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Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ στο 26ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών
Κορίνθου στην Ελευσίνα, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη βιομηχανική ιστορία της
πόλης.
Η ΠΥΡΚΑΛ δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα ως συγχώνευση δύο
εργοστασίων, της Εταιρείας Ελληνικού Πυριτιδοποιείου, Χημικών και Βιομηχανικών
Προϊόντων - «Μπαρουτάδικο» - και το Καλυκοποιείο των αδελφών Μαλτσινιώτη.
Το εργοστάσιο έκλεισε το 2017, ύστερα από εκατονταετή και πλέον λειτουργία (19082017).
Πρόκειται για ένα μεγάλης κλίμακας βιομηχανικό συγκρότημα, με συνολικά 134
κτήρια, τα περισσότερα των οποίων κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1930. Η
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της εποχής – οπλισμένο σκυρόδεμα,
χωροδικτυώματα κλπ – προσέδωσαν στα κτήρια τη μορφολογική καινοτομία που
εξέφρασε η διεθνής αρχιτεκτονική πρωτοπορία, ενώ σημαντικότατο στοιχείο επίσης
είναι και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του συγκροτήματος.
Το τμήμα Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών
(ΣΑΔΑΣ), θεωρεί ότι:
Το βιομηχανικό συγκρότημα της ΠΥΡΚΑΛ συγκεντρώνει όλες εκείνες τις απαραίτητες
αξίες, που αδιαμφισβήτητα το κατατάσσουν στην αρχιτεκτονική και βιομηχανική
κληρονομιά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1 του ν. 4067/2012, υποσύνολο
της οποίας είναι η βιομηχανική κληρονομιά.
Επομένως, σύμφωνα με το Ν. 3028/2002 και τη σύμβασης της Γρανάδας (ΦΕΚ
13.04.1992) και τις αρχές του Χάρτη της Βενετίας, το Τμήμα Αττικής του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ) ζητάει να γίνουν οι
ακόλουθες ενέργειες :
Α) Την αποτύπωση του συνόλου του συγκροτήματος, δηλαδή των κτηρίων, του
κινητού μηχανολογικού – υλικοτεχνικού εξοπλισμού των και των διαμορφώσεων του
περιβάλλοντος χώρου.
Β) Την κήρυξη του συνόλου του συγκροτήματος ως ιστορικό σύνολο και τόπο.
Γ) Την διακριτή κήρυξη των κτηρίων του συγκροτήματος και του κινητού
μηχανολογικού – υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ως νεότερων μνημείων.
Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Τμήματος Αττικής αποφασίζει να στηρίξει με παρέμβασή του
στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) τις κηρύξεις αυτές.
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