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Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
Ελευσίνα, 22 Ιουλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επτά πόλεις - Μία θάλασσα: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου
Εκπροσώπων των 7 Δήμων για την Θαλάσσια Ιερά οδό

Με την εμβληματική φράση “Επτά πόλεις-Μία Θάλασσα” επισφραγίστηκε η πρώτη
συνεδρίαση του Συμβουλίου Εκπροσώπων των 7 Δήμων (Πειραιώς, Κερατσινίου –
Δραπετσώνας, Σαλαμίνας, Περάματος, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου και Ελευσίνας) για την
Θαλάσσια Ιερά Οδό, που πραγματοποιήθηκε στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής και σε υβριδική μορφή με συμμετοχές μέσω διαδικτύου, την Τετάρτη 20
Ιουλίου 2022.
Παραβρέθηκαν ο Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Ελευσίνας 2023-Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης, κ. Μιχαήλ Μαρμαρινός, καθώς και εκπρόσωποι Τύπου.
Την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού
Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ κ. Απόστολος Καμαρινάκης, ο οποίος παρουσίασε πρόταση
για την εικαστική αναμόρφωση κτηρίου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ στην θέση προβλήτα πρώην
Αμερικανικής Βάσης, το οποίο θα αξιοποιηθεί για τις στεγαστικές ανάγκες της “Θαλάσσιας
Ιεράς Οδού”, εν όψει των επίσημων εορτασμών για την ανάδειξη της Ελευσίνας ως
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το έτος 2023.
Το εικαστικό έργο, που θα κοσμεί με graffiti τις εξωτερικές όψεις του κτηρίου, έχει βασικό
άξονα την διαδρομή-πομπή της «Θαλάσσιας Ιεράς Οδού» με την επιγραφή “Επτά πόλειςΜία θάλασσα” σε συνδυασμό με τα αρχαία σύμβολα της Ελευσίνας και της ναυτοσύνης.
“Η Θαλάσσια Ιερά Οδός δεν είναι μόνο έλευσις στην Ελευσίνα, είναι και σύνδεσις. Συνδέει
δια θαλάσσης 7 Δήμους, γι΄ αυτό και η συμβολή των επτά Δήμων στο εγχείρημα θεωρείται
σημαντική ώστε να αναδειχθούν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της κάθε πόλης. Η
δράση αποτελεί μία ευκαιρία και για την ανάδειξη της χερσαίας Ιεράς Οδού, ενώ η
διαδρομή μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους Δήμους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον,
όπως τα Μέγαρα. Θέσαμε τον κορμό της ιστορικής διαδρομής, ευελπιστούμε να φτιάξετε τα
κλαδιά” είπε ο κ. Καμαρινάκης απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των Δήμων και μέλη
του Συμβουλίου και τους κάλεσε να συμβάλλουν από την πλευρά τους με προτάσεις για την
ανάπτυξη της Θαλάσσιας Ιεράς Οδού, με στόχο την προβολή των πόλεων τους.
Αναφερόμενος στο έργο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ για την επίτευξη του εγχειρήματος, ο κ. Καμαρινάκης
τόνισε ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον και την στήριξη τους, με
πρώτο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που έθεσε την Θαλάσσια Ιερά
Οδό υπό την αιγίδα του.

“Τα εγκαίνια της Θαλάσσιας Ιεράς Οδού σχεδιάζεται να πραγματοποιήσει η αθηναϊκή
τριήρης “Ολυμπιάς” και ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχει διασφαλίσει το σημείο για τον ασφαλή ελλιμενισμό
της στον ιστορικό λιμένα της Ελευσίνας. Παράλληλα, με την εικαστική αναμόρφωση του
κτηρίου στην προβλήτα της πρώην Αμερικανικής Βάσης, πολύ κοντά στο παλαιό
Ελαιουργείο όπου φιλοξενούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, δημιουργείται ένα κτηριακό
σύνολο που θα αποτελεί σημείο αναφοράς Πολιτισμού στο παραλιακό μέτωπο της
Ελευσίνας” ανέφερε ο κ. Καμαρινάκης.
Από την πλευρά του ο Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Ελευσίνας 2023-Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης και εκ των εμπνευστών της Θαλάσσιας Ιεράς Οδού, κ. Μιχαήλ
Μαρμαρινός, χαρακτήρισε την Θαλάσσια Ιερά Οδό ως ένα ιστορικό εγχείρημα.
“Η Θαλάσσια Ιερά οδός αναδεικνύει την πολιτιστική διάσταση της Ελευσίνας και της
ευρύτερης περιοχής. Αυτός είναι ο σκοπός της. Σε αυτό το κρίσιμο και ιστορικό εγχείρημα, η
σύμπλευση ενός πολιτιστικού φορέα, της Ελευσίνας 2023-Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης και ενός εμπορικού φορέα, του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ, είναι
σημαντική” ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στο Συμβούλιο συμμετέχουν:
•

Ο Δήμος Πειραιά- εκπροσωπείται από την Αντιδημάρχο κα Αντριάνα Ζαρακέλη.

•

Ο Δήμος Σαλαμίνας- εκπροσωπείται από την Αρχαιολόγο κα Εύη Μικρομάστορα.

•

Ο Δήμος Κερατσινίου -Δραπετσώνας- εκπροσωπείται από τον Αντιδήμαρχο κ.
Βασίλειο Τσίγγερη.

•

Ο Δήμος Περάματος- εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Δημήτρη Στάθη.

•

Ο Δήμος Ασπροπύργου- εκπροσωπείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Νέζη.

•

Ο Δήμος Χαϊδαρίου-εκπροσωπείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μάνο Πετούση.

•

Ο Δήμος Ελευσίνας - αναμένεται να ορίσει τον εκπρόσωπό του.

Στόχος είναι η Θαλάσσια Ιερά Οδός να συνεχίσει την λειτουργία της και μετά το 2023 και
να παραμείνει ως παρακαταθήκη για την τουριστική προβολή, την ανάπτυξη και
αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής.

