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“ENERGEAN – ΟΤΑΝ ΔΗΛΩΝΕΙΣ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΦΩΤΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟΤΕ ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΒΑΛΕΣ” 
 
  
 Το Σαββατόβραδο του τρόμου ήταν κυριολεκτικά για την Καβάλα αυτό που πέρασε.  Μπορεί οι 
εγκαταστάσεις της Energean στη Νέα Καρβάλη να είναι σταματημένες κυριολεκτικά και να μην γίνεται 4 
μήνες τώρα καμία εργασία, αλλά ο εξοπλισμός – το διαβρωτικό περιεχόμενο –  η απειρία και το μη 
επαρκής προσωπικό ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες αποδείχτηκε περίτρανα ότι χρειάζεται να 
τηρεί προσεκτικά τους κανόνες Ασφάλειας και να επιτηρεί τις εγκαταστάσεις με την δέουσα προσοχή. 
 
 Όσο και να λοιδορείς το έμπειρο προσωπικό, όσο και να φιμώνεις την φωνή του, που τόσο 
καιρό φωνάζει και εσύ αντί να ακούσεις φτάνεις ακόμη και στην απόλυσή του, για να το τιμωρήσεις, 
έρχεται ο καιρός και μάλιστα πολύ γρήγορα που αυτό σου γυρνάει μπούμερανγκ.  
 
 Ο προβληματικός εξοπλισμός σας έχουμε τονίσει χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και γενικά 
συντήρηση για να είμαστε όλοι Ασφαλείς (εργαζόμενοι – εγκαταστάσεις – περιοχή). 
 
 Εσείς όμως ακόμη και σήμερα μετά το δυσάρεστο και επικίνδυνο περιστατικό του Σαββάτου 
συνεχίζεται να αδιαφορείτε και κατά την προσφιλή σας τακτική και όχι αζημίως να σας προβάλουν  τις 
δήθεν δικαιολογίες διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα. 
 
 Είναι ξεκάθαρο ακόμη και σ’ αυτούς που πέρασαν για λίγο από τα πετρέλαια, ότι για να πάρει 
φωτιά μια δεξαμενή δεν ήταν αδρανοποιημένη. Το ελλιπές σε κάθε μορφή αριθμό και γνώσεων 
προσωπικό που διαθέτετε δεν ήταν σε θέση να διασφαλίσει το απαιτούμενο περιβάλλον στην δεξαμενή, 
παρά τις ενδείξεις που σας δόθηκαν τόσο  στο θάλαμο ελέγχου όσο και τοπικά, αλλά τι σας λέμε όλα 
αυτά εσείς τα γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια και τους κανόνες και τις διαδικασίες. Άλλωστε γι’ 
αυτό και σε χρόνο ρεκόρ φτάσατε στο ατύχημα, διαψεύδοντας  και τον ίδιο σας τον εαυτό, όταν 
δηλώνατε ότι σε σταματημένες εγκαταστάσεις φωτιά δεν παίρνει. Να που το καταφέρατε. 
…αυτά προς στιγμή να μην χρειαστεί να επανέλθουμε για περισσότερα. 
 
 Τέλος σας καλούμε να συνέλθετε γρήγορα να επανέλθετε στα όσα ορίζει η λογική και η καλή 
πρακτική πετρελαίου γιατί δεν οδηγεί πουθενά η όλη αυτή σας τακτική ή μάλλον οδηγεί στην 
καταστροφή των όσων δημιουργικά έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια.  
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