
Δλεσζίνα: Δκδήλωζε ηοσ ΚΚΔ για ηεν Υγιεινή και 

Αζθάλεια ζηοσς τώροσς δοσλειάς  
  

Εθδήισζε κε ζέκα: «Εξγαηηθά Αηπρήκαηα - Υγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο 

δνπιεηάο. Όρη άιιν αίκα εξγαηώλ γηα ηα θέξδε ηεο πινπηνθξαηίαο» δηνξγάλσζαλ νη 

Οργανώζεις Θριαζίοσ - Μεγαρίδας και Βιομετανίας ηες ΚΟ Αηηικής ηοσ ΚΚΔ, 

ην απόγεπκα ηεο Τεηάξηεο 20 Μάε ζηελ Πιαηεία Ηξώσλ ηεο Ειεπζίλαο θη ελώ δύν 

εξγάηεο ησλ Ειιεληθώλ Πεηξειαίσλ έραζαλ ηε δσή ηνπο από ην νέο εργοδοηικό 

έγκλεμα πνπ έγηλε ζηηο 8 Μάε.   

 

Μηιώληαο ν Γιάννες Πρωηούλες, κέινο ηεο ΚΕ ηνπ ΚΚΕ, ζεκείσζε κεηαμύ άιισλ:  

«Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ηα ζπιιππεηήξηά καο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ αδηθνρακέλσλ 

εξγαηώλ πνπ έζβεζαλ ρηεο, αθήλνληαο πίζσ γνλείο, γπλαίθεο θαη κηθξά παηδηά. 

Οη ζπλάδειθνί ηνπο, ηα ζπλδηθάηα λα βξεζνύλ πην θνληά ζηηο νηθνγέλεηεο, όινη λα 

ζηεξίμνπκε, λα βνεζήζνπκε κε άκεζν θαη πξαθηηθό ηξόπν. Απηήλ ηελ ώξα δελ 

θηάλνπλ κόλν ηα ιόγηα ζπκπάζεηαο. Η εξγαηηθή αιιειεγγύε είλαη ε δηθή καο δύλακε 

γηα ηελ δσή θαη ηνλ αγώλα, αθαηακάρεην όπιν ησλ εξγαηώλ. Ταμηθό πείζκα απέλαληη 

ζηελ εθκεηάιιεπζε πνπ γελλά όια απηά ηα βάζαλα, όρη ππνηαγή. 

Τν κπαιό καο βξίζθεηαη θαη ζηνπο ππόινηπνπο ηξαπκαηηζκέλνπο εξγάηεο. Επρόκαζηε 

λα γπξίζνπλ γξήγνξα ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Η πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο είλαη δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ 

δίπια ζην βαζηθό δηθαίσκα λα έρνπλ δνπιεηά. Η δνπιεηά απηή λα είλαη ζηαζεξή, κε 

αλζξώπηλεο αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο, κε αμηνπξεπή κηζζό, κε δηθαηώκαηα, 

άδεηεο, αζθάιηζε γηα ηελ πγεία ηε δηθή ηνπο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, πξνζηαζία γηα 

ηα παηδηά, πξνζηαζία θαη ζύληαμε γηα ηα γεξαηεηά. Μπνξνύκε λα ηα δήζνπκε όια 

απηά αλ βάινπκε ζηόρν λα απαιιαγνύκε από ηα βάζαλα. Δελ είλαη γξαθηό καο λα 

δνύκε έηζη. 

Τα εξγαηηθά αηπρήκαηα πνπ εκείο νλνκάδνπκε θαη ζσζηά, εξγνδνηηθά εγθιήκαηα δελ 

είλαη κόλν ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Σε όπνηνλ ην έρεη δήζεη κε ζπγγεληθό ηνπ πξόζσπν, 

κε ζπλάδειθό ηνπ, είλαη κηα ηξαγσδία. Να θεύγεη ν εξγάηεο από ην ζπίηη ηνπ, ηα 

παηδηά ηνπ, λα πεγαίλεη γηα κεξνθάκαην κεηά από κήλεο αλεξγίαο θαη λα κελ 

μαλαγπξλάεη… Πίζσ ινηπόλ από ηηο ζηαηηζηηθέο βξίζθνληαη ραξνθακέλεο κάλεο, 

νξθαλά, αβάζηαθηνο πόλνο πνπ ζε ζεκαδεύεη γηα κηα νιόθιεξε δσή. 

