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“ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ENERGEAN ΔΕΝ ΓΕΛΑΜΕ ΜΟΝΟ
ΕΜΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ”
Δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση το θράσος της Energean να μιλά για ασφάλεια γιατί εμείς
γνωρίζουμε τους στόχους και τις διαθέσεις της που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σ’ ένα
μόνο, την διάλυση του Σωματείου
Με δυο συμβουλευτικές εταιρείες διαχείρισης παραπληροφόρησης και ένα γραφείο
επικοινωνίας βομβαρδίζει καθημερινά κυρίως τον τοπικό τύπο και με γκεμπελικές μεθόδους
θέλει να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη στο πόσο καλοί και ευαίσθητοι σε όλα τα ζητήματα
είναι, ενώ οι εργαζόμενοι είναι κακοί και αδιάλλακτοι.
Προσπαθούν να κρύψουν το κατάπτυστο σχέδιο αναδιάρθρωσης που μας έδωσαν τον
Απρίλιο και στην διαδικασία διαβούλευσης απαλλοτριώνουν τις σελίδες που περιγράφουν
την σχεδιαζόμενη Γαλέρα. Μάλιστα με τα παπαγαλάκια τους σε γενική επιστράτευση ακόμη
και από το μακρινό Αμπού Ντάμπι καθημερινά προσπαθούν να διαβάλουν την διοίκηση του
Σωματείου με το αζημίωτο βέβαια ότι στο μέλλον θα τύχουν κάποιας διευθυντικής θέσης.
Είναι όμως ΚΟΛΑΦΟΣ για την Energean η τοποθέτηση μετά από αίτημα μας του Ξένου
νηογνώμονα Germanisher Lloyd ότι οι εγκαταστάσεις όχι μόνο δεν είναι σταματημένες
αλλά σε λειτουργία και μάλιστα σε περισσότερο επικίνδυνη κατάσταση. Προσπάθησε και
αυτό να το αλλάξει, αλλά τώρα το αποσιωπά .
Από 3ης Αυγούστου οι εργαζόμενοι σε 24ώρη βάση περιφρουρούν την ασφαλή λειτουργία
των εγκαταστάσεων για να προστατεύσουν τις ζωές, τις εγκαταστάσεις και το περιβάλλον από
τις εγκληματικές αποφάσεις της τριάδας που απαρτίζουν την διοίκηση για την Energean.
Αυτοί οι επικίνδυνοι τύποι για τους εργαζόμενους, αν αυτά που αποφασίζουν δεν τα κάνουν
συνειδητά έναντι ανταλλάγματος, είναι παντελώς άσχετοι και επικίνδυνοι, οπότε
καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, σε πρόσωπα μη αποδεκτά για το σύνολο των
εργαζομένων.
Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν η Energean πιστεύοντας ότι θα κάμψει την αγωνιστική μας
στάση, προχωρά σε απολύσεις, καθημερινές κλήσεις σε απολογίες και ενώ όλα πέφτουν στο
κενό ενισχύει την παραπληροφόρηση με παπαγαλάκια που τα έχει σταβλισμένα στο
Ξενοδοχείο Lucy.
Τοπικά μέσα – γραφεία διαχείρισης κρίσεων – παπαγάλοι από κάθε μέρος της γης – ψεύτικα
προφίλ στο Facebook – απολύσεις – εκφοβισμοί στα σπίτια και αποτέλεσμα τίποτε.
Τελευταίο μέτρο εκφοβισμού η Διαθεσιμότητα μετά από μια προσχηματική διαβούλευση
επιβάλει την διαθεσιμότητα για να μας τρομοκρατήσει.

Το μόνο που κατάφερε είναι να μας συσπειρώσει και να εκτεθεί περεταίρω για τις ελάχιστες
γνώσεις που έχει για την ασφαλή λειτουργία του εργοστασίου.
Το μένος της απέναντι στο Σωματείο την έχει κυριολεκτικά τυφλώσει και ενώ μιλά για
καθεστώς Διαθεσιμότητας εφαρμόζει παράνομα εκ περιτροπής εργασία για να εμπλέξει και
να τρομοκρατήσει όσο το δυνατό περισσότερους εργαζόμενους.
Το δολοφονικό της σχέδιο διαθεσιμότητας που μας παρέδωσε δεν λαμβάνει υπόψιν του ούτε
το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών – πυρόσβεσης και ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Πράγματι τρομάζει όχι για τις διαθεσιμότητες αλλά για όλες αυτές τις αυταρχικές της κινήσεις
που αν κάνουμε το λάθος και τις εφαρμόσουμε θα θέσουμε άμεσα σε κίνδυνο εργαζομένους
– εγκαταστάσεις – περιβάλλον.
Απέναντι σ ’αυτές τις αυταρχικές – αλαζονικές αποφάσεις της Energean απαντάμε ότι
πυκνώνουμε τις τάξεις της περιφρούρησης ασφαλούς λειτουργίας και εφαρμόζουμε το
σχέδιο εκτάκτου ανάγκης μέχρι η Energean να αποκαταστήσει την ασφάλεια όπως
προβλέπουν τα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης από τους αρμόδιους φορείς.
Μέχρι τότε θα είμαστε εδώ ακόμα και τις χρονιάρες μέρες γιατί με την ασφάλεια δεν
παίζουμε, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
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