Υμηττός 17 Δεκέμβρη 2019

Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι των Ε.Α.Σ. σήμερα γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την ιστορία
του Συγκροτήματος Γομωτηρίου και Πυριτιδοποιείου της (ΠΥΡ-ΚΑΛ) Ελευσίνας.
Ήταν το μοναδικό εργοστάσιο που είχε τη δυνατότητα γομώσεις πυρομαχικών όλων των
διαμετρημάτων.
Το εργοστάσιο της πρώην ΠΥΡ-ΚΑΛ στην Ελευσίνα μαζί με το εργοστάσιο του Υμηττού
ταυτίστηκαν απόλυτα και ουσιαστικά με την Εθνική Άμυνα της χώρας ακόμα και τις πιο
δύσκολες εποχές της χώρας μας ως μοναδικοί προμηθευτές των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στην έναρξη του πολέμου του ’40 με τους Ιταλούς στο μέτωπο της Αλβανίας
χρησιμοποιήθηκαν εξ' ολοκλήρου πυρομαχικά της ΠΥΡ-ΚΑΛ.
Με το κλείσιμο του εργοστασίου της Ελευσίνας είναι βέβαιο ότι στην εταιρεία
δημιουργήθηκαν τεράστια κενά στο παραγωγικό της έργο. Χάθηκε επίσης πολύτιμη
τεχνογνωσία και εμπειρία που δύσκολα αναπληρώνεται.
Σήμερα πλέον το λιγότερο που πρέπει να γίνει από την Πολιτεία είναι να προστατευτεί
η μεγάλη ιστορία του πρώην εργοστασίου της Ελευσίνας καθώς και τα ιστορικά
γεγονότα που αφορούν την Ελληνική Άμυνα κατά τη διάρκεια της ζωής του
εργοστασίου.
Τόσο το Βόρειο συγκρότημα (Πυροτεχνουργείο) όσο και το Νότιο (Γομωτήριο)
αποτέλεσαν έναν εργασιακό χώρο που απαγορευόταν το λάθος και που οι εργαζόμενοι
ζούσαν καθημερινά με τον άμεσο κίνδυνο.
Υπήρχαν πολλές φορές που οι εργαζόμενοι μάτωσαν και παρόλα αυτά κατάφεραν να
αναδείξουν την ΠΥΡΚΑΛ ως το κατ’ εξοχήν καλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών στην
Ελλάδα, αφού εκεί ολοκληρώνονταν βασικά πυρομαχικά για τις Ένοπλες Δυνάμεις
της χώρας αλλά και για πολλές χώρες του εξωτερικού.
Οι εργαζόμενοι
πυρομαχικών.

διέθεταν μεγάλη εμπειρία

στην γόμωση και συναρμολόγηση

Οι δρόμοι, οι πλατείες, οι φυτεύσεις του συγκροτήματος, τα κτήρια, οι γραμμές
παραγωγής, τα καταφύγια, τα προστατευτικά αναχώματα, τα φυλάκια, η καμινάδα, ο
υδατόπυργος, ο υπαίθριος μηχανολογικός εξοπλισμός και το αρχειακό υλικό συνθέτουν,

ως ενιαίο σύνολο, τον ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ της ΠΥΡ-ΚΑΛ. Η ίδια η λειτουργία του
εργοστασίου συνδέεται άρρηκτα με την βιομηχανική ιστορία της Ελευσίνας αφού το
εργατικό του δυναμικό τροφοδοτήθηκε από χιλιάδες άνδρες και γυναίκες της
Ελευσίνας, της Μάνδρας, της Μαγούλας, των Μεγάρων κ.α
Ως εργαζόμενοι γνωρίζουμε ότι ο λόγος που οδήγησε στο κλείσιμο του εργοστασίου της
Ελευσίνας έχει να κάνει με τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ
(νυν ΕΛ.ΠΕ.), που συνέβη στις αρχές τις δεκαετίας του ’70 και συνεχίστηκε
μεταγενέστερα με διαδοχικές επεκτάσεις, παρεμποδίζοντας στην ουσία τον όποιον
εκσυγχρονισμό του εργοστασίου.
Η σκανδαλώδης αγορά του ακινήτου από τα ΕΛΠΕ με πρόσχημα την δημιουργία Ζώνης
Ασφαλείας φαίνεται ότι είναι πρόσχημα για άλλες επιδιώξεις.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη των ΕΛΠΕ απέναντι στους συναδέλφους μας εξαντλήθηκε,
με την τελική απομάκρυνση από το εργοστάσιο των 20 εναπομεινάντων εργαζομένων.
Ως εργαζόμενοι που γνωρίζουμε την ιστορία του εργοστασίου χαρήκαμε ιδιαίτερα με
την Υπουργική Απόφαση του περασμένου Ιουλίου που χαρακτήριζε διατηρητέα
μνημεία αρκετά από τα ιστορικά κτίρια χαρακτηρίζοντάς ιστορικό τόπο το χώρο του
πρώην εργοστασίου Ελευσίνας και διασώζοντας έτσι τουλάχιστον την ιστορική μνήμη
και τη Βιομηχανική κληρονομιά.
Οι πρόσφατες δηλώσεις της νέας Υπουργού Πολιτισμού κας Λ. Μενδώνη για την
επανεισαγωγή του θέματος στο Κεντρικό Συμβούλιο Μνημείων με προφανή σκοπό την
ανατροπή της σημαντικής απόφασης του Ιουλίου, προκαλεί το δημόσιο αίσθημα,
προσβάλει την ιστορική μας μνήμη και μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους.
Ζητάμε από τον Πρωθυπουργό της χώρας, να αναλάβει την αναγκαία πρωτοβουλία για
να ολοκληρωθεί άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο η διαδικασία χαρακτηρισμού του
πρώην εργοστασίου Ελευσίνας της ΠΥΡ-ΚΑΛ ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ.
Το οφείλουμε στην πόλη της Ελευσίνας, στους πολίτες της πόλης και στους χιλιάδες
πρώην εργαζόμενους της ΠΥΡ-ΚΑΛ, αλλά ακόμη και στην ίδια την Πατρίδα μας.!!!!!
Για το Δ.Σ. του Σωματείου

Η Επιτροπή Τύπου και Ενημέρωσης

