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Στηρίζουμε τον αγώνα της Επιτροπής Ντόπιων και 
Μεταναστ(ρι)ών Καθαριστ(ρι)ών των σχολικών μονάδων του 
δήμου της Αθήνας, συμμετέχουμε στη σύσκεψη που έχουν 

καλέσει την Κυριακή 19/9 
 

22 χρόνια δούλευαν στα σχολεία της πόλης μας! 22 χρόνια πληρώνονταν με την αίθουσα, δεν 
είχαν άδειες ούτε αργίες. 22 χρόνια με τις εξευτελιστικές συμβάσεις έργου και κυβέρνηση και 
δημοτική αρχή έχουν τον κυνισμό να τις πετάξουν στον δρόμο. Με τη ρατσιστική διάταξη της 
ιθαγένειας, αρνούνται να λύσουν το πρόβλημα της επαναπρόσληψής τους. Ο Βορίδης 
αποφάσισε να πετάξει τις μετανάστριες στον δρόμο, και η δημαρχία ακολουθεί. Τι έχει κάνει η 
δημοτική αρχή και τι απαντήσεις έχει πάρει; Τέρμα τα παιχνίδια των υποσχέσεων. Αυτοί οι 
άνθρωποι είναι εργαζόμενοι του δήμου επί δεκαετίες. Απαιτούμε να βρεθεί λύση, γιατί τα 
επικοινωνιακά παιχνίδια δεν αναπληρώνουν το ψωμί οικογενειών που κυβέρνηση και δημαρχία 
έκοψαν χωρίς αιδώ.  

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα ανταποκρινόμαστε θετικά και θα συμμετέχουμε 
στην πρόσκληση της Επιτροπής Ντόπιων και Μεταναστ(ρι)ών Καθαριστ(ρι)ων για σύσκεψη 
ενημέρωσης και συντονισμού την Κυριακή 19/9, στις 11:00 πμ στο ΕΚΑ, 3ης Σεπτεμβρίου 48β, 
με στόχο την οργάνωση κινητοποίησης στο υπουργείο Εσωτερικών. Στη σύσκεψη, η Επιτροπή, 
εκτός από τις παρατάξεις του δήμου της Αθήνας καλεί να συμμετέχουν σύλλογοι 
Εκπαιδευτικών ΠΕ, ΕΛΜΕ, σύλλογοι και ενώσεις γονέων, αντιρατσιστικές οργανώσεις και 
συλλογικότητες καθώς και φεμινιστικές οργανώσεις. 

Με ενότητα και αλληλεγγύη, ντόπιες και μετανάστριες καθαρίστριες αγωνίζονται ενάντια στον 
ρατσιστικό αποκλεισμό. Όπως γράφουν: 



«…Μόνο ντροπή δημιουργεί ο αποκλεισμός των μεταναστ(ρι)ων συναδελφισσών/ων μας 
από τις προσλήψεις για την καθαριότητα των δημόσιων σχολείων, στην οποία προχώρησε το 
Υπουργείο Εσωτερικών και προσωπικά ο υπουργός Μάκης Βορίδης που στέκεται με 
αναλγησία στην αγωνία των μεταναστ(ρι)ων και των οικογενειών τους.  

Οι συναδέλφισσες/οι  μεταναστ(ρι)ες (κυρίως αλβανικής καταγωγής), πετάχτηκαν έξω καθώς 
στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπάρχει η ρατσιστική διάταξη που απαιτεί ιθαγένεια για να 
προσληφθείς!!! Φυσικά η νομοθεσία ¨μόνο για Έλληνες¨ δεν λύνει το πρόβλημα καθαριότητας 
των σχολικών μονάδων ειδικά σε περιόδους πανδημίας καθώς οι σχολικές καθαρίστριες 
προσλήφθηκαν ως τρίωρες…»  

Και απαιτούν:  

«… Να δοθεί τώρα λύση! 
 Να επαναπροσληφθούν οι μετανάστ(ρι)ες καθαριστ(ρι)ες  
 Να καταργηθεί η ρατσιστική διάταξη της ιθαγένειας! 
 Όχι στην τρίωρη εργασία που αφήνει τα σχολεία ακαθάριστα με ή χωρίς πανδημία 
 Μονιμοποίηση όλων των σχολικών καθαριστών/στριών και όλων των συμβασιούχων 

τώρα! 
 Καμία ιδιωτικοποίηση στις δημόσιες υπηρεσίες, μακριά οι εργολάβοι από την 

καθαριότητα! 

Και καλούν τα σωματεία και τα συνδικάτα στους δήμους, στην εκπαίδευση και συνολικά να 
συμπαρασταθούν στον αγώνα και στη διεκδίκηση των αιτημάτων τους. 

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα θα σταθεί ξανά στο πλευρό τους. 
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