Σπλήζσο νη ζπλεηδήζεηο αθππλίδνληαη πξνζσξηλά κεηά από ηξαγσδίεο ζαλ απηή πνπ 

έρνπκε κε ην δπζηύρεκα ζηα ΕΛΠΕ, αλαιακβάλνληαη νξηζκέλεο δξάζεηο. Τα 

ππνπξγεία θάλνπλ θαη θακηά θηέζηα παξαπάλσ, πιεξώλνπλ ηα ηλζηηηνύηα ηεο ΓΣΕΕ 

θαη ηα εξγνδνηηθά ζσκαηεία αθόκα έλα ηινπζηξαζηόλ θπιιάδην θαη κεηά ηέινο, κέρξη 

ηελ επόκελε θνξά. 

http://www.902.gr/node/67026
http://www.902.gr/node/67026


Η ζέζε ηνπ ΚΚΕ είλαη όηη ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ζην ρώξν δνπιεηάο νθείινπλ λα 

είλαη ζηελ πξώηε ζέζε ηεο δηεθδίθεζεο, ησλ αηηεκάησλ ησλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ 

αγώλσλ ησλ ζπλδηθάησλ, ζπλνιηθά ηνπ ιατθνύ θηλήκαηνο. Η Υγηεηλή θαη Αζθάιεηα 

δελ είλαη ςηιά πξάγκαηα. Κάζε ρξόλν ζην βσκό ηνπ θέξδνπο ζπζηάδνληαη δεθάδεο 

εξγάηεο, άιινη ζαθαηεύνληαη ρσξίο λα πξνζζέζνπκε ρηιηάδεο πνπ βαζαλίδνληαη από 

επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο πνπ δελ θαηαγξάθνληαη πνπζελά. Σηελ θπξηνιεμία 

αλζξσπνζπζίεο ζηνλ Μηλώηαπξν ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ θέξδνπο». (Διαβάζηε ζηο 

ζυνημμένο ολόκληρη ηην ομιλία). Δείηε εδώ ηελ νκηιία ηνπ Γ. Πξσηνύιε ζηελ 

εθδήισζε ηνπ ΚΚΕ ζηελ Ειεπζίλα 

Ομιλία ηες Δύες Γεωργιάδοσ 

Από ηελ πιεπξά ηεο ε Εύε Γεσξγηάδνπ, κέινο ηεο Οκάδαο Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Τκήκαηνο Οηθνλνκίαο ηεο ΚΕ ηνπ ΚΚΕ, ζεκείσζε κεηαμύ άιισλ: 

«Ήξζε ε ώξα λα πνύκε "θηάλεη, σο εδώ"! Οη δύν λεθξνί ηνπ πξόζθαηνπ εξγνδνηηθνύ 

εγθιήκαηνο ζηα ΕΛΠΕ δελ είλαη νη πξώηνη, θαη δελ ζα είλαη θαη νη ηειεπηαίνη αλ δελ 

πάξνπκε ηελ ηύρε καο ζηα ρέξηα καο. Οη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηά καο 

δελ απνηεινύλ θπζηθό θαηλόκελν, δελ πξόθεηηαη λα εμαθαληζηνύλ, όζν ζα 

ζπλερίδνπκε λα βαδίδνπκε ζην δξόκν αλάπηπμεο πνπ ζπζηάδεη ηηο ιατθέο αλάγθεο θαη 

ηηο δσέο ησλ εξγαηώλ ζην βσκό ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ θέξδνπο. 

