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 Στο 26ο χμ. της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στην Ελευσίνα, βρίσκεται το Πυριτιδοποιείο- 

Καλυκοποιείο (ΠΥΡΚΑΛ), ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πολεμικής και γενικότερα της βιομηχανικής 

κληρονομιάς της Ελλάδας, συνδεδεμένο με πολλά ιστορικά γεγονότα του τόπου μας.  Η προσπάθεια του σημερινού 

ιδιοκτήτη, τον Δεκέμβριο 2017, να κατεδαφίσει τα κτήρια, η οποία απετράπη με την παρέμβαση της Κίνησης 

Πολιτών Ecoeleusis (ανάκληση άδειας τον Ιανουάριο 2018), δείχνει ότι το μνημείο χρήζει προστασίας. Ειδικά να 

αναφερθεί ότι ο εξοπλισμός που σώζεται στο μεγαλύτερο μέρος του αλλά και το αρχειακό υλικό, που παραμένει σε 

αποθήκες, θα πρέπει άμεσα να προστατευθούν. 

 Το βιομηχανικό συγκρότημα περιλαμβάνει δύο τομείς, στα βόρεια, το Πυροτεχνουργείο (83 κτήρια) και στα 

νότια, το Γομωτήριο (51 κτήρια), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων κτίστηκε τη δεκαετία του 1930. Το βιομηχανικό 

αυτό σύνολο φέρει όλες εκείνες τις αξίες -ιστορικές, αρχιτεκτονικές, κοινωνικές-, που σύμφωνα με το Ν 3028/2002 

και τη σύμβαση της Γρανάδας (ΦΕΚ 13/04/1992) επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό του ως μνημείου.  

 Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να ζητήσουμε η Διεύθυνση σας να εξετάσει το ενδεχόμενο 

χαρακτηρισμού των κτηρίων που αποτελούν το βιομηχανικό συγκρότημα της ΠΥΡΚΑΛ ως μνημείων ή και το σύνολό 

του ως ιστορικού τόπου. Σας στέλνουμε πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό που ευγενικά μάς παραχώρησε η 

Κίνηση Πολιτών Εcoeleusis καθώς και το ιστορικό και την περιγραφή της ΠΥΡΚΑΛ και είμαστε στη διάθεσή σας για 

οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με την τεκμηρίωση των κτηρίων.  
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