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Αθήνα, 11 Ιανοσαρίοσ 2022 

Επίκαιρη Ερώηηζη 

Προς Υποσργό Πολιηιζμού & Αθληηιζμού 

Θέμα: ΠΥΡΚΑΛ ζηην Ελεσζίνα: κσβερνηηική θσζία ζηα δισλιζηήρια κόνηρα 

ζηις αποθάζεις ηων αρμοδίων οργάνων  

ηηο 27/6/2019 ην Ιεληξηθό πκβνύιην Μεσηέξσλ Λλεκείσλ (ΙΜΛ) απνθάζηζε κε 

επξεία πιεηνςεθία ηόζν ππέξ ηεο θήξπμεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο ΠΤΡΙΑΚ ζηελ 

Ειεπζίλα (ηδηνθηεζίαο «ΕΚΚΗΜΘΙΩΜ ΠΕΣΡΕΚΑΘΩΜ», από ην 2017) σο Θζηνξηθνύ 

Σόπνπ, όζν θαη ππέξ ηνπ ραξαθηεξηζκνύ 12 θηηξίσλ ηεο σο κλεκείσλ. Η απόθαζε 

απηή ήηαλ πξντόλ δύν εμαληιεηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ, θαζώο θαη ελδηάκεζεο επηηόπηαο 

απηνςίαο ζην ρώξν ηνπ Γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ. ηηο 5/7/2019 εθδόζεθε Τπνπξγηθή 

Απόθαζε από ηελ Τπνπξγό Πνιηηηζκνύ θ. Λπξζίλε Ζνξκπά, ε νπνία εζηάιε ζην 

Εζληθό Σππνγξαθείν, έιαβε Ισδηθό Αξηζκό Δεκνζηεύκαηνο, σζηόζν - ιόγσ ηεο 

κεζνιάβεζεο ησλ εθινγώλ ηνπ Θνπιίνπ ηνπ 2019 - δελ δεκνζηεύηεθε ζηελ Εθεκεξίδα 

ηεο Ιπβεξλήζεσο.  

Πέληε κήλεο κεηά, ζηηο 14/11/2019, ζε ζπλέληεπμε Σύπνπ πνπ έδσζε ε Τπνπξγόο 

Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ αλήγγεηιε όηη «ην ΙΜΛ ζα επαλέιζεη πνιύ γξήγνξα» 

θαη όηη ζα ήζειε λα έρεη «κηα λέα γλωκοδόηεζε ηοσ ΚΣΝΜ, θαη ότη ηελ παιηά», 

γεγνλόο πνπ πξνθάιεζε πιήζνο αληηδξάζεσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηηο 

θνξπθαίεο νξγαλώζεηο πξνζηαζίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο MONUMENTA, ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ Πεξηβάιινληνο θαη 

Πνιηηηζκνύ, ην Ειιεληθό Σκήκα ΘCOMOS, ην Ειιεληθό Σκήκα ηνπ ΣΘCCIH θαζώο θαη 

ηνπ ΑΔΑ – Σκήκα Αηηηθήο. 

ηηο 25/11/2021 ε Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ απαληώληαο ζε επίθαηξε 

εξώηεζή κνπ θαη δηθαηνινγώληαο ηελ αλαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζην ΙΜΛ ηζρπξίζηεθε 

όηη «ε λέα γλώκε ηοσ Σσκβοσιίοσ δελ θάλεη ηίποηα περηζζόηερο από ηο λα εληζτύεη 

ηελ σποσργηθή απόθαζε θαη λα περηορίδεη ηης ηστόλ ελζηάζεης θαη ακθηζβεηήζεης», 

ελώ εκθαλίζηεθε θαζεζπραζηηθή ηνλίδνληαο όηη: «ασηό, πάληως, ποσ έτω λα ζας πω 

θαη κπορώ λα ηο πω είλαη όηη από ηε ζηηγκή ποσ ηο ζσγθεθρηκέλο ζσγθρόηεκα ή 

θάποηο άιιο θαη ζσγθεθρηκέλα αρτηηεθηολήκαηα τρήδοσλ προζηαζίας, λα είζηε 

ζίγοσρος όηη θαη ηο Κεληρηθό Σσκβούιηο Νεωηέρωλ Μλεκείωλ θαη ε δηοίθεζε ζα 

θάλοσλ ασηό ηο οποίο επηβάιιεη ο αρταηοιογηθός λόκος, ζα ηα προζηαηεύζοσλ»! 

ηηο 19/12/2019 ην ΙΜΛ, ππό ηελ λέα ζύλζεζή ηνπ, γλσκνδόηεζε αληίζεηα πξνο 

ηελ κόιηο πξν εμακήλνπ θξίζε ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θήξπμε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο 

ΠΤΡΙΑΚ σο Θζηνξηθνύ Σόπνπ, ελώ δηαηήξεζε ηνλ ραξαθηεξηζκό 12 θηηξίσλ σο 

κλεκείσλ.  
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Δύν θαη πιένλ ρξόληα κεηά ε Τπνπξγόο δελ έρεη εθδώζεη Τπνπξγηθή Απόθαζε 

ζύκθσλα κε ηελ λεόηεξε θξίζε ηνπ ΙΜΛ θαη ην ζπγθξόηεκα παξακέλεη ρσξίο 

θακία πξνζηαζία! 

Ερωηάηαι η κ. Υποσργός: 

1) Γηα πνην ιόγν, ζε επζεία αζπλέπεηα κε ηνπο παξαπάλσ ηζρπξηζκνύο ηεο, 

παξέθακςε όρη κόλν ηελ αξρηθή αιιά θαη ηελ λεόηεξε θξίζε ηνπ ΙΜΛ πνπ 

παξήγγεηιε, απνθεύγνληαο ηόζν ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο 

ΠΤΡΙΑΚ σο Θζηνξηθνύ Σόπνπ, όζν θαη ηνλ ραξαθηεξηζκό 12 θηηξίσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπο σο κλεκείσλ; Ιαη κάιηζηα ζε επζεία αληίζεζε κε όιεο 

ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκόδησλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΤΠΠΟΑ πξνο ην ΙΜΛ αθήλνληαο 

παληειώο απξνζηάηεπην ηνλ Θζηνξηθό Σόπν; 

 

2) ε πνηέο ελέξγεηεο ζα πξνβεί ην ΤΠΠΟΑ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζεη ηνλ ηόπν, 

όπνπ δνύιεςαλ, θηλδύλεπζαλ θαη κάησζαλ κέζα ζηα θηίξηα ηνπ γηα 80 πεξίπνπ 

ρξόληα άλδξεο θαη γπλαίθεο ηεο Ειεπζίλαο θαη πέξημ, ζην βσκό ηεο “ακπληηθήο 

ζσξάθηζεο ηεο ρώξαο”; 

 

Ο ερωηών Βοσλεσηής 

 

Κρίηων Αρζένης 


