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Αξιότιμε κύριε Ξενάκη,

Το εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα αποτέλεσε μέρος μιας βιομηχανικής
αυτοκρατορίας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Το 2017,
μετά από 80 χρόνια λειτουργίας, έκλεισε αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό κτιριακό
απόθεμα και έναν σημαντικό ελεύθερο χώρο. Το συγκρότημα αγοράστηκε από την εταιρεία
«Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ» προκειμένου να δημιουργήσουν μια ‘’νεκρή ζώνη’’ μεταξύ των
διυλιστηρίων και του αστικού ιστού,

Ορισμένα από τα κτίρια του συγκροτήματος -τα περισσότερα των οποίων χρονολογούνται
μεταξύ των ετών 1934 και 1937- έχουν ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, καθώς έχουν
κατασκευαστεί με πρωτοποριακές τεχνολογίες σκυροδέματος και χωροδικτυωμάτων και
εκφράζουν με τρόπο εμβληματικό τη βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας. Παράλληλα, ο
μηχανολογικός εξοπλισμός τους - κατά κύριο λόγο προερχόμενος από μηχανουργεία του
Βελγίου, της Γερμανίας και Γαλλίας αλλά και από κάποια ελληνικά μηχανουργεία του Πειραιά
- τεκμηριώνει τη δυναμικότητα της βιομηχανίας στην εποχή της ακμής της. Ακόμη όμως και
οι πιο απλές κατασκευές όπως τα καταφύγια εκρήξεων, τα κτίρια δοκιμών, οι αποθήκες κλπ.,
συμπληρώνουν τις εγκαταστάσεις της ιστορικής αυτής βιομηχανίας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρεί πως είναι επιτακτική η ανάγκη καταγραφής, μελέτης και
αξιολόγησης των βιομηχανικών κτιρίων του συγκροτήματος, με στόχο τη διατήρηση των
σημαντικότερων εξ αυτών και η αξιοποίησή τους με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας του
εργοστασίου και των εργαζομένων του, αλλά και για τη στέγαση σύγχρονων λειτουργιών και
δραστηριοτήτων που λείπουν από την πόλη. Συγχρόνως ο χώρος πρασίνου μέσα στον οποίο
αναπτύχθηκε η ΠΥΡΚΑΛ μπορεί να αποτελέσει μία τόσο αναγκαία ζώνη προστασίας ανάμεσα
στα διυλιστήρια και στην πόλη της Ελευσίνας.

Η εδαφική έκταση της ΠΥΡΚΑΛ αποτελεί τοπόσημο της βιομηχανικής ιστορίας της πόλης των
αρχών του προηγούμενου αιώνα. Η ισοπέδωση των βιομηχανικών κτιρίων της ισοδυναμεί με
κατεδάφιση της ιστορικής μνήμης και ακύρωση κάθε προοπτικής για επανορθωτικές δράσεις
προς όφελος της πόλης και των γειτονικών οικισμών.
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Δια της παρούσης σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την προστασία και ανάδειξη αυτού
του χώρου και σας ενημερώνουμε πως θα είμαστε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια.

Με εκτίμηση,

Ελένη Μαΐστρου
Πρόεδρος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
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