
Η ΠΥΡΚΑΛ της Ελευσίνας ανάβει φωτιές 

Αναστασία Κουκά  

Πόλεµος ξέσπασε ανάµεσα στην νυν και την πρώην υπουργό Πολιτισµού µε αφορµή τον 

χαρακτηρισµό ή µη της ΠΥΡΚΑΛ, ιδιοκτησίας πλέον των ΕΛΠΕ, σε ιστορικό τόπο. Ιδιωτικά 

συµφέροντα καταγγέλουν οι εργαζόµενοι της εταιρείας  

Νέα σύγκρουση ξέσπασε ανάµεσα στη νυν και την πρώην ηγεσία του υπουργείου 

Πολιτισµού µε αφορµή, αυτή τη φορά, το ιστορικό εργοστάσιο της πρώην ΠΥΡΚΑΛ στην 

Ελευσίνα, ιδιοκτησίας, από το 2017, των «Ελληνικών Πετρελαίων» (ΕΛΠΕ) µετά από 

αγοραπωλησία η οποία, ωστόσο, µετά από καταγγελίες, ελέγχεται από τη ∆ικαιοσύνη. 

Όλα ξεκίνησαν µε την ανακοίνωση της υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, σε 

προγραµµατισµένη συνέντευξη τύπου που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Πέµπτη, πως «το 

θέµα της ΠΥΡΚΑΛ θα επανέλθει πολύ γρήγορα στο Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων 

Μνηµείων».  

Να σηµειωθεί εδώ πως το συγκεκριµένο θέµα είχε περάσει τον Ιούλιο του 2019 από το ίδιο 

Συµβούλιο, το οποίο, µετά την αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε, εισηγήθηκε να κηρυχθεί η 

ΠΥΡΚΑΛ ιστορικός τόπος και διατηρητέα 12 από τα 134 κτίριά της. Η πρώην υπουργός 

Πολιτισµού Μυρσίνη Ζορµπά, υπέγραψε την απόφαση η οποία απεστάλη στο Εθνικό 

Τυπογραφείο αλλά δεν δηµοσιεύθηκε ποτέ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθώς 

µεσολάβησαν οι εθνικές εκλογές.  

 
Η κ. Μυρσίνη Ζορµπά κατηγορεί την κ. Μενδώνη για ψευδείς ισχυρισµούς 

Όταν ενηµερώθηκε για τις προθέσεις της διαδόχου της η κυρία Ζορµπά, εξαπέλυσε επίθεση, 

µέσω της «Εφηµερίδας των Συντακτών» εναντίον της κ. Μενδώνη αναφέροντας µεταξύ άλλων 

: «Ασύστολα και ανερυθρίαστα η κα Μενδώνη ψεύδεται υποστηρίζοντας ότι δεν υπέγραψα ως 

υπουργός Πολιτισµού την κήρυξη της ΠΥΡΚΑΛ ως Ιστορικού Τόπου και µια σειρά κτιρίων ως 

διατηρητέων, σύµφωνα µε την απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων. 

Αλλά η ίδια γνωρίζει πολύ καλά πως η απόφαση έφερε την υπογραφή µου και είχε σταλεί στο 

Εθνικό Τυπογραφείο, ενώ από τον Ιούλιο λιµνάζει στο γραφείο της». Για να καταλήξει 

διερωτωµένη: «Τι κρύβεται πίσω από το χονδροειδές ψέµα που διανθίζει η υπουργός µε ένα 

επιπλέον ψέµα σχολιάζοντας ότι «αν υπήρχε η πολιτική βούληση να υπογραφεί, θα µπορούσε 

να έχει υπογραφεί η πράξη»; 

Η κυρία Μενδώνη πέρασε άµεσα στην αντεπίθεση µέσω της χθεσινής επίσηµης ανακοίνωσής 

της στην οποία εκτιµά πως «είναι προφανές ότι η κυρία Ζορµπά γνώριζε ότι δεν υπήρχε η 

παραµικρή δυνατότητα δηµοσίευσης του χαρακτηρισµού της ΠΥΡΚΑΛ στο ΦΕΚ, προ των 

εκλογών. Γνώριζε, δηλαδή, ότι προσχηµατικά θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι υπέγραψε τον 

