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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

                                                                                                                                

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ  Η  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ  ΛΙΝΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ  

 

Το εργοστάσιο της πρώην ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα, το οποίο είχε περιέλθει από το 2004  στα  

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα  (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ), και  που η ίδρυσή του χρονολογείται στη δεύτερη 

δεκαετία του προηγούμενου αιώνα  αναπτύσσεται σήμερα σε έκταση 452 στρεμμάτων.  

Σύμφωνα με εκτίμηση μας, τα τελευταία χρόνια και για λόγους διευκόλυνσης της μεταβίβασης στα 

Ελληνικά  Πετρέλαια – ΕΛΠΕ το εργοστάσιο  κατέστη ανενεργό και τον Απρίλη του 2017 

"πουλήθηκε"  από τα ΕΑΣ στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  χωρίς  να ακολουθηθούν οι 

νόμιμες διαδικασίες, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις δημόσιας περιουσίας. 

 Άλλωστε για το  θέμα της πώλησης του ακινήτου  ασχολείται ήδη  η ελληνική δικαιοσύνη μετά από 

μηνυτήρια αναφορά  του Σωματείου των εργαζομένων και της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων 

Χημικής Βιομηχανίας (Ο.Ε.Χ.Β.Ε). 

Το εργοστασιακό συγκρότημα στην Ελευσίνα  είναι μια ζωντανή ιστορία της ελληνικής αμυντικής 

βιομηχανίας,  που σε δύσκολους εθνικούς καιρούς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άμυνα της χώρας  και 

για αυτό  πιστεύουμε ότι  όλοι έχουμε  υποχρέωση να διαφυλάξουμε την πολιτιστική και εθνική  

κληρονομιά,  όπως άλλωστε  αρμόζει σε μια χώρα που σέβεται την ιστορία της. 

Για περισσότερο από 80 χρόνια στο εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα δούλεψαν χιλιάδες 

άνδρες και γυναίκες της πόλης αλλά και των γύρω περιοχών και το εργοστάσιο διέκοψε την 

παραγωγή  μόλις το 2014.  

Κατά τη διάρκεια του εργοστασιακού βίου των εργαζομένων, μέσα στα εμβληματικά κτήρια του 

Πυροτεχνουργείου και του Γομωτηρίου, υπήρξαν περιπτώσεις συναδέλφων  που στην καθημερινή  

εργασία για την παραγωγή και ολοκλήρωση των πυρομαχικών  κινδύνεψαν , μάτωσαν, η  και έχασαν 

τη ζωή τους. 

Όπως είναι γνωστό,  τον Ιανουάριο του 2018 μετά από αγώνες  καταφέραμε να αποτρέψουμε,   την 

ολοκληρωτική του ισοπέδωση,  μετά  την έκδοση 2 αδειών κατεδάφισης των κτιρίων, που είχαν 

εκδοθεί  σε χρόνο εξπρές από την Πολεοδομία Ελευσίνας – και χωρίς καμία γνωμοδότηση από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ!!!  

Η απόφαση της τότε Υπουργού Πολιτισμού, τον Ιούλιο του 2019,  για την κήρυξη του χώρου ως 

Ιστορικού Τόπου με την διάσωση αρκετών κτηρίων ως διατηρητέων ήταν μία θετική εξέλιξη που 

διέσωζε  την ιστορική μνήμη και την βιομηχανική κληρονομιά. 

Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν αντιβαίνει στην μελλοντική χρήση του ακινήτου που αγοράστηκε 

σύμφωνα με όσα επικαλούνται και τα ΕΛΠΕ για να αποτελέσει Ζώνη Ασφαλείας μεταξύ του 

διυλιστηρίου και του οικισμού της Ελευσίνας. 

Παρά τα όσα επικαλούνται τα ΕΛΠΕ εμείς γνωρίζουμε ότι η ΠΥΡΚΑΛ  Ελευσίνας έκλεισε για να 

διευκολυνθούν τα ΕΛΠΕ στην περαιτέρω  λειτουργία τους και να κρύψουν επιμελώς  την 

τεράστια  μόλυνση που έχει γίνει στις εγκαταστάσεις της πρώην ΠΥΡΚΑΛ από τη μόνιμη διαρροή 
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πετρελαίου από τις δεξαμενές των ΕΛΠΕ που ενώ διασχίζει το χώρο του εργοστασίου καταλήγει στη 

θάλασσα! 

Η προκλητική δήλωση της νέας Υπουργού Πολιτισμού κ. Λίνας  Μενδώνη για την επανεισαγωγή του 

θέματος στο Κεντρικό Συμβούλιο Μνημείων έχει ως προφανή σκοπό την ανατροπή της σημαντικής 

απόφασης του Ιουλίου 2019  και φοβούμαστε ότι εξυπηρετεί  αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα 

των ΕΛΠΕ.  

Τέτοιες κινήσεις προκαλούν  το δημόσιο αίσθημα βλάπτουν βάναυσα την ιστορική  μνήμη και μας 

βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους.. 

Με αίσθημα ευθύνης καλούμε την Υπουργό Πολιτισμού κ. Μενδώνη, να αναθεωρήσει την 

στάση της και να εκτελέσει την απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου ιστορικών μνημείων 

βάζοντας την δική της υπογραφή, όπως άλλωστε οφείλει. 

Σε διαφορετική περίπτωση ο Πρωθυπουργός έχει ευθύνη  να παρέμβει  ώστε να προστατευτεί 

αναλλοίωτη η εθνική  κληρονομιά ενός  χώρου με ανεξάντλητη ιστορία που συνέβαλε  τα μέγιστα 

στην άμυνα της  χώρας. 

 

Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 


