη οφέλους και δημιουργία περαιτέρω αξίας στο επίπεδο
των τοπικών κοινωνιών, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της.
Περαιτέρω, η προσφορά γίνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του Λιμένος,
η οποία βασίζεται στον διάλογο με την πόλη και τις κοινότητες που εξυπηρετεί. Στο
Μουσείο, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες προβλέπεται και εκθεσιακός χώρος
για τη φιλοξενία εναλίων κινεζικών αρχαιοτήτων.
Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. Yu Zenggang εξέφρασε την ικανοποίησή του και τη χαρά
του για την παραχώρηση του κτιρίου του ΣΙΛΟ και της όμορης έκτασης, δηλώνοντας:
«Η ΟΛΠ Α.Ε. επιλέγει να αδράχνει σταθερά κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται και
ενέχει όφελος για την ελληνική κοινωνία. Η ανακατασκευή ενός παλιού και ιστορικού
κτιρίου εντός του Λιμένα και η αξιοποίησή του σε ένα κτήριο έκθεσης εναλίων
αρχαιοτήτων αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή για την περιοχή αλλά και το
κτήριο αυτό. Με μεγάλη προσδοκία αναμένουμε να δούμε το Μουσείο και την
πολιτιστική αυτή ακτή να γίνονται πραγματικότητα. Είμαστε βέβαιοι πως θα
αναδειχθούν σε σημείο υψηλού ενδιαφέροντος εντός του Λιμένα, ανοικτό για όλους,
προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ενώ θα αναβαθμίσει περαιτέρω και
τον ρόλο της Ελλάδας ως διεθνή πολιτιστικό προορισμό».

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη «η ημέρα αυτή
είναι πολύ σημαντική, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της δημιουργίας του
Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά. Η ίδρυση του Μουσείου στον χώρο
του Λιμανιού ενδυναμώνει την πολιτιστική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία του
Πειραιά, αλλά συγχρόνως προσδίδει προστιθέμενη αξία στην επένδυση της ΟΛΠ Α.Ε.
Το κτήριο του ΣΙΛΟ, αναγεννημένο ως Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων -ένα από τα
ελάχιστα διεθνώς μουσεία στο είδος του- θα αναδείξει τον αρχαιολογικό πλούτο των
ελληνικών θαλασσών, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει ως τουριστικός πόλος και
αναπτυξιακός πόρος για την πόλη του Πειραιά.
Οι σχέσεις των δύο χωρών στον τομέα του Πολιτισμού ήταν και παραμένουν στενές.
Και οι δύο χώρες είναι υπερδυνάμεις στον τομέα αυτόν, η Κίνα στην Ανατολή και η
Ελλάδα στη Δύση. Η Ελλάδα και η Κίνα, συνεργάζονται στις ενάλιες αρχαιολογικές
έρευνες βάσει ισχύοντος πρωτοκόλλου. Η δική μας υπογραφή επικυρώνει με τον πιο
σαφή τρόπο αυτή την συνεργασία. Με την Κίνα μας ενώνει η συμμετοχή των χωρών
μας στο Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΟΛΠ Α.Ε.,
τον Πρόεδρό της Yu Zenggang και ιδιαίτερα τον Πρέσβη της Κίνας Xiao Junzheng για
τη συνεργασία μας για την ευόδωση αυτού του σχεδίου».
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο, το Συμβούλιο Μουσείων του ΥΠΠΟΑ
γνωμοδότησε θετικά επί των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκρομηχανολογικών
προμελετών και της μουσειογραφικής προμελέτης, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν
από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, καθώς και της τροποποίησης του
κτηριολογικού προγράμματος.
Το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων θα φιλοξενήσει ευρήματα ανελκυσθέντα από όλες
τις ελληνικές θάλασσες: Αγάλματα, τμήματα γλυπτών, μέσα συναλλαγών, σκαριά και
εξαρτήματα εξοπλισμού πλοίων, οπλικά εργαλεία, επιγραφές, είδη καλλωπισμού,
χρηστική και επιτραπέζια κεραμική, εργαλεία και ποικίλα αντικείμενα, προερχόμενα
από υποβρύχιες αυτοψίες, έρευνες και ανασκαφές, αλλά και αυτόβουλες
παραδόσεις ιδιωτών ή κατασχέσεις.
Οι εγκαταστάσεις του Μουσείου θα ξεπερνούν τα 13.000 τ.μ., τα οποία κατανέμονται
σε εκθεσιακούς χώρους για μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, σε χώρους για
εκπαιδευτικά προγράμματα και επιστημονικές δράσεις (αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη,
πολυμέσα), εργαστήρια συντήρησης, χώρους παροχής υπηρεσιών προς τους
επισκέπτες (υποδοχή, βεστιάριο, πωλητήριο, αναψυκτήριο, εστιατόριο, ιατρείο),
γραφεία διοίκησης.

