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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 
 
 Χθες  συνεδρίασε  το  ∆.Σ.  του  Σωµατείου  µας  µε πρώτο θέµα  την  
αναπλήρωση  του  άδικα  και  τόσο  ξαφνικά  χαµένου  συναδέλφου  µας  και Γ΄ 
Αντιπροέδρου  του  Σωµατείου,  Σωτήρη  Λαβδαίου.   Στη  θέση  του  στο  ∆.Σ.  ήλθε  ο  
συν.  Σωκράτης  Φενέρης,  στον  οποίο  ευχόµαστε  καλή  δύναµη και  επιτυχία  στα  
καθήκοντά  του.    

 Φυσικά  το  κύριο  θέµα  µας  ήταν  η κατάσταση  που  διαµορφώνεται  σήµερα,  
µετά  το  τραγικό  δυστύχηµα  της  8  Μαΐου  στον  Ασπρόπυργο  και  το  βαρύ  
τραυµατισµό  των  έξι  συναδέλφων  µας.    

 Έγινε  ενηµέρωση  για  την  κατάσταση  των  τραυµατιών  που  έχει  ως  εξής: οι  
δύο  συνάδελφοί µας  Αγαπητός  Αγαπητός  και  Τσαλόγλου  Φίλιππος  είναι  καλύτερα  
και  αναµένεται  σε  λίγες  µέρες να  επιστρέψουν  στο  σπίτι  τους.   Οι  τέσσερις  
συνάδελφοί µας  που  είναι  πολύ  σοβαρά,  βρίσκονται  στην  Εντατική  σε  κρίσιµη  αλλά  
σταθερή  κατάσταση.  Είµαστε  σε  συνεχή  επαφή  µε  τα  νοσοκοµεία  και  την Εταιρεία,  
η  οποία  έχει  φροντίσει  να  παρασχεθεί   κάθε  δυνατή  βοήθεια  σε  όλους  τους  
συναδέλφους  και  τις  οικογένειές  τους,  εξασφαλίζοντας  την  καλύτερη  ιατρική  και 
νοσοκοµειακή  υποστήριξη  στην  Ελλάδα  και  έχουν  ήδη  έτοιµες   όλες  τις  
διαδικασίες,  ειδικά µεταφορικά  µέσα  και  Ιατρικά  Κέντρα  στο  εξωτερικό,  για  να  
υποδεχθούν  όποιον  από  τους  τραυµατίες  κρίνουν  οι  γιατροί  και  συµφωνεί  η  
οικογένειά  τους,  µε  στόχο  την  µέγιστη  και  άµεση  υποστήριξη  και  ανάρρωσή  τους.   

 Εδώ  θα  θέλαµε  να  ευχαριστήσουµε  και να  συγχαρούµε  τους  
συναδέλφους  Πυροσβέστες  για  την  άµεση  αντίδρασή  τους  από  την  πρώτη  
στιγµή  του  συµβάντος,  βοηθώντας  τους  τραυµατίες  και  αντιµετωπίζοντας  µε  άψογο  
τρόπο  τη  φωτιά.  Ευχαριστούµε  και  συγχαίρουµε  επίσης  και  όλους  τους  
συναδέλφους  των  ΕΛΠΕ  αλλά  και  των  εργολαβικών  που  συνέβαλαν  µε  άψογο  
τρόπο  και  αυτοθυσία  στην  όλη  προσπάθεια,  καθώς  και  τους  γιατρούς,  
νοσηλευτές  και  οδηγούς  ασθενοφόρων  για  την  ακαριαία  ενεργοποίησή  τους.  Η  
προσπάθεια όλων  αυτών  των συναδέλφων  πιθανόν να  έσωσε  τους  τραυµατίες  
αλλά  και  άλλους  εργαζόµενους  και  σε  κάθε  περίπτωση  έδωσε  στους  
συναδέλφους  µας  τη  δυνατότητα  να  µπορούν  να  παλεύουν  σήµερα  για  τη  
ζωή  τους.   

 Η  σκέψη  όλων  µας  είναι κοντά  στους  ανθρώπους  µας,  µαζί µε  την  ολόθερµη  
ευχή  να  γυρίσουν  υγιείς  όσο  συντοµότερα  γίνεται  κοντά  µας.  Εµείς  θα  κάνουµε  ότι  
περνάει  από  το  χέρι µας  γι΄ αυτό.  Ένα  από  τα  µέτρα  είναι  και  η  Έκτακτη  
Αιµοδοσία  της  Πέµπτης  14/05/15  για  να  βρεθεί  το  αίµα  που  είναι  απαραίτητο  
στις  συνεχείς  επεµβάσεις  που  θα  γίνονται  από  εδώ  και  πέρα  στους  συναδέλφους  
µας.   θέλουµε  επίσης  να  ευχαριστήσουµε  τους  γιατρούς  και  το  νοσηλευτικό 
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προσωπικό  των  νοσοκοµείων  για  τον  αγώνα που  δίνουν  να  στηρίξουν  και  να  
σώσουν  τη  ζωή  των  συναδέλφων  µας.   

