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Καβάλα 06.03.2023 
 
Με θλίψη, αγανάκτηση και οργή παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες πένθους, τα όσα 
διαδραματίζονται γύρω από το, όπως αποδεικνύεται, προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη… 
Πενθούμε τους νεκρούς μας αλλά απαιτούμε και την αλήθεια.  
Το χρωστάμε στα θύματα, στις οικογένειες τους, σε όλους μας αυτές τις ημέρες να μην σωπάσουμε. 
Το κέρδος δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από την ανθρώπινη ζωή. 57 νεκροί, οι πλειοψηφία νέα παιδιά 
που μόλις άρχιζαν την ζωή τους… δεκάδες τραυματίες και δεκάδες χαροκαμένες οικογένειες… 
 
Κανείς δεν άκουσε τους συναδέλφους μας εργαζομένους στους σιδηροδρόμους, που φώναζαν για την 
ανασφαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών σταθμών και προειδοποιούσαν για επερχόμενη τραγωδία. 
Η πολιτική ηγεσία έσπευσε να τους κατηγορήσει για σκοπιμότητα και να τους καλέσει σε απολογία 
ενώ τα ΜΜΕ δεν κάλυψαν τις κινητοποιήσεις τους, υποβαθμίζοντας την σοβαρότητα των ζητημάτων 
που έθεταν και παρουσιάζοντάς τους ως τεμπέληδες και κρατικοδίαιτους συνδικαλιστές, οι οποίοι δεν 
θέλουν να συμβάλουν στα μεγαλόπνοα σχέδια της πολιτείας για ιδιωτικοποίηση και δήθεν 
εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών της χώρας μας.  
Αποδείχτηκε ότι η εν τοις πράγμασι ποινικοποίηση της απεργίας και γενικά των συνδικαλιστικών 
κινητοποιήσεων με τον Νόμο Χατζηδάκη οδηγεί στην συγκάλυψη εγκληματικών παραλείψεων στον 
τομέα της ασφάλειας, οι οποίες όμως δυστυχώς μπορούν να αποβούν μοιραίες. Και όταν οι 
προβλέψεις επαληθεύονται αυτοί που κουνούσαν το δάχτυλο στους εργαζόμενους και σε όποιους 
τολμούσαν να τους συμπαρασταθούν, προσπαθούν με κροκοδείλια δάκρυα και επικοινωνιακές 
υποσχέσεις να αποφύγουν τις συνέπειες. 
 
      Εμείς οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια Καβάλας: 
 
Ξέρουμε καλά τι πάει να πει Αγώνας για ασφαλείς συνθήκες εργασίας.  
Αναγκαστήκαμε ως την έσχατη λύση απέναντι στην αδιαφορία της εργοδοσίας να προβούμε σε 
επίσχεση εργασίας. Η Ενεργειακή Αιγαίου Α.Ε. (Energean) αφού μας κατασυκοφάντησε στην 
κοινωνία της Καβάλας και στο πανελλήνιο και αφού μας εκδίωξε από τις εγκαταστάσεις της με την 
βοήθεια εκατοντάδων ένοπλων ΜΑΤ μας απέλυσε, γιατί δεν δεχθήκαμε να κάνουμε εκπτώσεις στην 
ασφαλή λειτουργία των πετρελαίων του Πρίνου, δεν δεχθήκαμε να πούμε «ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΒΓΕΙ». 
Οι κραυγές αγωνίας μας ότι αν λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις με το δήθεν «εκσυγχρονισμένο 
σχέδιο» που επέβαλε η εργοδοσία, θα προκληθεί μεγάλο ατύχημα δεν ακουστήκαν και δυστυχώς 
επιβεβαιωθήκαμε ήδη στις 09.04.2022 με την έκρηξη σε δεξαμενή πετρελαιομένων νερών, σε 
σταματημένο εργοστάσιο. Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα…ευτυχώς. 
 
Ξέρουμε τι πάει να πει εμπαιγμός από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς της χώρας μας. 
 
Ξέρουμε τι πάει να πει συγκάλυψη από τα αρμόδια υπουργεία, από την κυβέρνηση. 
 
Ξέρουμε τι πάει να πει ποινικοποίηση του Αγώνα που δίδεται για την αξιοπρέπεια, για την 
υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.  
 
Ξέρουμε τι σημαίνει κέρδος για τους ομίλους των εταιρειών και τι είναι ικανοί να πράξουν για να το 
υπερασπιστούν. 
 
Ξέρουμε όμως, ότι δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας για ΑΣΦΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 
όπως οφείλουν και ταυτόχρονα δικαιούνται να κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας, στην μνήμη 
όλων αυτών που χάθηκαν στο δυστύχημα στα Τέμπη αλλά και σε εκατοντάδες συναδέλφους μας που 
χάνονται καθημερινά στην χώρα μας, η οποία τα τελευταία χρόνια καταγράφει το ένα ρεκόρ μετά το 
άλλο στον αριθμό των εργατικών θανατηφόρων ατυχημάτων. 
 



 

 

Το Δ.Σ. του Σωματείου αλλά και όλα τα μέλη μας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις 
οικογένειες των συναδέλφων μηχανοδηγών καθώς και όλων των θυμάτων και τις ευχές μας για 
γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. 
 
Όταν λοιπόν υγειονομικοί, σιδηροδρομικοί, ναυτεργάτες, οικοδόμοι, εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες 
κλπ προκηρύσσουν απεργία μπες στον κόπο μόνο 2 λεπτά να διαβάσεις προσεκτικά τα αιτήματά 
τους. 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΖΩΕΣ 
 

 
 

για το Δ.Σ. 
 

         Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

 
        Μ. Κελαϊδάκης Στ. Τσάγκας 