Θπκόκαζηε όινη ην πξνεγνύκελo αληίζηνηρν εξγνδνηηθό έγθιεκα ζηελ Πεηξόια ην 

1992, ηνπο εθαηνληάδεο λεθξνύο εξγαδόκελνπο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. Δελ 

πξόθεηηαη γηα ειιεληθή πξσηνηππία, νύηε γηα πξόβιεκα πνπ ην αληηκεησπίδνπλ νη 

εξγαδόκελνη κόλν ζηνλ θιάδν ηεο δηύιηζεο πεηξειαίνπ. Σηε ρώξα καο θάζε 3 κέξεο 

έλαο εξγαδόκελνο πεζαίλεη από εξγαηηθό αηύρεκα. Φηιηάδεο ζαθαηεύνληαη ή 

πεζαίλνπλ κεηά από ρξόληα από ηηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο πνπ ζεξίδνπλ. 

Αληίζηνηρε είλαη ε θαηάζηαζε ζηηο ρώξεο ηεο ΕΕ θαη παγθόζκηα. 

Τν πξόζθαην εξγαηηθό αηύρεκα ήξζε λα καο ζπκίζεη όηη δελ θηλδπλεύνπλ κόλν νη 

εξγαδόκελνη ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο επεηδή νη εξγνδόηεο δελ παίξλνπλ κέηξα 

αζθάιεηαο. Ο κεγάινο θίλδπλνο γηα νιόθιεξε ηελ πεξηνρή, γηα ην ζύλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θαηνίθσλ, είλαη απηόο ηνπ βηνκεραληθνύ αηπρήκαηνο κεγάιεο 

έθηαζεο.  

Αο ζθεθηνύκε θίιεο θαη θίινη, 

Τη ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί αλ ε θσηηά ζηα ΕΛΠΕ γηλόηαλ αθνξκή γηα έλα αιπζηδσηό 

αηύρεκα; Αλ επεξεάδνληαλ γεηηνληθέο κνλάδεο εληόο ή εθηόο ηεο εγθαηάζηαζεο; 

Πνηεο ζα ήηαλ νη επηπηώζεηο γηα ηα γεηηνληθά εξγνζηάζηα θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο; Γλσξίδνπκε όινη όηη ε άλαξρε γεηηλίαζε βηνκεραλίαο - θαηνηθίαο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ, όπσο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο, εγθπκνλεί ηνλ 

θίλδπλν ελόο βηνκεραληθνύ αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο. Γλσξίδνπκε όηη θακία 

νπζηαζηηθή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνύ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα 

ην πσο ζα πξνζηαηεπηνύκε από έλα ηέηνην αηύρεκα. 

Απαιηούμε να απανηήζοσν ζσγκεκριμένα οι αρμόδιοι, ζε μια ζειρά επείγονηα 

ερωηήμαηα: 

https://www.youtube.com/watch?v=GI8NrVCy_bw
https://www.youtube.com/watch?v=GI8NrVCy_bw


Τα ζρέδηα πνπ ππάξρνπλ ζηα ραξηηά, ιακβάλνπλ ππόςε ην ζύλνιν ησλ θηλδύλσλ θαη 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο ζηελ πεξηνρή; Έρνπλ επηθαηξνπνηεζεί; 

Υπάξρεη επαξθέο πξνζσπηθό, νξγάλσζε, εμνπιηζκόο θαη κέζα γηα ηελ εθαξκνγή ελόο 

ηέηνηνπ ζρεδίνπ; 

Υπάξρνπλ δξόκνη θαη κέζα δηαθπγήο, αλ απηό απαηηεζεί γηα ην ζύλνιν ηνπ 

πιεζπζκνύ; 

Υπάξρνπλ επαξθείο ππνδνκέο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ πιεγέλησλ; 

Γσζηστώς, γνωρίδοσμε ηεν αρνεηική απάνηεζε, ηον μεγάλο κίνδσνο για ηε δωή 

μας. 