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 Σαν  συνδικάτο  και  σαν  εργαζόµενοι  έχουµε  χρέος  απέναντι  στους  
τραυµατισµένους  συναδέλφους  µας  αλλά  και  απέναντι  στους  εαυτούς  µας  και  
τις  οικογένειές  µας  να  σταθούµε  στα  πόδια  µας,  µετά  το  χτύπηµα  που  
δεχθήκαµε.   Έχουµε  ήδη  αναφερθεί  επανειληµµένα  στις  αιτίες,  τις  ευθύνες  και  το  τι  
και  ποιοι  φταίνε.  Έχουµε  ξεκαθαρίσει  τα  αιτήµατα  και  τις  προϋποθέσεις  για  να  
διορθωθούν  επιτέλους  τα  κακώς  κείµενα.   Το  να  καταγγέλλουµε  την  εργοδοσία,  
τους  ∆ιευθυντές  ή  τους  εργολάβους  δεν  φτάνει.  Άµεσα  δροµολογούµε  
συναντήσεις µε  τη  ∆ιοίκηση  των  ΕΛΠΕ  για   να  παρθούν  αποφάσεις  που  θα  
υλοποιούν  τις  δεσµεύσεις  της  νέας  ∆ιοίκησης  απέναντι  στο  Σωµατείο  και  
τους  εργαζόµενους  για  τις  προσλήψεις,  τα  ωράρια,  τις  συνθήκες  δουλειάς  και  
ασφάλειας  στην καθηµερινή  λειτουργία  όλων  µας,  κατά  τη  διάρκεια  της  γενικής  
συντήρησης  αλλά  και  στο  ξεκίνηµα  και  τη  λειτουργία  των  µονάδων. 

 Ξέρουµε ότι  το πιο  δύσκολο  από  όλα  είναι  να  ξαναρχίσουµε.  Αλλά  αν  δεν  
το  κάνουµε,  δεν  τιµούµε  τη  θυσία  των  συναδέλφων  µας  που  κάηκαν  γιατί  
δεν  τα  παράτησαν,  δεν  το  έβαλαν  στα  πόδια  αλλά  έτρεξαν  να  προλάβουν  το  
κακό  για  να  προστατεύσουν  τη  δουλειά  και  τη  ζωή  όλων  µας.  

 ∆εν  ξεχνάµε,  δεν  συγχωρούµε,  δεν  πρέπει  να  περάσει  έτσι. Αλλά  δεν  
το  βάζουµε  κάτω.  Στεκόµαστε  όρθιοι,  βοηθάµε  να  ξανασταθεί  στα  πόδια  του  
το  ∆ιυλιστήριο.   

Από  ό,τι  κάνουµε  από  εδώ  και  στο  εξής  εξαρτάται  η  δουλειά  και  
η  ζωή  µας.   Αυτό  θα  θέλανε  από  εµάς  και  οι  συνάδελφοί  µας  που  
δίνουν  µάχη  στα  χειρουργεία.  Να  δώσουµε  τη  µάχη  για  να  µας  
βρούνε  εδώ  όταν  µε  το καλό  γυρίσουν  κοντά  µας,  σε  ένα  καλύτερο, 
πιο  ανθρώπινο και  ασφαλή  εργασιακό  χώρο.  Και  θα  το  πετύχουµε  
στηρίζοντας  ο ένας  τον  άλλο,  απαιτώντας  να τηρηθούν οι  κανόνες  
ασφαλείας  και  ενηµερώνοντας  το  Σωµατείο που  είναι  στη  διάθεση  
όλων,  όποτε χρειαστεί,  για  όποια  πίεση  υπάρξει  για  εκπτώσεις  ή 
παράκαµψή  τους.    

 
ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ  ΞΑΝΑ  ΟΡΘΙΟΙ,  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ,  ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ  
ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ  ΤΗ  ∆ΟΥΛΕΙΑ  ΜΑΣ,  ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ  ΤΗ  ΖΩΗ ΜΑΣ 

 
ΓΙΑ  ΤΟ  ∆.Σ. 
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