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Δυο χρόνια συμπληρώνονται από τις 8 Μάη του 2015, τη μέρα που σημαδεύτηκε από τη φονική έ-
κρηξη στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου. Ένα από τα χειρότερα περιστατικά στην ιστορία της βιο-
μηχανίας στην Ελλάδα, που κόστισε τη ζωή σε τέσσερις συναδέλφους μας (Μπάμπη Δευτεραίο, 
Ραμαντάν Ντελιλάι, Αντώνη Αβράμπο και Κώστα Μαγγούρα) και άφησε τραυματισμένους δύο α-
κόμα. Δεν ξεχνάμε τον άδικο χαμό των συναδέλφων στον βωμό των ακόμα μεγαλύτερων κερδών της 
εργοδοσίας. Δεν ξεχνάμε την πίεση από όλες τις πλευρές για να ξαναμπούμε για δουλειά και να ολο-
κληρωθεί το shutdown, με τους ίδιους όρους που οδήγησαν στο περιστατικό και την ίδια ώρα που οι 
συνάδελφοι έδιναν τη μάχη στις εντατικές. Δεν ξεχνάμε την προσπάθεια υποβάθμισης και συγκάλυ-
ψης από την εργοδοσία, τα ΜΜΕ και την κυβέρνηση. Δεν ξεχνάμε την προκλητική θριαμβολογία για 
τα κέρδη, λίγες μόλις μέρες μετά. 

Δεν ξεχνάμε τις πραγματικές αιτίες. Την αδιάκοπη πίεση για ελάττωση του χρόνου σταματήματος, 
με μειωμένο προσωπικό, που δούλευε σε εξοντωτικά ωράρια και έπρεπε να αντιμετωπίσει τεράστιο 
όγκο ταυτόχρονων εργασιών. Όγκο που είχε μεγαλώσει από τη διατήρηση των μονάδων σε συνεχή λει-
τουργία για ακόμα περισσότερο διάστημα πριν τη γενική συντήρηση. 

Το πλαίσιο για αυτές τις συνθήκες δεν διαμορφώθηκε μέσα σε μια μέρα, αλλά ήταν αποτέλε-
σμα μιας ολόκληρης διαδικασίας χρόνων. Η δραματική μείωση του προσωπικού, μέσα από μηδαμι-
νές προσλήψεις σε σύγκριση με τις αποχωρήσεις, μέσα από πετσοκομμένα οργανογράμματα σε παλιές 
και νέες μονάδες και μέσα από απανωτές εθελούσιες. Η αύξηση της εντατικοποίησης. Η επέκταση και 
διαιώνιση του μαύρου καθεστώτος των εργολαβιών. Μια σειρά από επιλογές και αποφάσεις της 
διοίκησης με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρίας, που δεν απαντήθηκαν από 
τη μεριά μας. Μια διαρκής χειροτέρευση όλων των όρων δουλειάς, σε όλες τις εγκαταστάσεις. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Για να τιμήσουμε τη μνήμη των συναδέλφων πρέπει να αγωνιστούμε ώστε να μην ξαναπεράσει 
κανείς τέτοια κόλαση. Η ασφάλεια δεν είναι ένα τυπικό ή νομικό ζήτημα. Η ουσιαστική ασφάλεια 
είναι δικαίωμα των εργαζομένων. Και όπως κάθε δικαίωμα, απαιτείται αγώνας για να κερδηθεί. Για-
τί βρίσκεται απέναντι από τα συμφέροντα της εργοδοσίας (κι αυτό ισχύει με κάθε διοίκηση), η ο-
ποία έχει την ευθύνη να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με τρόπο πραγματικά ασφαλή. Γιατί εξακολου-
θούμε να δουλεύουμε μέσα στο ίδιο πλαίσιο, γεγονός που αναδεικνύεται ξεκάθαρα στις «ειδικές 
περιπτώσεις», όταν είμαστε αντιμέτωποι με κρίσιμες καταστάσεις. Γιατί δεν υπάρχει ζυγαριά που να 
μπορεί να ισορροπήσει τη ζωή και την υγεία μας με οποιαδήποτε «κέρδη ρεκόρ» της εταιρίας. 

Δεν είναι «φυσιολογικό» το να δουλεύουμε σε ανασφαλείς συνθήκες. Αντίθετα, η δουλειά με ουσι-
αστική ασφάλεια είναι ζήτημα διεκδίκησης, που συνδέεται με όλους τους όρους δουλειάς. Αυτό φαί-
νεται πολύ καθαρά από το γεγονός ότι στις χώρες όπου οι εργάτες δουλεύουν με τους πιο απάνθρω-
πους όρους, η ασφάλεια είναι ανύπαρκτη. Η υπεράσπιση του δικαιώματος να γυρίζουμε όλοι στο 
σπίτι μας σώοι είναι υπόθεση συλλογικού, οργανωμένου αγώνα ενάντια στο πλαίσιο, τη λογική 
και τις πρακτικές που επιβάλλει η εργοδοσία. 

 Όχι στην εντατικοποίηση! Προσλήψεις για κάλυψη όλων των αναγκών σε κάθε ειδικότητα! 
 Φόρος τιμής στους αδικοχαμένους συναδέλφους ο αγώνας για δουλειά με ασφάλεια και αξιοπρέπεια! 
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