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Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

     

Την Δευτέρα στις 13 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία του δικαστηρίου για το 
τραγικό δυστύχημα της 8ης Μαΐου 2015, όπου τέσσερις  συνάδελφοι μας έχασαν τη ζωή τους στις 
ΒΕΑ. Επτά σχεδόν χρόνια μετά, υπό το βάρος αυτής της ιδιαιτέρα ψυχοφθόρας διαδικασίας, ο 
πέλεκυς της δικαιοσύνης έπεσε αποκλειστικά στους συναδέλφους μας. Αυτό και μόνο το γεγονός 
καταδεικνύει το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι καθημερινά όπου 
καλούνται να φέρουν εις πέρας μια ιδιαίτερα απαιτητική εργασία και να είναι ουσιαστικά μόνοι 
εκείνοι εν δυνάμει κατηγορούμενοι και πιθανότατα αποκλειστικά ένοχοι σε οτιδήποτε συμβεί. 
 
Για πρώτη φορά το προεδρείο του Σωματείου μας ασχολήθηκε με τα δικαστήρια των συναδέλφων 
με μια άστοχη ανακοίνωση κιόλας που αφήνει τραγικές υπόνοιες ότι γνωρίζει τους πραγματικούς 
και κύριους υπεύθυνους!!! Που έμειναν ατιμώρητοι χωρίς φυσικά ποτέ να τους κατονομάσει. Εμείς 
τους απαντάμε ....Αν ξέρεις και δεν μιλάς, είσαι συνένοχος. Αν δεν ξέρεις και κάνεις πως ξέρεις, 
είσαι κοινός ψεύτης και υποκριτής. Τόσο απλά. 

Εμείς όμως, τους αδικοχαμένους συναδέλφους μας δεν τους ξεχνάμε. Τους κρατάμε πάντα στο 
μυαλό και στη ψυχή μας, δίνοντας μεταξύ μας ιερή υπόσχεση, πως ότι προκάλεσε τις συνθήκες που 
έφταιξαν και τέσσερις νέοι άνθρωποι έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους, δεν πρόκειται να 
επιτρέψουμε να εμφανιστούν ξανά. 
 
 Γιατί από το σημερινό προεδρείο του ΠΣΕΕΠ μάθαμε να μην περιμένουμε απολύτως τίποτα. Γιατί 
αυτό το «μπουλούκι» που παριστάνει το προεδρείο, σιωπά εκκωφαντικά όταν οι προσλήψεις πάνε 
για το νέο χρόνο με απόλυτη ευθύνη της διοίκησης της εταιρείας που είχε δημοσίως και εγγράφως 
δεσμευτεί για ολοκλήρωση της διαδικασίας τον περασμένο Αύγουστο. 
 Κωφεύει στις εκκλήσεις των συναδέλφων που έχουν ματώσει στα12ωρα και γράφει στα παλιά του 
τα παπούτσια τις ανάγκες και την αγωνία  των εργαζομένων. Στο δε υπηρεσιακό που έγινε την 
Δευτέρα , ούτε κουβέντα, αλλά ούτε και σκέψη, για τις απαιτούμενες προαγωγές που θα έδιναν μια 
κάποια λύση στο πρόγραμμα της οικειοθελούς αποχώρησης που τόσο πολύ το ίδιο το προεδρείο 
του ΠΣΕΕΠ προπαγάνδιζε  και δεν φιλοτιμήθηκε να βρεθεί μία λύση αφού όλοι γνώριζαν από το 
Σεπτέμβριο πόσοι και ποιοι συνάδελφοι θα κάνουν χρήση του προγράμματος.  
Φτάσαμε 15 μέρες πριν την ημερομηνία αποχώρησης , να παρακαλάνε τώρα τους συναδέλφους μας 
να μείνουν λίγο πίσω για να βοηθήσουν την κατάσταση που αυτοί προκάλεσαν ,αφού θα μείνει με 
δύο ενεργούς εργοδηγούς και με μέσο όρο 20 δωδεκάωρα σε κάθε κύκλο βάρδιας για κάθε άλλο 
εργαζόμενο. 
 
Καλούμε την εταιρεία να προχωρήσει άμεσα σε υπηρεσιακό συμβούλιο για την κάλυψη των 
οργανικών κενών που έχουν προκύψει ειδικά στο τμήμα των μονάδων μετατροπής και 
στο συγκρότημα της U-3100 στις ΒΕΑ. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποχρεωθούμε να αναλάβουμε 
για μια ακόμη φορά δράση τόσο σε συνδικαλιστικό όσο και σε νομικό επίπεδο, διαφυλάσσοντας 
έτσι, τις ζωές όλων μας! 



 
 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Η αξιοπιστία του συνδικάτου μας δεν υπήρξε ποτέ χαμηλότερα και δυστυχώς απ’ ότι όλοι 
βλέπουμε, ο κατήφορος δεν έχει τελειωμό. Η άρνηση του προεδρείου να υιοθετήσει το ψήφισμα  
(επισυνάπτεται) που σαν ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ καταθέσαμε προς στήριξη των αγωνιζόμενων συναδέλφων της 
KAVALA OIL, αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Δεκάδες Σωματεία, Ομοσπονδίες στην Ελλάδα αλλά 
και σε ολόκληρη τη Ευρώπη παίρνουν καθημερινά θέση, στηρίζοντας τον αγώνα των εργαζομένων 
στη KAVALA OIL, αλλά εμείς ΟΧΙ!! ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ... Επειδή όμως το ΠΣΕΕΠ δεν είναι εξωραϊστικός 
σύλλογος όπως σήμερα προσπαθούν να τον μετατρέψουν, αλλά είναι οι αγώνες του και  οι 
εργαζόμενοι μέλη του, εμείς δηλώνουμε για άλλη μια φορά πως θα σταθούμε στο πλάι, όλων όσων 
παλεύουν για το δίκιο τους και δίνουν αγώνα για τις ζωές τους. Το αισθανόμαστε ως χρέος 
παντοτινό στους φίλους και συναδέλφους που τόσο άδικα χάσαμε. Έτσι έχουμε μάθει να τιμούμε τη 
μνήμη τους και όχι με λόγια κλισέ κλεμμένα από άλλες ανακοινώσεις που ποτέ δεν αισθανθήκαμε. 
 
  Ο Αγώνας μας δεν είναι διαδικαστικός ούτε διεκπεραιωτικός, είναι Αγώνας τιμής, μνήμης και 
ζωής. 
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