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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ!! 

 

Άλλο ένα θύμα θρηνεί ο κλάδος μας σήμερα. Εργαζόμενος του Δήμου Πεντέλης άφησε 
σήμερα την τελευταία του πνοή, αφού έδωσε γενναία μάχη για 20 ημέρες. Ο 55χρονος 
συνάδελφος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ελάχιστη ώρα πριν πιάσει δουλειά σαν συνοδός 
απορριμματοφόρου. Εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους. 
Και αυτό το θανατηφόρο ατύχημα θα μπορούσε να αποφευχθεί αν γίνονταν οι 
προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις, αν ο γιατρός εργασίας δεν ήταν «επισκέπτης», 
αλλά μόνιμος ώστε να ελέγχει τακτικά την κατάσταση των συναδέλφων. Οι ευθύνες της 
Διοίκησης του Δήμου είναι τεράστιες. Θα πρέπει να απαντήσει, γιατί δεν δήλωσε το 
εργατικό ατύχημα εδώ και 20 μέρες ως όφειλε; Τι φοβήθηκε;  
Είναι απαράδεκτοι. Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Ας μην τολμήσουν να ρίξουν 
κροκοδείλια δάκρυα. Και για αυτό το έγκλημα δεν φταίει ούτε η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά 
στιγμή. Ας μας απαντήσουν οι κύριοι της κυβέρνησης ποιος άνθρωπος 55 και 58 χρονών  
αντέχει να είναι κρεμασμένος στο σκαλί του απορριμματοφόρου.   
Είναι ξεκάθαρο ότι κυβέρνηση και δήμαρχοι μας θεωρούν αναλώσιμους, δεν υπολογίζουν 
ότι τις ζωές τις δικές μας αλλά ούτε και των οικογενειών μας. Αυτό που τους νοιάζει είναι το 
πως θα διασφαλίσουν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για αυτό και 
δεν παίρνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την υγεία και την ασφάλεια μας. Αυτή τη 
πολιτική υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι και σήμερα αλλά και όλοι οι δήμαρχοι που 
πίνουν νερό στο όνομα της ευρωπαϊκής ένωσης.   
Προκαλεί εντύπωση η διοίκηση του σωματείου που μέχρι τώρα δεν έχει βγάλει μια 
ανακοίνωση. 
Συνάδελφοι, η λίστα των νεκρών της τάξης μας αυξάνεται καθημερινά. Χρέος μας είναι να 
αντισταθούμε. Να αναδείξουμε κάθε εγκληματική αμέλεια των δημάρχων και της 
κυβέρνησης. Να απαιτήσουμε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε κάθε χώρο εργασίας. Να 
στήσουμε επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας σε κάθε Δήμο. Μόνο έτσι οι εργαζόμενοι, 
μπορούμε να προστατεύσουμε τις ζωές μας. 
Δεν κάνουμε καμία έκπτωση στα δικαιώματα μας. Οργανώνουμε την πάλη μας. Δίνουμε 
βροντερό παρών στις απεργιακή κινητοποίηση την 1η Μάη στις 10:30 στο Σύνταγμα.   
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