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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
              
Ζούµε όλοι µας τις δυσκολότερες στιγµές στην ιστορία των ΕΛΠΕ. Έξι συνάδελφοί µας χαροπαλεύουν στα 
κρεβάτια του αφόρητου πόνου, οι οικογένειες τους βυθίζονται σε ατέλειωτο σκοτάδι και οι εργαζόµενοι 
στα ΕΛΠΕ σοκαρισµένοι και ανεπανόρθωτα πληγωµένοι δεν µπορούµε να χωνέψουµε τι µας συνέβη. Ότι 
και να γράψει κανείς είναι λίγο µπροστά στον πόνο που βιώνουν οι πολυπληγωµένοι συνάδελφοι µας και οι 
οικογένειές τους. Οι προσευχές όλων των εργαζοµένων είναι να τους έχουµε γρήγορα κοντά µας υγιείς και 
δυνατούς. 
 

Η διαδικασιολάγνα ∆ιοίκηση των ΕΛΠΕ παπαγάλιζε συνεχώς ότι "τα ατυχήµατα συµβαίνουν, δεν 
τυχαίνουν". Πράγµατι έτσι είναι. Όµως δεν χρειάζεται κανένα πόρισµα για να υποδείξει ενόχους. Το ποιος 
φταίει είναι ξεκάθαρο στη συνείδηση του κάθε εργαζόµενου. 
 

Επί µια τουλάχιστον εξαετία η ∆ιοίκηση της Εταιρείας είχε µετατρέψει τα ∆ιυλιστήρια σε Τράπεζα. Καθετί 
µετατρεπόταν σε κόστος. Ακόµα και ο αέρας που αναπνέαµε είχε κοστολογηθεί ως λειτουργικό κόστος. Οι 
εργαζόµενοι για αυτούς ήταν πάρα πολλοί, δούλευαν λίγο, κόστιζαν πάρα πολύ. Την ίδια ώρα οι ∆ιευθυντές 
αυξάνονταν εντυπωσιακά, και "τα στελέχη" αφιέρωναν µεγάλο κοµµάτι του έργου τους στην προσπάθεια 
για τη µείωση του προσωπικού, µε αποτέλεσµα τις εκπτώσεις στην Ασφάλεια. Σκοπός ήταν η επίτευξη 
των προσωπικών τους στόχων για τα παχυλά µπόνους και η µετάθεση των ευθυνών στους 
εργαζοµένους. 
Φτάσανε να ξεφτιλίζουνε τους εργαζοµένους στα πληρωµένα ΜΜΕ, να δηλώνουνε ότι δεν 
προσλαµβάνουνε στρατιώτες µε µισθό Ταξίαρχου αφήνοντας οργανικά κενά, να φτιάχνουνε Πρότυπα 
Οργανογράµµατα ∆υτικού τύπου, να εντατικοποιούν την εργασία µε ξέφρενους ρυθµούς και να 
αποµακρύνουν την εµπειρία από τα ∆ιυλιστήρια για να παρουσιάζουνε στο µεγαλοµέτοχο ότι διώξανε τα 
βαριά συµβόλαια και έχουνε καλύτερα νούµερα. Γιατί για αυτούς συνάδελφοι, νούµερα είµαστε. 
 

Η εγκληµατική καθυστέρηση της Γενικής Συντήρησης των ΒΕΑ συνοδεύτηκε από την εγκληµατικότερη 
µείωση της διάρκειας αυτής της Συντήρησης και σε συνδυασµό µε τα µειωµένα Οργανογράµµατα και την 
Εντατικοποίηση της Εργασίας είχαν θλιβερό επακόλουθο το ατύχηµα της περασµένης Παρασκευής. Θα 
περιµέναµε όµως µια αντίδραση, µια παλικαρίσια κίνηση ή έστω µια κίνηση εντυπωσιασµού από την 
∆ιοίκηση. Όµως µάταια…. 
 

Ένα από τα πρώτα ανακοινωθέντα τις ∆ιοίκησης µετά το τραγικό συµβάν ενηµέρωνε την αγορά ότι δεν θα 
επηρεαστούν τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της από το ατύχηµα. ΝΤΡΟΠΗ, τίποτε άλλο… 
 

Η επόµενη κίνηση ήταν να φωνάξει τους εργαζοµένους στο Αµφιθέατρο και να προσπαθήσει µε εντελώς 
λάθος τρόπο να τους πει ότι το ∆ιυλιστήριο πρέπει να συνεχίσει τις εργασίες. 
 

Κύριοι της ∆ιοίκησης, 
 

Αν και έχετε µόλις µερικά 24ωρα στο τιµόνι της Εταιρείας και αν αγαπάτε πραγµατικά την Εταιρεία οι 
εργαζόµενοι σας καλούµε να το αποδείξετε πράττοντας τα ακόλουθα : 
 
 
 



 

• Να συνεχίσετε να φροντίζετε για την παροχή της καλύτερης ιατρικής περίθαλψης των συναδέλφων 
µας και την ψυχολογική και οικονοµική υποστήριξη των οικογενειών τους. 

