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Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων 
Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Χήτα

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 8913/13.9.2021 Ερώτηση με θέμα: 
«Εγκατάλειψη του Μυκηναϊκού νεκροταφείου των Λειβήθρων στα “Βακούφικα”, της
Λεπτοκαρυάς, της Πιερίας»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 8913/13.9.21 Ερώτησης του Βουλευτή κ. 
Κωνσταντίνου Χήτα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το αναφερόμενο στην Ερώτηση μυκηναϊκό νεκροταφείο βρίσκεται στα πρώτα υψώματα 
του Άνω Ολύμπου ΒΔ της ακρόπολης των Λειβήθρων, εντός της κήρυξης του αρχαιολογικού 
χώρου των Λειβήθρων (ΦΕΚ 1194/Β΄/5-10-1973, ΦΕΚ 839/31-12-1985, ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/14-6-
2010) και της κήρυξης του Ολύμπου ως ιστορικού τόπου και αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ 
474/Β/25-7-1985, ΦΕΚ 342/ΑΑΠ/20-12-2011, ΦΕΚ 14/ΑΑΠ/22-1-2015). 

Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, το 2000, κατά τις εργασίες διάνοιξης 
του δρόμου που συνδέει την Πιερία με την περιοχή του Πυθίου, στην περιοχή «Βακούφικα» και 
σε απόσταση 6 χλμ. ΝΔ του οικισμού της Λεπτοκαρυάς Πιερίας, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Εφορείας, αποκαλύφθηκαν δέκα 
(10) κιβωτιόσχημοι, πλακοπερίβλητοι τάφοι, οι οποίοι ήταν συλημένοι. Σύμφωνα με την 
Εφορεία, τμήμα του νεκροταφείου καταστράφηκε από τις παράνομες εκσκαπτικές εργασίες. 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, προκειμένου να προστατεύσει και να αναδείξει τον 
χώρο, προχώρησε στην οριοθέτηση της έκτασης με περίφραξη, την κατασκευή λίθινων 
καθιστικών και την κατασκευή ξύλινου στεγάστρου επί των αποκαλυφθέντων τάφων. Σήμερα, 
το ξύλινο στέγαστρο διατηρείται με απώλειες στην επικάλυψή του, συνεπώς δεν είναι ακριβής 
ο ισχυρισμός του κ. Βουλευτή, ότι το στέγαστρο κατέρρευσε πάνω στους τάφους 
καταστρέφοντάς τους. Επιπλέον, δεν ευσταθεί η αναφορά ότι τα εκεί τοποθετημένα παγκάκια 
διαλύθηκαν, καθώς οι καθιστικοί πάγκοι του χώρου είναι λιθόκτιστοι και ακέραια διατηρημένοι. 
Η περίφραξη έχει κατά τόπους  αποξηλωθεί και χρήζει αντικατάστασης. 

Το ως άνω αναφερόμενο νεκροταφείο βρίσκεται σε ορεινή περιοχή και σε μεγάλη 
απόσταση από κατοικημένη περιοχή. Λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών του Ολύμπου 
(χιονοπτώσεις, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, υγρασίας), που είναι ιδιαίτερα 
επιβαρρυντικές ως προς τη διατήρηση φυσικών υλικών, όπως του ξύλου, η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Πιερίας, προγραμματίζει την αφαίρεση του ξύλινου στεγάστρου. Επιπλέον, στο 
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πλαίσιο προγράμματος αντικατάστασης υφιστάμενων περιφράξεων των αρχαιολογικών 
χώρων αρμοδιότητάς της, προτίθεται να προβεί στην αποκατάσταση της περίφραξης.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΕΦΑ Πιερίας
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