Η ΟΛΠ Α.Ε. είναι μια Εταιρεία που φιλοξενεί μια σύνθετη, πολύπλοκη και μοναδική
ποικιλία λιμενικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων είναι η κρουαζιέρα, η
ακτοπλοΐα, η εξυπηρέτηση όλων των τύπων φορτίων, οι επισκευές πλοίων και η ζώνη
ελεύθερων τελωνειακών ελέγχων τύπου Ι. Βασικός μέτοχος της ΟΛΠ Α.Ε. με 67% είναι
η COSCO SHIPPING, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο.

PRESS RELEASE
The SILO building and its adjacent spaces granted to the Greek Ministry of Culture
and Sports by P.P.A. S.A. for the construction of the Museum of sea antiquities
18 May 2022. The SILO building and the adjacent spaces comprising a total of 13,761
sqm. are conceded to the Ministry of Culture and Sports by P.P.A. S.A. in a special
event at the company’s premises, in the presence of the Minister of Culture and
Sports, Lina Mendoni, PPA’s Chairman, Yu Zenggang and the Chinese Ambassador to
Greece, Xiao Junzheng. The agreement was signed by the Secretary General of
Culture, George Didaskalou and PPA’s Acting CEO Zhang Anming. In the SILO building
and the adjacent spaces, the Ministry of Culture and Sports has planned the creation
of the Museum of Sea Antiquities. The project is financed through the funds that the
Ministry of Culture and Sports has obtained through the Recovery Fund. The budget
of the project amounts to €77,563,212 with a completion time by the end of 2025.
The concession period is set from the signing of the agreement until 12/2/2052 with
a symbolic consideration. The specific concession is another targeted initiative
implemented by PPA S.A. as part of the company’s holistic strategy, according to which
the company, parallel to its business activity is steadily looking for ways to achieve
benefit and generate added value for the local communities and the Greek society
overall. In addition, this development is part of the Port’s expansion strategy aiming
at enabling the perfect dialogue of the Port with the city and the communities it
serves. The museum, based on the approved studies, also foresees a dedicated
exhibition space for the housing of Chinese sea antiquities.
PPA’s Chairman Mr. Yu Zenggang expressed his satisfaction for the concession of the
SILO building and the adjacent area, saying characteristically: “PPA S.A. chooses to
grasp every opportunity that arises and entails benefit to the Greek society. The
reconstruction of an old and historic building within the Port into a building for the
exhibition of underwater antiquities is the most suitable choice for the area but also
for this historic building. We are looking forward to seeing the Museum and the
cultural coast coming to life. We are sure that they will become highlight areas within
the port, open to all, attracting visitors from all over the world, while further advancing
Greece role as a global cultural destination.”
As the Minister of Culture and Sports Lida Mendoni stated: “this day is very important,
as it marks the beginning of the creation of the Museum of Sea Antiquities in Piraeus.
The establishment of a Museum within the Port strengthens Piraeus’ cultural and
growth potential, but at the same time provides added value to P.P.A.’s investment.
The SILO building transformed into a Museum of Sea Antiquities – one of the few
available museums of its kind internationally – will showcase the archeological

treasures of the Greek sea, while it will also function as a touristic attraction and
growth resource for the town of Piraeus.
The bonds of the two countries in the Cultural sector remain very close. Both countries
are superpowers in this area, China in the East and Greece in the West. Greece and
China work together in the research of the sea antiquities based on the current
protocol. Our signature confirms this cooperation in the most obvious way. With China
binds us together the participation of our countries in the Forum of Ancient Cultures.
I would like to thank the Chairman of PPA, Yu Zenggang and especially the Chinese
Ambassador to Greece, Xiao Junzheng for our cooperation towards the facilitation of
this project”.
It is noted that in last January the Council of Museums of the Ministry of Culture and
Sports issued a favorable opinion to the architectural, static and electromechanical
preliminary plans as well as the museographical preliminary study, which have been
financed by Aikaterini Laskaridis Foundation, and also to the amendment of the
building programming.
The Museum of Sea Antiquities will host findings from Greek seas: statues, parts of
sculptures, exchange means, ship hulls and ship equipment, weapons tools,
inscriptions, toiletries, functioning and table pottery, utilities and diverse objects
obtained through underwater inspections, explorations and excavations, but also
through voluntary offerings by private individuals or seizures.
The museum’s premises will exceed 13,000sq.m. and will be divided into galleries for
permanent and temporary exhibitions; facilities for educational programs, science
activities (amphitheater, library, multimedia) and preservation workshops; visitor
areas (reception, cloakroom, shop, cafe/restaurant, medical facilities), and
administration offices.

Piraeus Port Authority SA is a Greece-based company engaged in the management and
operation of Piraeus port, Greece largest post. The main activities of Piraeus Port Authority
SA are ships’ anchoring services, handling cargo, loading and unloading services as well as
goods storage and car transportation. The Company is also responsible for the maintenance
of port facilities, the supply of port services (water, electric current and telephone connection,
among others), for services provided to travelers and for renting space to third parties. The
main shareholder of Piraeus Port Authority SA is COSCO SHIPPING with a stake of 67 percent,
one of the world's largest maritime operators.

