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Οι απολυμένες μετανάστριες καθαρίστριες στον Δήμο Αθήνας 
δεν είναι μόνες 

 

Τη Δευτέρα 25/10, οι καθαρίστριες των σχολείων του Δ. Αθηναίων, που απολύθηκαν από τη 
δουλειά τους με τη ρατσιστική διάταξη περί ιθαγένειας, βρέθηκαν για μια ακόμα φορά στο 
Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζοντας το αίτημα της επαναπρόσληψη τους. 

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν οι απολυμένες καθαρίστριες μετανάστριες των σχολείων του 
Δήμου Αθήνας, αντιπροσωπεία της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα και άλλοι 
δημοτικοί σύμβουλοι. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Σωματείου 
καθαριστριών/ων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, το οποίο είχε 
κηρύξει στάση εργασίας ενάντια στον αποκλεισμό τους από την επαναπρόσληψη, που 
επιβάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη η εμμένοντας στα ρατσιστικά κριτήρια για την πρόσληψη 
εργαζομένων στην καθαριότητα των δημόσιων σχολείων.  

Ο αγώνας των μεταναστριών καθαριστριών, με προϋπηρεσία μέχρι και 20 χρόνια στην 
καθαριότητα των σχολείων του Δ. Αθήνας, συναντά έναν ρατσιστικό τοίχο που έχει στήσει η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη με πρωτομάστορα τον Βορίδη.  

Να τι λέει μία εξ αυτών: «Είμαστε 22 άτομα που έχουμε πεταχτεί στον δρόμο και εδώ και δύο 
χρόνια παλεύουμε για τις δουλειές μας, ενώ υπάρχει μεγάλη ανάγκη για καθαριότητα στα 
σχολεία λόγω της πανδημίας. Μετά από τόσα χρόνια που δουλεύουμε, ξαφνικά μας ζητούν 
ιθαγένεια και πιστοποίηση ότι ξέρουμε την ελληνική γλώσσα. Γιατί να δώσω εξετάσεις; Σε τι 
χρειάζονται για να καθαρίζω; Είμαστε γυναίκες σε μεγάλη ηλικία, δεν μπορούμε να βρούμε 
άλλη δουλειά.» 

Στην συγκέντρωση βρέθηκε και αντιπροσωπεία των προς απόλυση συμβασιούχων 
καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, λέγοντας στον σύντομο χαιρετισμό τους: «Αν δεν 
διεκδικήσουμε, δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Είμαστε ο ένας για τον άλλον, όλοι οι εργαζόμενοι σε 
όλους τους κλάδους. Σας υποστηρίζουμε και είμαστε μαζί σας».  



Οι απαντήσεις που έχει δώσει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ, μέσω Βορίδη είναι η εξής: 
«να προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων, στα πλαίσια της παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
δημόσιας σύμβασης, που έχουμε εφαρμογή για τα δημοτικά κτήρια και για υπηρεσίες 
καθαριότητας των δημοτικών κτηρίων του ν. 4440/2016, νόμος που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε θεσπίσει το 
2016. […] Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα, με το άρθρο 20 του ν. 4440/2016, απευθείας 
ανάθεσης της υπηρεσίας σε ΚΟΙΝΣΕΠ…». Λέει, δηλαδή στις μετανάστριες εργαζόμενες, πως 
αν θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν, μπορεί να τις προσλάβει ο δήμος της Αθήνας με 
δικά του έξοδα ,αφού πρώτα οι ίδιες φτιάξουν ΚΟΙΝΣΕΠ και μπουν στη σχετική διαδικασία του 
διαγωνισμού με κατάθεση προσφορών.  

Τι είναι όμως οι ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις);  

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ είναι ένα δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ (Ν. 4430/2016), για να μετατραπούν οι μισθωτοί 
σε «επιχειρηματίες». Δίνοντας στους εργαζόμενους την ψευδαίσθηση του «εργολάβου του 
εαυτού τους», για να συμμετέχουν σε «μιλημένους» διαγωνισμούς, αναζητώντας μια θέση 
στον ήλιο.  

Παρά τις αντιξοότητες και τη σχετική αδιαφορία του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος 
(σωματεία μονίμων και ομοσπονδιών του κλάδου), οι μετανάστριες/ες καθαρίστριες/ες 
συνεχίζουν να αγωνίζονται ενάντια στην βαθιά ταξική και ρατσιστική πολιτική των 
Μπακογιάννη–Βορίδη–Μητσοτάκη, αρνούμενες/οι να γίνουν μπαλάκι του πινγκ-πονγκ στα 
χέρια τους. 

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα στηρίζει τον αγώνα των απολυμένων 
καθαριστριών στο Δήμο Αθήνας σε κάθε του βήμα. Θα συμβάλει στη διεύρυνση του μετώπου 
αγώνα, για την οριστική λύση του προβλήματος, τη μόνιμη σταθερή δουλειά, ενάντια στην 
κακοπληρωμένη και ελαστική εργασία όλων των άτυπων μορφών που αυξάνονται συνεχώς. 


