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Συμπληρώνονται φέτος 4 χρόνια από την 8η Μάη 2015 και το περιστατικό που κόστισε τη ζωή σε 
4 συναδέλφους στον Ασπρόπυργο. Και όσα χρόνια κι αν περάσουν, δεν πρόκειται να ξεχάσουμε 
ποτέ ούτε το περιστατικό ούτε τους αδικοχαμένους συναδέλφους. Γιατί πρόκειται για μνήμη γραμ-
μένη με αίμα στο σώμα όλων των εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ, που χάσαμε ένα δικό μας κομμάτι στο 
βωμό της μεγιστοποίησης των κερδών για την εργοδοσία. Γιατί η αγωνία εκείνων των ωρών, με-
ρών και βδομάδων έχει μείνει χαραγμένη σε όλους όσους την έζησαν είτε από κοντά είτε από μα-
κρύτερα, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν να είναι εκείνοι στην ίδια θέση. Γιατί οι αιτίες που δη-
μιούργησαν τότε τις συνθήκες είναι ακόμα εδώ και συνεχίζουν να απειλούν κάθε συνάδελφο. 

Τα συμπεράσματα από το περιστατικό δεν είναι καθόλου ενιαία και κοινά για τους εργαζόμε-
νους και την εργοδοσία. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι η ουσιαστική συζήτηση γύρω από το τι και 
γιατί συνέβη παραμένει σχεδόν ταμπού. Και παρ’ ότι αντίστοιχου μεγέθους προγραμματισμένο shut-
down δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά από τότε, η καθημερινότητα, καθώς και η προετοιμασία για τα 
επόμενα γενικά shutdown, αναδεικνύει ότι οι κίνδυνοι και οι όροι που τους εντείνουν είναι οι ίδιοι. 

Η εντατικοποίηση καλά κρατεί, με τα καθήκοντα ολοένα να πληθαίνουν για κάθε συνάδελφο και 
την πίεση, ειδικά σε κρίσιμες καταστάσεις, να παράγει ολοφάνερα προβλήματα. Ο σχεδιασμός εξα-
κολουθεί να γίνεται με κινητήρια δύναμη (και σχεδόν αποκλειστικό κριτήριο) την ελαχιστοποίηση 
του χρόνου σταματήματος. Κι ας έχει αποδειχτεί πάμπολλες φορές στο παρελθόν (και με τον πλέον 
τραγικό τρόπο το 2015) ότι η πραγματικότητα δεν κάνει τη χάρη σε τέτοιους σχεδιασμούς που 
προσπαθούν να την «προσπεράσουν». Αν όμως για την εργοδοσία το αποτέλεσμα είναι καθυστέρηση 
στο ξεκίνημα για μέρες ή και βδομάδες, για τους εργαζόμενους σημαίνει ακόμα μεγαλύτερους 
κινδύνους και ακόμα μεγαλύτερη πίεση. 

Η εργολαβοποίηση επίσης ζει και βασιλεύει. Οι πρόσφατες προσλήψεις έχουν χαρακτήρα περιορι-
σμένης «διορθωτικής ενέργειας» που σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητεί το καθεστώς της εργολα-
βοποίησης. Αντίθετα, το αναπαράγει και μαζί διατηρεί σε ομηρία εκατοντάδες εργολαβικούς συνα-
δέλφους. Παράλληλα, επιδιώκει να εμπεδώσει μια αίσθηση «μεγάλης χάρης» που θα πρέπει δήθεν 
να χρωστάνε συνάδελφοι που εδώ και 3, 5 ή ακόμα και 10 χρόνια κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά 
για την οποία προσλαμβάνονται τώρα. Γεγονός που κάνει ακόμα πιο προκλητική την αντιμετώπισή 
τους ως «νέους» και «υπό δοκιμή», με διαφορετική μισθολογική –και όχι μόνο– αντιμετώπιση. 

Το μόνο χρέος όλων των εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ, παλιότερων και νεότερων, είναι απέναντι 
στους 4 συναδέλφους και τους δεκάδες ακόμα που έχουν τραυματιστεί, επιβαρυνθεί στην υγεία 
τους, μέχρι και σκοτωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Χρέος να αγωνίζονται ενάντια στην υποτίμηση της 
δουλειάς και της ζωής μας, για δουλειά με πραγματική ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Γνωρίζο-
ντας ότι οι εργαζόμενοι μόνο συλλογικά μπορούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, τη 
δουλειά μας, την υγεία και την ασφάλειά μας, και να διεκδικήσουμε καλύτερους όρους –που είτε θα 
είναι για όλους είτε για κανέναν. 
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