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Συμπληρώνονται φέτος 6 χρόνια από την 8η Μάη 2015 και το περιστατικό που κόστισε τη 

ζωή σε 4 συναδέλφους στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου. Και όσα χρόνια κι αν πε-

ράσουν, δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ ούτε το περιστατικό ούτε τους αδικοχαμένους 

συναδέλφους μας. 

Οι αιτίες της τραγωδίας είναι ακόμα εδώ, πάρα τις μεγαλοστομίες εκείνης της περιόδου 

ότι θα αλλάξουν όλα προς το καλύτερο. Η εντατικοποίηση, η εργολαβοποίηση, τα εξαντλητι-

κά ωράρια, η καθημερινή πίεση και η ακόρεστη δίψα της εργοδοσίας για κέρδη, που δεν κοι-

τάει τίποτα μπροστά της, είναι όλες εδώ και σε ακόμα πιο έντονο βαθμό. 

Η περίοδος που διανύουμε με την πανδημία μάς έχει δείξει με τον πιο εξόφθαλμο τρόπο ότι 

όσοι είναι στα κέντρα εξουσίας δεν νοιάζονται για τον εργαζόμενο κόσμο και τον λαό. 

Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα κέρδη τους και όχι οι ανθρώπινες ζωές. Όσες δακρύ-

βρεχτες ανακοινώσεις κι αν βγάλουν, δεν έχουν κάνει πραγματικά τίποτα για τη δημόσια 

υγεία και τη διαφύλαξη της ζωής και της υγείας των εργαζόμενων και του λαού. 

Με τα νέα νομοσχέδια που ετοιμάζει να φέρει η κυβέρνηση για εργασια-

κά/συνδικαλιστικά και ασφαλιστικό, όχι μόνο δεν προστατεύουν την εργασία και την α-

σφάλιση όπως λένε, αλλά μας γυρνάνε 100 χρόνια πίσω. Οι ατελείωτες ώρες δουλειάς, η 

εντατικοποίηση, η εργολαβοποίηση πλέον γίνονται νόμοι. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι με το 

νέο εργασιακό πλαίσιο που μας ετοιμάζουν, τα εργατικά ατυχήματα θα είναι ακόμα πιο 

πολλά. 

Μπροστά σ’ αυτό το δυσοίωνο μέλλον με ανασφαλείς χώρους εργασίας, μόνο οι εργαζόμε-

νοι έχουμε την ικανότητα να αντιληφθούμε τους κινδύνους που παρουσιάζονται καθημε-

ρινά στη δουλειά και στην πραγματική τους διάσταση. Μακριά από λογικές κοινών συμφερό-

ντων ή «βάζουμε πλάτη» για την εταιρία, θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ασφαλέστερες 

συνθήκες δουλειάς. 

 

Δεν ξεχνάμε τους αδικοχαμένους συναδέλφους μας, δεν ξεχνάμε την 8η Μάη. Χρέος 

μας σ’ αυτούς που χάθηκαν είναι να αγωνιζόμαστε για δουλειά με πραγματική ασφά-

λεια και αξιοπρέπεια. Γνωρίζοντας ότι μόνο συλλογικά μπορούμε να υπερασπιστούμε 

τα δικαιώματά μας, τη δουλειά μας, την υγεία και την ασφάλειά μας, και να διεκδική-

σουμε καλύτερους όρους εργασίας – που είτε θα είναι για όλους είτε για κανέναν. 
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