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ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου»
Κύριε Δημήτρη Λουκά, Δήμαρχε Λαυρεωτικής,
Ως γνωστόν με τις συντονισμένες ενέργειες όλων των εμπλεκομένων φορέων-μέσα σ’
αυτούς και η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής με τον επισπεύδοντα ρόλο της- είχαμε τη
θετική απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (646687/20-12021, ΑΔΑ: ΨΚΟΨ4653Π4-ΨΨΤ) για την έγκριση της προμελέτης αποκατάστασης της
Γαλλικής Σκάλας στο λιμάνι του Λαυρίου, κηρυγμένου τεχνικού μνημείου, από τα
σπουδαιότερα της χώρας μας. Η προμελέτη άνω των 750 σελίδων εκπονήθηκε από το
Ε.Μ. Πολυτεχνείο από μια πλειάδα επιστημόνων.
Η θετική απόφαση του ΚΣΝΜ προέβλεπε όμως α) αναγκαίες ερευνητικές εργασίες στον
χώρο της Γαλλικής Σκάλας και β) ορισμένες τεχνικές υποδείξεις, που θα συμπλήρωναν
την προμελέτη του ΕΜΠ, ώστε να υπάρξουν οι οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής,
οι οποίες θα πρέπει ακολούθως να εγκριθούν από τη Διεύθυνση Προστασίας και
Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ και να εισαχθούν στο
ΚΣΝΜ για τελική έγκριση και στη συνέχεια το έργο να πάρει το δρόμο της
χρηματοδότησής του από την Περιφέρεια Αττικής.
Κύριε Δήμαρχε,
Ενώ η επιστημονική τεχνική ομάδα του ΕΜΠ (των καθηγητών με τους ειδικούς
συνεργάτες τους), συγκροτήθηκε μετά την απόφαση του ΚΣΝΜ και ενώ εσείς
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υποσχεθήκατε να παράσχετε την δική σας υποστήριξη, ως Δήμος, με δική σας ευθύνη
αυτήν δεν υπήρξε, με αποτέλεσμα να περάσουν άπρακτοι 4 μήνες και το έργο να
«πηγαίνει» για άλλη μια φορά στις καλένδες.
Επείγει αμέσως να ενεργοποιήσετε τη συμφωνία σας με το ΕΜΠ, ώστε να έρθει στο
Λαύριο η τεχνική του ομάδα να προχωρήσουν οι ερευνητικές εργασίες και να
εκπονηθούν οι συμπληρωματικές μελέτες το επόμενο πεντάμηνο, απαραίτητη
προϋπόθεση και αναγκαίο βήμα, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια αυτή καθ’ εαυτή
η αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας του Λαυρίου.
Η οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση αποβαίνει μοιραία για την ύπαρξη και
διάσωση της Γαλλικής Σκάλας και συνιστά ασυγχώρητη παράλειψη από μέρους της
δημοτικής αρχής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΜΕ.Λ.
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