• Να σταµατήσετε τα επικοινωνιακά τρικ "Επιτροπών Ασφαλείας" και να στηρίξετε µε ουσιαστικό 
τρόπο τους συναδέλφους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα και δεν αντέχουν να δουλέψουν στους 
χώρους του τραγικού ατυχήµατος και όχι µόνο σε αυτούς. 

• Πρέπει να αλλάξετε ΑΜΕΣΑ την πολιτική της Εταιρείας που εφαρµόστηκε στα ΕΛΠΕ όπως και να 
αποµακρύνετε όσους την εµπνεύστηκαν και την στήριξαν µε υπερβάλλοντα ζήλο.   

• Να µην προχωρήσετε στην αθρόα επάνοδο των συνταξιούχων πρώην συναδέλφων. Είναι 
διαφορετικό να φέρεις έµπειρα χέρια στην Μονάδα που αποδεκατίστηκε και χρειάζονται 
πραγµατικά και είναι άλλο πράγµα να φέρνεις "σπεσιαλίστες" για να παριστάνουν τα αφεντικά 
απαξιώνοντας συναδέλφους που γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους και την κάνουν άριστα µέχρι 
τώρα. Στα µάτια των εργαζοµένων φαντάζουν σαν τα αρπαχτικά που µυρίστηκαν σάρκα και 
είναι πολύ άδικο για όλους και ειδικά τώρα που πρέπει να γεφυρώσουµε αυτά που µας 
χωρίζουν  και όχι να δηµιουργούµε νέες εντάσεις µε σύγχυση αρµοδιοτήτων. 
 

Όσον αφορά το Προεδρείο του ∆.Σ. του Σωµατείου δεν έχουµε πολλά να πούµε. Φωνάζαµε πάρα πολύ 
καιρό πριν ότι το Συνδικάτο πρέπει να αλλάξει φιλοσοφία και ρότα. H πολιτική που ακολουθούσατε 
απαξίωνε τον θεσµό και αντί να είναι ο συνδικαλιστής υπηρέτης των συµφερόντων των εργαζοµένων 
τον µετατρέψατε σε συνδιοικητή και µεσάζοντα επίλυσης µικροσυµφερόντων. Καταφέρατε να 
δηµιουργήσετε µια γενιά εργαζοµένων χωρίς συνδικαλιστική παιδεία µε µόνο "έπαθλο" ένα κλιµάκιο, µια 
προαγωγή ή µια καλύτερη θέση. 
 

Ακόµα όµως και σήµερα που όλοι σας φτύνουν αντιλαµβανόµενοι την τεράστια ευθύνη που έχετε, εσείς 
νοµίζετε ότι βρέχει. Καλέσαµε στο τελευταίο ∆.Σ. τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα να παραιτηθούν 
για λόγους ευθιξίας και να αντικατασταθούν από άλλα µέλη της παράταξης τους. Φωνή βοώντος εν τη 
ερήµω..                                                                              

Αντιπροτείναµε να παραιτηθούµε ΟΛΑ τα µέλη του ∆.Σ. και µετά το ξεκίνηµα του ∆ιυλιστηρίου να 
δροµολογήσουµε τις όποιες εξελίξεις. Αντί άλλης απάντησης ακούσαµε τον ανεκδιήγητο Επόπτη ΒΕΕ να 
µιλάει για πρώτη φορά σε ∆.Σ. παίρνοντας θάρρος (ή εντολή) από τα λεγόµενα του αφεντικού του στο 
Αµφιθέατρο για να µας ανακοινώσει µε στόµφο ότι αν έσκαγε ο αντιδραστήρας της 32 δεν θα 
καιγόταν το Θριάσιο αλλά κάποιοι δικοί µας θα είχαν πρόβληµα!!! 

  
 Συνάδελφοι του Προεδρείου, 
 

Αν λαχταράτε να αναβιώσετε το µοντέλο ΠΕΤΡΟΛΑ -  Νικολόπουλου στα ΕΛΠΕ πλανάστε πλάνην 
οικτρά. Αναλάβετε επιτέλους τις ευθύνες σας, παραιτηθείτε και δώστε µια τελευταία ευκαιρία στο 
Συνδικάτο να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του, να αλλάξει τρόπο φιλοσοφίας και δράσης για να 
ξανακερδίσουµε  τους εργαζοµένους - µέλη µας. 
  
Κύριε ∆ιευθύνοντα, 
 

Στην επιστολή που στείλατε στους εργαζοµένους αναφέρεστε σε "δίκαιο κοινωνικό αγώνα". 
Εµείς σας ζητάµε να ξεκινήσετε τον δύσκολο αγώνα, να τον αναγάγετε σε κοινωνικό και να 
πετύχετε να τον κάνετε δίκαιο. 
Μόνο τότε θα ανακτήσετε την εµπιστοσύνη των εργαζοµένων και το µέλλον της Εταιρείας θα είναι 
ευοίωνο.     
 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
 
Πρέπει όλοι µας να φροντίσουµε οι εργαζόµενοι όχι να αισθάνονται ασφαλείς αλλά να είναι ασφαλείς. 
 
 

ΣΚΕΕΠ 

 


