
 
 

7 Μάη 2021 

8 Μάη 2015 – 6 χρόνια μετά 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Πέρασαν κιόλας 6 χρόνια από το εργοδοτικό έγκλημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι 4 

συνάδελφοί μας. Για το συμβάν δεν έφταιγε ούτε η «κακιά στιγμή», ούτε η «κακιά η ώρα», 

αλλά μόνο η εργοδοτική ασυδοσία: η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, τα 

εξαντλητικά ωράρια ώστε να τελειώσει γρήγορα το shut down και οι «εθελούσιες» 

απολύσεις της περιόδου εκείνης, που είχαν οδηγήσει στη μείωση του προσωπικού. 

Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και πολύ από τότε, παρά τις προσπάθειες της εργοδοσίας να 

μας πείσει για το αντίθετο. Τα περί «ολιστικής ασφάλειας» πάνε περίπατο κάθε φορά που 

πρόκειται να θιχτεί η κερδοφορία. Και τα πρωτόκολλα τηρούνται μέχρι εκεί που «κινδυνεύει 

η παραγωγή», βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές τις δικές μας. 

Μετά από τόσα χρόνια οι εργαζόμενοι στα διυλιστήρια συνεχίζουμε να δουλεύουμε 

ασταμάτητα 12ωρα, η έλλειψη προσωπικού παραμένει, οργανικές θέσεις παραμένουν κενές 

και οι υποσχέσεις για προσλήψεις μένουν μόνο στα λόγια. 

Δίπλα σε όλα αυτά, και μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας, βρισκόμαστε 

αντιμέτωποι με την προσπάθεια κατάργησης του 8ωρου, μιας κοσμοϊστορικής κατάκτησης 

για την οποία η εργατική τάξη έδινε αγώνες ήδη από το 19ο αιώνα! 

Είναι πρόκληση για τους εργαζόμενους, τον 21ο αιώνα, μετά από τόσες δεκαετίες 

αλματώδους τεχνολογικής ανάπτυξης και αύξησης της παραγωγικότητας, η κερδοφορία των 

λίγων να απαιτεί την κατάργηση του 8ωρου, την ίδια ακριβώς στιγμή που σπρώχνει 

εκατομμύρια νέων ανθρώπων να σαπίζουν στην ανεργία. 

Παρά τη στάση παθητικής αναμονής που έντεχνα καλλιεργεί στους εργαζόμενους ο 

εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, τα αιτήματα των καιρών απαιτούν μια νέα 

εποχή μακρών αγώνων για την αλλαγή της κοινωνίας. 

Μόνη ένδειξη τιμής και σεβασμού για τους συναδέλφους που χάθηκαν στη μάχη για το 

μεροκάματο, είναι η οργάνωση και ο αγώνας για τις ανάγκες του καιρού μας. Για την 

ασφάλεια στους χώρους εργασίας, για τη ζωή που μας αξίζει. 


