
ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑ,

ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Από τις 28/5 οι καθαρίστριες στην Φιλοσοφική σχολή του ΕΚΠΑ,

έπειτα από µία µέρα επίσχεσης εργασίας έχουν προχωρήσει σε

απεργία διεκδικώντας τα δεδουλευµένα τους. Συγκεκριµένα

η εταιρεία εργολαβιών Σιµωνετάτος ΑΕ & ΣΙΑ (ΑΛΦΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ)

αρνείται να πληρώσει τις γυναίκες αυτές εδώ και 2 µήνες.

Η ιστορία µε τις εργολαβίες στις σχολές είναι στους περισσότερους

γνωστή: σύγχρονο δουλεµπόριο,για να µην το πούµε καλά στηµένη µαφία. Εδώ και χρόνια,συνεργεία καθαρισµού

δραστηριοποιούνται σε σχολές, δήµους, δηµόσιες υπηρεσίες και οι εργαζόµενοι/ες σε αυτά υπάγονται σε ένα καθεστώς

απλήρωτων εργατοωρών και υπερωριών, επισφαλούς εργασίας και ελαστικού ωραρίου.

Η απλήρωτη εργασία στο πανεπιστήµιο από ένα φαινόµενο καταδικαστέο από την “ακαδηµαική κοινότητα” τείνει να γίνει

καθεστώς. Αν κοιτάξουµε λίγο και στα δικά µας λιµέρια εκτός από τις καθαρίστριες θα συναντήσουµε διδακτορικούς φοιτητές

που διδάσκουν στα εργαστήρια χωρίς να παίρνουν ούτε ευρώ, εργαζόµενους σε ερευνητικά προγράµµατα τα δεδουλευµένα των

οποίων καρπώνονται καθηγητάδες υπεύθυνοι αυτών σε ρόλο µικρού αφεντικού. Όταν ερωτώνται οι πρυτάνεις και όλο το

διοικητικό-οικονοµικό χαρέµι τους γι'αυτά τα φαινόµενα, απαντούν κοφτά πως “λεφτά δεν υπάρχουν”. Μάλλον το εννοούν, όταν

σχεδόν το µεγαλύτερο ποσοστό των προυπολογισµών των ιδρυµάτων εξαντλείται σε έρευνες για το στρατοαστυνοµικό

σύµπλεγµα αλλά και σε δοσοληψίες για εταιρίες που συνεργάζονται µε αυτά.

Οι καθαρίστριες του ΕΚΠΑ λοιπόν, αντί να δεχτούν αµέτοχες την υποτίµηση των ζωών τους, απάντούµ µε απεργία και το

δίκιο τους ξεπερνάει κάθε σχέδιο των σύγχρονων δουλεµπόρων µε όνοµα “εργολάβοι”. Το έκαναν κι όταν απέλυσαν την

συναδέλφισσά τους Μαλκοζάτα Ποτυράλα πριν λίγα χρόνια στο ΕΚΠΑ, το έκαναν και οι συναδέλφισσές τους από την ΟΙΚΟΜΕΤ

µεταξύ των οποίων η Κωνσταντίνα Κούνεβα η οποία δέχτηκε επίθεση µε βιτριόλι στο πρόσωπο από τσιράκια του εργοδότη της

σε εκδίκηση για την συνδικαλιστική της δράση και όπως έχουν κάνει ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν εργάτες και εργάτριες

στον κλάδο του καθαρισµού.

Η επίθεση που δέχονται οι καθαρίστριες του ΕΚΠΑ από τα αφεντικά των συνεργείων καθαρισµού είναι άλλο ένα κοµµάτι

από το παζλ του σύγχρονου εργασιακού ολοκληρωτισµού . Τα αφεντικά και το κράτος τους χρησιµοποιώντας ως εκβιασµό το

δηµόσιο χρέος(το οποίο σαν ερ΄γατες δνε θα πρέπει να το αναγνωρίζουµε καν) , έχουν πετσοκόψει κάθε εργατικό δικαίωµα,

έχουν ελαστικοποιήσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, απειλούν χωρίς κανέναν ενδοιασµό µε απολύσεις και µειώσεις µσθών

και τώρα ετοιµάζουν και την πλήρη κατάργηση της εθνικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. Ο αγώνας τους δεν είναι κάτι

ξεκοµµένο από εµάς. Όχι µόνο επειδή λαµβάνει χώρα δυό βήµατα από την πόρτα µας, αλλά γιατί γνωρίζουµε πως το µέλλον

που µας επιφυλάσσεται τείνει µε γεωµετρική πρόοδο προς τα 400€ ανασφάλιστα, χωρίς ένσηµα ,χωρίς σταθερό ωράριο αλλά

ούτε και δικαίωµα για συλλογική διεκδίκηση των συµφερόντων µας.

Τώρα είναι πιο αναγκαία από ποτέ η κοινή οργάνωση και δράση των εργαζοµένων και των φοιτητών στη σχολή µας και

παντού. Να δηµιουργήσουµε κοινές οριζόντιες, αντιιεραρχικές και µαχητικές πρωτοβουλίες και δοµές αγώνα , να

υπερασπιστούµε τα συµφέροντα της τάξης µας, να πάρουµε πίσω τον πλούτο που παράγουµε!
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