χαρακτηρισµό, αλλά -φευ!- δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η πράξη». Και προσθέτει: «αν η κυρία 

Ζορµπά επιθυµούσε πράγµατι τον χαρακτηρισµό της ΠΥΡΚΑΛ, δεν θα εξαντλούσε την 

προθεσµία για την υπογραφή της υπουργικής απόφασης. Όταν υπάρχει η πολιτική βούληση, 

το Εθνικό Τυπογραφείο αυθηµερόν ανταποκρίνεται. Η κ. Ζορµπά είχε ικανό χρόνο από την 26η 

Ιουνίου, οπότε το ΚΣΝΜ γνωµοδότησε, για να υπογράψει εγκαίρως και να µεριµνήσει, επίσης 

εγκαίρως, για την δηµοσίευσή της, ώστε να ισχύσει ο χαρακτηρισµός της ΠΥΡΚΑΛ». 



 
«Εάν επιθυµούσε πράγµατι τον χαρακτηρισµό της ΠΥΡΚΑΛ, δεν θα εξαντλούσε την 

προθεσµία» απαντά η κ. Μενδώνη 

Η αλήθεια βέβαια είναι πώς ούτε η πρώην ούτε η νυν Κυβέρνηση έδειξε επί της ουσίας πρόθεση 

να προστατεύσει την ΠΥΡΚΑΛ καθώς αφενός µεν η πώλησή της στα ΕΛΠΕ έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, 

τον Απρίλιο του 2017, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σοβαρές καταγγελίες πως πρόκειται για µία 

πώληση που έγινε κάτω από αδιαφανείς όρους και ζηµιώνει παράλληλα το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

που είναι ο µοναδικός µέτοχος των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων (ΕΑΣ) στα οποία ανήκει 

η ΠΥΡΚΑΛ, αφετέρου δε η απόφαση της της κ. Μενδώνη να περάσει ξανά το θέµα από το 

Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων δείχνει µια, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, πρόθεση 

της νυν πολιτικής ηγεσίας να µην µπουν περαιτέρω εµπόδια στην εκµετάλλευση της 

ΠΥΡΚΑΛ  από τα ΕΛΠΕ. 

Σύµφωνα µάλιστα µε όσα καταγγέλλει η Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής 

Βιοµηχανίας Ελλάδος «το ακίνητο αγοράστηκε από τα ΕΛΠΕ για να αποτελέσει ζώνη 

ασφαλείας µεταξύ του διυλιστηρίου και του οικισµού της Ελευσίνας» και πως «η ΠΥΡΚΑΛ 

Ελευσίνας έκλεισε για να διευκολυνθούν τα ΕΛΠΕ στην περεταίρω λειτουργία τους και να 

κρύψουν επιµελώς την τεράστια µόλυνση που έχει γίνει στις εγκαταστάσεις της πρώην 

ΠΥΡΚΑΛ από την µόνιµη διαρροή πετρελαίου από τις δεξαµενές των ΕΛΠΕ που ενώ 

διασχίσει τον χώρο του εργοστασίου καταλήγει στη θάλασσα!». 

 
Τα ΕΛΠΕ αγόρασαν την ΠΥΡΚΑΛ τον Απρίλιο του 2017 ωστόσο η πώληση, µετά από 

καταγγελίες, ελέγχεται από την δικαιοσύνη 

Τα παραπάνω, εξάλλου, είναι κάποια από τα επιχειρήµατα που συµπεριέλαβε στην προσφυγή 

της στη δικαιοσύνη η Οµοσπονδία η οποία καλεί την υπουργό Πολιτισµού να αναθεωρήσει τη 

στάση της και να εκτελέσει την προ µηνών απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων 

Μνηµείων βάζοντας την υπογραφή της». «Σε διαφορετική περίπτωση» συνεχίζει η ανακοίνωση 

«ο Πρωθυπουργός έχει ευθύνη να παρέµβει ώστε να προστατευθεί αναλλοίωτη η εθνική 

κληρονοµιά ενός χώρου µε ανεξάντλητη ιστορία που συνέβαλε τα µέγιστα στην άµυνα της 

χώρας». 
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