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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Δώσαμε ένα περιθώριο κάποιων ημερών ώστε οι παρατάξεις που είναι εκλεγμένες στο Δ.Σ. του 

Σωματείου να τοποθετηθούν για τα προβλήματα των εργαζομένων που τους απασχολούν. Αντίθετα 

όμως έπαιξαν καλά τον ρόλο τους που είναι μια ΜΕΣΑ και μια έξω ανάλογα με τις βουλές της 

Διοίκησης. Κάποιοι αγωνίζονται μόνο όταν ο αγώνας είναι ξεχωριστός από των υπολοίπων για να είναι 

''αγνός'', άλλοι δεν μιλάνε αν δεν τους πει ο πολιτικός τους φορέας πότε και τι θα πουν και τέλος οι 

δήθεν ανεξάρτητοι μάλλον πέτυχαν το στόχο τους, έγιναν οι ίδιοι κέντρα εξουσίας και δεν θέλουν να 

δαγκώσουν το χέρι που τους ταΐζει. 

 

Πριν δύο χρόνια βρεθήκαμε σε ένα αδιέξοδο που δημιούργησε η έλλειψη προσωπικού με ευθύνη της 

Εταιρείας και του Προεδρείου του Σωματείου. Τότε ξεκαθαρίσαμε ότι για πρώτη και τελευταία φορά 

μόνο και μόνο για την Ασφάλεια των εργαζομένων και το ασφαλές ξεκίνημα των Εγκαταστάσεων 

υπερψηφίσαμε το Πρακτικό Συμφωνίας για την επαναπρόσληψη των συνταξιούχων συναδέλφων. 

Στο Δ.Σ. του ΠΣΕΕΠ που πραγματοποιήθηκε στις 18.04.17, θεωρήσαμε ως απαράδεκτο και υποκριτικό 

να έρχεται προς ψήφιση για 3
η
 φορά πρόταση  παράτασης παραμονής των 3 συνταξιούχων στις 

Μονάδες Μετατροπής την στιγμή που οι νέοι συνάδελφοι μας είναι άξιοι και ικανοί για να 

επανδρώσουν τα πόστα και την καταψηφίσαμε.  

Επιτέλους, πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, ότι έχουμε γίνει τα πειραματόζωα της Ευρώπης 

αποδεχόμενοι στα Διυλιστήρια τα σαράντα χρόνια δουλειάς και αντί να πρωτοστατήσουμε ώστε 

να σταματήσει αυτό το έγκλημα εις βάρος μας αντίθετα, αποδεχόμαστε με την ανοχή μας με 

πλάγιους και μη τρόπους να έχουμε συνταξιούχους συναδέλφους.  

 

Στο θέμα της αναφοράς για την ΑΜΑ, ανεξάρτητα από τις δηλώσεις των αρμοδίων Διευθυντών, 

καλούμε τον Πρόεδρο του Σωματείου μας να μη δείξει για άλλη μία φορά την αναξιοπιστία του και να 

διευθετήσει άμεσα το θέμα, μιας και η Σύμβασή μας είναι ξεκάθαρη, δεν εμπλέκει ούτε οφειλόμενα 

ρεπό, ούτε αντικαταστάτες και φυσικά αφού είναι σε ώρες δίνετε και σε 8 ώρες.  

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Ένα Συνδικάτο που σέβεται την ιστορία και τους εργαζομένους που εκπροσωπεί, οφείλει να βρίσκεται 

σε εγρήγορση και μόνο στο άκουσμα του διαγωνισμού για την πρόσληψη Συμβούλου από το 

Υπερταμείο για την πώληση του ποσοστού των ΕΛΠΕ που κατέχει το Δημόσιο. Τα δύσκολα που 

έρχονται μόνο με ενότητα και κοινούς αγώνες αντιμετωπίζονται. 

 

Γι΄ αυτό είναι τώρα επιτακτική ανάγκη να απομονωθούν οι κραυγές που ακούστηκαν από το εκλεγμένο 

μέλος της Ενιαίας Θ. Κεμανετζή που είπε ''…αν θέλετε να έχουμε κοινές αμοιβές για όλους τους 

εργαζόμενους πρέπει να δουλεύετε και το ίδιο στον Νότο…'', όσο για τις γραφικότητες του 

συγκεκριμένου συνδικαλιστή ''…από εσάς στο Νότο μας κόψανε δυο πετσέτες που παίρναμε το 

εξάμηνο…'' τις αφήνουμε στην κρίση σας.  

Επίσης θεωρούμε τουλάχιστον ατυχέστατη την τοποθέτηση του Προέδρου του ΠΣΕΕΠ να υιοθετήσει 

την άποψη του Γενικού Διευθυντή των ΒΕΑ ότι ''…Επόπτες και Εργοδηγοί από το Παλαιό Control 

κατήγγειλαν τον τρόπο που γίνονται οι αλλαγές…''.  Θεωρούμε ότι έπρεπε να ελέγξει πρώτα αυτές τις 

ανακρίβειες παρά να τις υιοθετήσει με τόση ευκολία. 



 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

 

«Η φρίκη δεν κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή, 

γιατί είναι αμίλητη και προχωράει, 

στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο, 

μνησιπήμων πόνος». 

 

 

Πλησιάζοντας η αποφράδα ημέρα της 8ης Μαΐου, έχουμε το χρέος όλοι εμείς και ιδίως οι νέοι, να 

διδαχθούμε από τον άδικο χαμό των τεσσάρων συναδέλφων μας, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια 

τραγικά γεγονότα και κυρίως να μη γεννηθούν, ούτε να ευδοκιμήσουν ποτέ, οι αιτίες που τα 

προξένησαν.  

 

Η φρίκη αυτή θα σημαδέψει δια βίου όλους εμάς τους επιζήσαντες και έχει χαράξει για πάντα τη 

φυσιογνωμία του χώρου μας. Ελάχιστο χρέος προς αυτούς, είναι να μην επιτρέψουμε ποτέ το χρόνο να 

σκεπάσει αυτό το μεγάλο έγκλημα και η θύμησή τους να μετατρέπεται σε μνήμη συλλογικής ευθύνης 

βιώνοντας αυτό το συγκλονιστικό μήνυμα της θυσίας τους με απόλυτο σεβασμό.  

 

Οι πραγματικοί θεματοφύλακες της μνήμης αυτής της μέρας είναι δυστυχώς μόνο οι εργαζόμενοι. 
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