Οθείινπκε λα θσηίζνπκε ηελ αιήζεηα θαη λα απαληήζνπκε ζηα δύζθνια εξσηήκαηα: 

Πνηνο επζύλεηαη γηα ην αηύρεκα ζηα ΕΛΠΕ; Γηα ηα άιια εξγαηηθά αηπρήκαηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά; Τη θηαίεη θαη είλαη έηζη ε θαηάζηαζε όζνλ αθνξά ζηελ 

πξόιεςε θαη πξνεηνηκαζία αληηκεηώπηζεο ελόο βηνκεραληθνύ αηπρήκαηνο κεγάιεο 

έθηαζεο; Η εύθνιε απάληεζε ζα ήηαλ λα πνύκε όηη θηαίεη θάπνηνο κεραληθόο ή 

θάπνην ζηέιερνο ηεο εηαηξείαο, όηη θηαίλε νη ίδηνη νη εξγαδόκελνη γηαηί δελ 

πξνζέρνπλ. Να πεξηνξηζηνύκε ζην αίηεκα λα απμεζεί απιά ν αξηζκόο ησλ 

επηζεσξεηώλ εξγαζίαο θαη ησλ ειέγρσλ. Να απνδερηνύκε ηελ επηθηλδπλόηεηα ιόγσ 

ηεο θύζεο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ελόο δηπιηζηεξίνπ θαη θάπνηαο άιιεο 

ρεκηθήο βηνκεραλίαο, λα απνδερηνύκε θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ επηθηλδπλόηεηα γηα 

θάζε πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη ηέηνηεο βηνκεραλίεο. Όιεο απηέο νη εύθνιεο 

απαληήζεηο θξύβνπλ, ζπζθνηίδνπλ ηνλ πξαγκαηηθό έλνρν, ηελ άξρνπζα ηάμε, ηνπο 

κνλνπσιηαθνύο νκίινπο». (Διαβάζηε ζηο ζυνημμένο ολόκληρη ηην ομιλία και δείηε 

ΕΔΩ βίνηεο). 

Αλλες παρεμβάζεις  

Ακέζσο κεηά ηηο θεληξηθέο νκηιίεο αθνινύζεζαλ ζύληνκεο παξεκβάζεηο από ηνπο: 

Μανώλε Βαρδαβάκε, κέινο ηνπ ΔΣ ηνπ Σσκαηείνπ Εξγαδνκέλσλ ζην Θξηάζην 

Ννζνθνκείν, (Δείηε ΕΔΩ βίνηεο), Χρήζηο Μαηαράγκα, κέινο ηνπ ΔΣ ηεο 

Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Ελέξγεηαο, (Δείηε ΕΔΩ βίνηεο), Ανηώνε Χοροδάνε, 

(Δείηε ΕΔΩ βίνηεο) δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ Μεγάξσλ κε ηελ Λαηθή Σπζπείξσζε θαη 

ηνλ Θανάζε Δσαγγελάκε, Α' γξακκαηέα ηεο ΠΕΜΕΝ (Δείηε ΕΔΩ βίνηεο).  

Σπλεκκέλα Αξρεία:  

Δηαβάζηε νιόθιεξε ηελ νκηιία ηνπ Γηάλλε Πξσηνύιε ζηελ Ειεπζίλα 

Δηαβάζηε εδώ νιόθιεξε ηελ νκηιία ηεο Εύεο Γεσξγηάδνπ ζηελ Ειεπζίλα 
 

https://youtu.be/lFFzAhfYhCA
https://youtu.be/lFFzAhfYhCA
https://youtu.be/UgvetM9SC90
https://youtu.be/NgMg_Bllias
https://youtu.be/YVbmsf88giw
https://youtu.be/yycb25QIBbg
http://www.902.gr/sites/default/files/i_omilia_toy_gianni_protoyli_stin_eleysina_gia_ta_ergatika_atyhimata.pdf
http://www.902.gr/sites/default/files/i_omilia_tis_eyis_georgiadoy_stin_eleysina_gia_tin_ygieini_kai_asfaleia.pdf

