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Ώπερ αγυνίαρ 

 
Ο ζπλάδειθνο νδεγόο απνξξηκκαηνθόξνπ μεθίλεζε ηε Δεπηέξα γηα δνπιεηά θαη δελ έρεη 
γπξίζεη αθόκα ζπίηη ηνπ. Οι ζκέτειρ μαρ είναι μαζί ηος, ζηο πλεςπό ηηρ οικογένειαρ 
ηος, οι εςσέρ μαρ να γίνει καλά, να είναι ξανά κονηά μαρ. 
 
Μηα αθόκα Μαύξε Δεπηέξα μεκέξσζε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνπο δήκνπο. 1 λεθξόο θαη 
4 αθόκα ζνβαξά ηξαπκαηίεο. Τα ηειεπηαία ρξόληα, θαη ηδηαίηεξα από ην θαινθαίξη ε 
θαηάζηαζε κε ηνπο λεθξνύο θαη ηζαθηζκέλνπο εξγάηεο ζηελ θαζαξηόηεηα ησλ δήκσλ είλαη 
ηξαγηθή. Έρνπκε ράζεη ην κέηξεκα. Σε ιίγν ζηα ακαμνζηάζηα ζα θάλνπκε πξνζθιεηήξην 
λεθξώλ … 
 
Όηαλ ην θαηλόκελν ησλ εξγαηηθώλ “αηπρεκάησλ” παίξλεη ηέηνηεο δηαζηάζεηο ζε έλα θιάδν, 
αιηία δεν είναι «η κακιά η ώπα». Αιηία είναι ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ιόγσ ηεο 
έιιεηςεο πξνζσπηθνύ, νη ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, ηα θαθνζπληεξεκέλα παιηά 
κεραλήκαηα, ηα ιεηςά έσο αλύπαξθηα κέζα πξνζηαζίαο, ε εγθιεκαηηθή αδηαθνξία ησλ 
ππεπζύλσλ. Υπεύζπλεο είλαη νη πνιηηηθέο όισλ ησλ θπβεξλήζεσλ, ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 
δεκάξρσλ  θαη ην ζύζηεκα πνπ βιέπεη σο θόζηνο ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα καο, σο 
θόζηνο ηελ αλαλέσζε κεραλεκάησλ θαη ππνδνκώλ θαη ζπζηάδεη ηηο δσέο καο. Τα εξγαηηθά 
“αηπρήκαηα” είλαη εξγνδνηηθά εγθιήκαηα. 
 
Παξόκνηα είλαη η καηάζηαζη και ζηο αμαξοζηάζιο ηος δήμος μαρ. Πακπάιαηα 
κεραλήκαηα κε ειιείςεηο θαη βιάβεο, ειιηπήο πξνζαλαηνιηζκόο ζηε πξνζηαζία ηεο 
πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηάο καο, πίεζε λα βγεη ε δνπιεηά, λα βγεη ν ηνκέαο, άζηαηα σξάξηα 
πνπ παηάλε ζηελ 24σξε ιεηηνπξγία, ππνδνκέο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ αλζξώπηλε 
αμηνπξέπεηα. Καη ζε καο πιήζαηλαλ ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη όινη ζπδεηάγακε όηη είλαη 
ζέκα ρξόλνπ λα έρνπκε απηήλ ηελ εμέιημε. Αδηαθνξία γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, απνπνίεζε 
επζπλώλ, θαηάηκεζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλάινγα κε ηε ζρέζε εξγαζίαο, αθόκα θαη ζηα 
κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ ηαηξηθή παξαθνινύζεζε, ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα 
απαμίσζεο κε θάζε επθαηξία ηνπ ζσκαηείνπ καο πνπ δελ είλαη ηνπ ρεξηνύ ηνπο. Είλαη 
ζνβαξέο νη επζύλεο ηεο Δεκνηηθήο Αξρήο γηα όια απηά. 
    
Τα πξάγκαηα ζα γίλνπλ ρεηξόηεξα, αλ δελ αγσληζηνύκε όινη γηα λα αιιάμεη απηή ε 
θαηάζηαζε. Αλ δελ απαηηήζνπκε κε ζπιινγηθό ηξόπν, ηώξα θαη όρη αύξην, λέα 
κεραλήκαηα, λέεο ππνδνκέο, κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο, πιήξε ζπζηήκαηα 
αζθαιείαο, αλζξώπηλα θαλνληθά σξάξηα. Δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 
απνδερζνύκε σο θαλνληθόηεηα λα ηζαθίδεηαη θάζε ιίγν έλαο από εκάο. 
 
Τν ζσκαηείν πήξε πξσηνβνπιία θαη απαηηεί από ηελ Κπβέξλεζε θαη ηνπο αξκόδηνπο 
θνξείο ηελ πιήξε δηεξεύλεζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ εξγαηηθνύ “αηπρήκαηνο” (αλ ήηαλ 
ππεξθνξησκέλν, αλ είρε γίλεη ε πξνβιεπόκελε ζπληήξεζε, θαηάζηαζε ειαζηηθώλ θ.α.). 
Θα επαλέιζνπκε… Γηα λα είλαη απηό ην «αηύρεκα» ην ηειεπηαίν… 
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