
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.10.2017/11:30           ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 

Παράκτιο μέτωπο Λιπασμάτων Δραπετσώνας: Χθες, σήμερα, αύριο. 

Στην είσοδο του λιμανιού, λίγο μετά τον Πειραιά, λίγο πριν τη Δραπετσώνα και το 
Κερατσίνι, απλώνεται, ισοπεδωμένη, η έκταση των Λιπασμάτων Δραπετσώνας, που 
στο κέντρο της υψώνεται, μοναχική, μια τσιμινιέρα, απομεινάρι του «ένδοξου» 
βιομηχανικού παρελθόντος του Πειραιά. Εργοστάσια, τα οποία κάποτε 
επεκτείνονταν παράλληλα με την πόλη που μεγάλωνε, παρήγαν λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα, γυαλί, τσιμέντο, γύψο, επεξεργάζονταν δέρματα. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι σε κρυφές μετρήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, τη δεκαετία του ’80, αυτά ευθύνονταν 
για το 80% των αέριων ρύπων του λεκανοπεδίου. 

Έτσι φτιάχτηκε το τοπίο της βιομηχανικής ευδαιμονίας, μεταπολεμικά, όπου η 
κόλαση του Δάντη ήταν μια νησίδα περιβαλλοντικής ισορροπίας μπροστά σ’ αυτό 
το σκηνικό. Οι περισσότεροι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών μας, και ιδιαίτερα της 
Δραπετσώνας, βιώνουν μέχρι σήμερα στην υγεία τους τις συνέπειες της έκθεσής 
τους στους ρύπους. 

Μετά από 90 χρόνια λειτουργίας, το εργοστάσιο Λιπασμάτων έκλεισε το 1999 και 
μια τεράστια έκταση, δίπλα ακριβώς στη θάλασσα, αφέθηκε να ρημάζει, χρόνο με 
το χρόνο, αφού τίποτα από όσα ακούστηκαν, τότε, περί αναβάθμισης και 
μετατροπής χρήσης του χώρου δεν έγινε πραγματικότητα. 

Το 2002, και μετά από κάποια χρόνια «ησυχίας», οι κινητοποιήσεις των κατοίκων 
των δήμων του Πειραιά, αλλά και άλλων περιοχών της Αττικής, επανέφεραν το 
ζήτημα στο προσκήνιο. Συγκροτήθηκε Παμπειραϊκή Επιτροπή με σκοπό τη 
διεκδίκηση των 640 στρεμμάτων. Στο πλαίσιο της διεκδίκησης, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνονταν η προκήρυξη, με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο, διεθνούς 
αρχιτεκτονικού-πολεοδομικού διαγωνισμού, η εξασφάλιση της απρόσκοπτης 
πρόσβασης στην παραλία, η προστασία της φυσικότητας του θαλάσσιου μετώπου, 
η δημιουργία μεγάλης έκτασης πάρκου και η διατήρηση/επανάχρηση των 
σημαντικότερων από ιστορική και αρχιτεκτονική άποψη κτιρίων. 

Τα 640 στρέμματα των Λιπασμάτων Δραπετσώνας αποτελούν έναν μοναδικό χώρο, 
πολύτιμο για την ευρύτερη αναβάθμιση του Πειραιά. Η κοινωνία της Δραπετσώνας 
και του Κερατσινίου πίστεψε και παλεύει, εδώ και δύο δεκαετίες, για την ανάπλαση 
του χώρου προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος. 

ΛΙΤΣΑ ΡΕΠΑ Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. 

  


