
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ        Καβάλα 22.12.2021 

 
 

Η ENERGEAN ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΕΙ KAI Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙ!!! 

 

Εκατοντάδες αστυνομικοί εχθές σε μια πρωτοφανής επιχείρηση καταστολής εισέβαλαν στον 

εργασιακό μας χώρο, κόβοντας τα συρματοπλέγματα και ανατινάζοντας τον μετασχηματιστή 

του ρεύματος προκαλώντας διακοπή ηλεκτροδότησης σε ένα εργοστάσιο υψηλής 

επικινδυνότητας. 

 

Εκατοντάδες αστυνομικοί εχθές αντιμετώπισαν εμάς, εργαζόμενους με υψηλή εξειδίκευση σε 

θέματα ασφάλειας, σαν να ήμασταν κοινοί ποινικοί εγκληματίες. 

 

Εκατοντάδες αστυνομικοί εχθές εργαλειοποιήθηκαν από την ENERGEAN και μετέτρεψαν τις 

εγκαταστάσεις των πετρελαίων σε πεδίο μάχης άνευ λόγου και αιτίας. 

 

Εκατοντάδες αστυνομικοί εχθές ξέχασαν τον ρόλο τους να προστατεύουν τους πολίτες και 

μετατράπηκαν σε υπαλλήλους ακολουθώντας βήμα- βήμα τις εντολές του επιχειρηματία και 

εκθέτοντας την ζωή μας σε άμεσο κίνδυνο αφήνοντας μας επί ώρες σε συνθήκες υψηλής 

επικινδυνότητας χωρίς ούτε ένα ποτήρι νερό ακόμη και μετά την σύλληψη μας. 

 

Έφταιγαν οι εκατοντάδες αστυνομικοί; OXI. Και αυτοί καταπονήθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν, 

εξέθεσαν και αυτοί την ζωή τους σε κίνδυνο καθώς τους ανάγκασαν να επιχειρήσουν βράδυ 

μέσα σε εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας. 

 

Οι χθεσινές απάνθρωπες συνθήκες που βιώσαμε τόσο εμείς όσο και οι συμπολίτες μας 

αστυνομικοί διαμορφώθηκαν δόλια από κάποιους οι οποίοι επιθυμούσαν την  δημιουργία 

αναταραχής για να πετύχουν τον σκοπό τους και να προκαλέσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό. 

Διαμορφώθηκαν από την εργοδοσία των πετρελαίων σε ευθεία συνεννόηση και συνέργεια με 

την πολιτική ηγεσία της αστυνομίας.  

 

Να είναι βέβαιοι λοιπόν ότι οι ευθύνες θα αναζητηθούν και θα αποδοθούν. Να είναι βέβαιοι ότι 



 

 

με αυτές τις ενέργειες όχι απλώς δεν εξασφαλίζουν την εργασιακή ειρήνη αλλά αντιθέτως 

δυναμιτίζουν το κλίμα. Να είναι βέβαιοι ότι η χρήση χημικών καταστολής ακόμη και εναντίον 

των παιδιών μας και των συζύγων μας μπροστά στο δικαστικό μέγαρο μέρα  - μεσημέρι, με 

αποτέλεσμα συνάδελφος μας να διακομισθεί στο Νοσοκομείο, θα καταδικαστεί από την ίδια 

την κοινωνία. Να είναι βέβαιοι ότι η κατασυκοφάντηση μας με δελτία τύπου που εμπεριέχουν 

ψευδής ισχυρισμούς και υπερβαίνουν την αρμοδιότητα της αστυνομίας θα απαντηθεί αρμοδίως. 

Να είναι βέβαιοι ότι όποιος κρύβεται πίσω από προφορικές εντολές θα ξεσκεπαστεί. 

 

Σε κάθε περίπτωση εμείς επιμένουμε στις καταγγελίες μας περί ανασφαλούς λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων και δηλώνουμε ρητά ότι θα προστατεύσουμε τις ζωές μας, τις οικογένειες μας 

και την ευρύτερη περιοχή με κάθε νόμιμο μέσο. Ήδη έχουμε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά 

ενώ αναμένουμε το πόρισμα του Υπουργείου καθώς και την επιτόπια μετάβαση της ΕΔΕΥ. 

 

Δυστυχώς πλέον μετά τα χθεσινά γεγονότα η ασφαλής περιφρούρηση του Πρίνου έχει βιαίως 

σταματήσει παρά την θέληση μας.  

 

H ελληνική δικαιοσύνη με την χθεσινή της απόφαση να μην ασκήσει ποινική δίωξη εναντίων 

μας αλλά να διατάξει προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί κατά πόσο ευσταθούν οι 

καταγγελίες μας δείχνει ότι ο αγώνας μας ήταν και είναι προς την σωστή κατεύθυνση. 

Θα συνεχίσουμε ενωμένοι σαν μια γροθιά μέχρι το τέλος. 

Καλές γιορτές σε όλους!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

για το Δ.Σ. 
 

         Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

 
        Μ. Κελαϊδάκης Στ. Τσάγκας 


