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Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Καταγγέλλουμε την αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε χθες Τρίτη 21/12 τα ξημερώματα 

και κράτησε μέχρι αργά τα βράδυ στις εγκαταστάσεις της Kavala Oil στην Καβάλα. Εκατοντά-

δες αστυνομικοί στάλθηκαν από διάφορες πόλεις της γύρω περιοχής για να καταστείλουν τις κινητο-

ποιήσεις των 280 εργαζόμενων στις εγκαταστάσεις, που αγωνίζονται εδώ και καιρό ενάντια στην 

απόλυση σχεδόν του 1/3 που προωθεί η ιδιοκτήτρια εταιρία Energean, ενώ έχει ήδη βγάλει πάνω 

από 70 εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα και έχει τους υπόλοιπους σε εκ περιτροπής εργασία. 

Η κυβέρνηση ενεργοποίησε κάθε διαθέσιμο κατασταλτικό μηχανισμό για λογαριασμό της εργοδοσί-

ας. Είχαν προηγηθεί οι μηνύσεις κι οι πειθαρχικές διώξεις εναντίον μελών του ΔΣ του σωματείου, κα-

θώς και η καταστολή προηγούμενης κινητοποίησης των εργαζόμενων στις 9/12 με ΜΑΤ, ασφαλίτες 

και σεκιουριτάδες. 

Χθες, οι αστυνομικοί εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις από τρεις μεριές, κόβοντας την περίφρα-

ξη και κάνοντας εκτεταμένη χρήση χημικών, ακόμα και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ 

εξαιτίας της αστυνομικής επιχείρησης εξερράγη μετασχηματιστής. Δημιουργώντας ένα πολεμικό 

σκηνικό, εγκλώβισαν για πολλές ώρες περίπου 175 εργαζόμενους, τους περισσότερους στα πατάρια 

ενός πύργου, ενώ εμπόδισαν την πρόσβαση στους υπόλοιπους. Οι εργαζόμενοι αφέθηκαν να φύγουν 

απ’ τις εγκαταστάσεις αργά το βράδυ, μόνο αφότου ένας-ένας έδωσαν κατάθεση, και σχηματίζεται 

δικογραφία σε βάρος τους. 

Σήμερα, οι δέκα εργαζόμενοι που ήταν προσωπικό ασφαλείας και εφτά μέλη του ΔΣ οδηγού-

νται στο αυτόφωρο, ύστερα από αυτεπάγγελτη δίωξη του εισαγγελέα. Οι εργαζόμενοι, αυτοί που 

καθημερινά βρίσκονται αντιμέτωποι με τους κινδύνους που έχει η λειτουργία μιας τέτοιας εγκατά-

στασης, αυτοί που για δεκαετίες τη δουλεύουν ενώ η ιδιοκτησία της έχει περάσει από τόσους και τό-

σους «σωτήρες» που κάθε φορά την άφηναν σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, είναι αυτοί που σήμε-

ρα κατηγορούνται με πρόσχημα την «ασφάλεια». 

Καλούμε το σωματείο μας να προχωρήσει σε αποφάσεις έμπρακτης διαμαρτυρίας γι’ αυτή 

την επίθεση και αλληλεγγύης στους συναδέλφους στην Καβάλα. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν 

πρέπει να μένουν αναπάντητες. Αφορούν όλους τους εργαζόμενους, καθώς αναδεικνύουν καθαρά τι 

έχουν να αντιμετωπίσουν όσοι δεν υποκύπτουν αδιαμαρτύρητα σε κάθε είδους απαίτηση της εργο-

δοσίας και υπερασπίζονται το δικαίωμα στη δουλειά με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Αναδεικνύουν 

την άνεση που έχει δώσει η προώθηση της πολιτικής του χτυπήματος των εργασιακών και συνδικαλι-

στικών δικαιωμάτων, με νεότερο όπλο στη φαρέτρα της εργοδοσίας τον ν. 4808/2021 («νόμο Χα-

τζηδάκη»), που ουσιαστικά απαγορεύει την απεργία και τη συνδικαλιστική δράση. 

 Να σταματήσει τώρα κάθε δίωξη εργαζόμενου! 

 Να μην περάσουν οι απολύσεις, οι διαθεσιμότητες, η εκ περιτροπής 

εργασία, οι περικοπές μισθών, η εργολαβοποίηση! 


