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Αρχική > Κινητοποίηση στα γραφεία της «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΑΕ» για το εργατικό δυστύχημα στο εργοτάξιο του γηπέδου της ΑΕΚ
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Συγκέντρωση στα γραφεία της κατασκευαστικής εταιρείας «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΑΕ» πραγματοποίησε το
πρωί το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, με αφορμή το θάνατο εργάτη, στις 9 Γενάρη, στο
εργοτάξιο κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ.

Σε συνάντηση με εκπροσώπους της «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΑΕ» το Σωματείο κατήγγειλε το θανατηφόρο
εργατικό «ατύχημα» και ανέδειξε τις ευθύνες των εργοδοτών που σε κάθε περίπτωση φέρνουν την
ευθύνη για τα εργατικά «ατυχήματα» στους χώρους δουλειάς, όπως αυτή εκδηλώνεται, είτε με την
ελλειπή ή και καμία τήρηση μέτρων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων είτε και με την
εντατικοποίηση της εργασίας, τη μεγάλη πίεση που ασκείται στους εργαζόμενους.

Όπως αναφέρει το Σωματείο, η εργοδοσία της «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΑΕ» προσπάθησε να αποτρέψει την
κινητοποίηση με το επιχείρημα το οποίο διατύπωσε δικηγόρος της, ότι αυτή καθαυτή η κινητοποίηση
αποτελεί συκοφαντική δυσφήμιση για την ίδια! Στην προέκτασή του αυτό το επιχείρημα σημαίνει
απαγόρευση απεργιών και άλλων μορφών αγώνα στα εργοστάσια, στα εργοτάξια και σε άλλους
χώρους δουλειάς γιατί αυτά θα συκοφαντούν το κεφάλαιο!

Να σημειωθεί ότι η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας με ανακοίνωσή της έχει καταγγείλει
προσπάθειες να κουκουλωθεί το θανατηφόρο εργατικό «ατύχημα» στο εργοτάξιο της ΑΕΚ
καθώς πρόσφατες αναρτήσεις στον ηλεκτρονικό Τύπο προσπάθησαν «να μετατρέψουν ένα
εργοδοτικό έγκλημα σε αυτοκτονία, βγάζοντας έτσι "λάδι" την εργοδοσία, που ούτε λίγο ούτε πολύ
παρουσιάζεται αντί για θύτης θύμα». Η Ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι «ο συνάδελφός μας με ευθύνη
της μεγαλοεργοδοσίας έχασε τη ζωή του και αυτό δεν αλλάζει» και πρόσθεσε πως «τα αφεντικά δεν
δείχνουν κανένα έλεος. Από τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και στη συνέχεια την εκμετάλλευση των
έργων, ξυπνάνε και κοιμούνται προσκυνώντας έναν μόνο θεό: Το Κέρδος. Οι ευθύνες τους δεν
κρύβονται όσο κι αν προσπαθούν».
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