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Επικοινωνήστε μαζί μας

Φύλλο Νο 13 - Ιούλης 2013 
τιμή ενίσχυσης 0.20 ευρώ

Ο
ι εργαζόμενοι στους Δήμους,
για άλλη μια φορά, αποδεί-
ξαμε ότι είμαστε στην πρώτη

γραμμή της μάχης ενάντια στα Μνη-
μόνια κυβερνήσεων και Τρόικας. Μέ-
σα σε δύο βδομάδες, από την στιγ-
μή της ανακοίνωσης των απολύσεων
στο Δημόσιο και μέχρι την ψήφιση
του Πολυνομοσχεδίου στη Βουλή,
προχωρήσαμε σε απεργίες και κατα-
λήψεις στα Δημαρχεία πανελλαδικά,
βγήκαμε σε μαζικά συλλαλητήρια
και μηχανοκίνητες πορείες. Εισβά-
λαμε στις συνεδριάσεις των Δημάρ-
χων και τους αναγκάσαμε να κλεί-
σουν τους Δήμους. Βρεθήκαμε στο
κέντρο της πανεργατικής τριήμερης
ανταρσίας στις 15-17 Ιούλη μαζί με
τους συναδέλφους μας από τα σχο-
λεία, τα νοσοκομεία, την ΕΡΤ. Απερ-
γοί από την Αλεξανδρούπολη μέχρι
την Λευκάδα και από την Καστοριά
μέχρι την Καλαμάτα, πολιορκήσαμε
τη Βουλή και στείλαμε ένα ξεκάθα-
ρο μήνυμα: ούτε μια απόλυση δεν
θα περάσει, οι μόνοι που θα απολυ-
θούν θα είναι ο Σαμαράς, ο Βενιζέ-
λος και οι υπουργοί τους!

Αυτός ο ξεσηκωμός έχει οδηγήσει την
δικομματική συμμορία σε πανικό. Συνε-
χείς διαβουλεύσεις του Κυριάκου με
τους τροϊκανούς για να βρουν την τελική
φόρμουλα, τροποποιήσεις της τελευταί-
ας στιγμής για να ελέγξουν τις διαρροές
των βουλευτών τους, υποσχέσεις στους
εργαζόμενους της Δημοτικής Αστυνο-
μίας ότι θα μπουν σε καθεστώνς “κινητι-
κότητας” και όχι διαθεσιμότητας. Μπο-
ρεί στο τέλος με οριακή πλειοψηφία 152
βουλευτών να κατάφεραν να ψηφίσουν
το Πολυνομόσχέδιο, ξέρουν όμως καλά
ότι η εφαρμογή του στην πράξη είναι μια
πολύ πιο δύσκολη υπόθεση, γιατί θα
βρουν ξανά μπροστά τους όλους τους
κλάδους που χτυπιούνται. 

Ο αγώνας μας έπρεπε και μπορούσε
να συνεχιστεί και μετά την ψήφιση του
Πολυνομοσχέδιου. Κλιμακώνοντας με
απεργία διαρκείας, μπλοκάροντας με
καταλήψεις όλες τις δημοτικές υπηρε-
σίες, κλείνοντας τις χωματερές για να
σηκωθεί το σκουπίδι βουνό μέσα στην
καλοκαιρινή τουριστική περίοδο, η κυ-
βέρνηση δεν θα μπορούσε να αντέξει
για πολύ. Ούτε οι συκοφαντίες της, ού-

τε ενδεχόμενες επιστρατεύσεις μπο-
ρούσαν να μας σταματήσουν. 

Γιατί στη μάχη ενάντια στις απολύσεις
δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε στο
πλευρό μας τους εργαζόμενους στην
ΕΡΤ που συνεχίζουν ηρωϊκά πάνω από
μήνα και λειτουργούν σαν πηγή έμπνευ-
σης για όλους. Τους εκπαιδευτικόυς
που παλεύουν να σώσουν τα σχολεία
μας κοντράροντας τις απολύσεις. Τους
εργαζόμενους στη δημόσια Υγεία που
δίνουν την μάχη για να μην κλείσει ο φα-
σίστας Αδωνις τα νοσοκομεία και προ-
χωράνε σε πανελλαδική απεργία στις 24
Ιούλη. Ο αγώνας μας είναι κοινός μ’ αυ-
τόν που δίνουν οι εργαζόμενοι από τον
Κατσέλη και τα Τσιμέντα Χαλκίδας μέ-
χρι την ΠΥΡΚΑΛ, την ΕΒΟ, την ΕΑΒ, την
ΕΛΒΟ και τα Ναυπηγεία. Ο συντονισμός
μας με όλα αυτά τα κομμάτια θα μπο-
ρούσε να αποτελειώσει και τη “νέα” κυ-
βέρνηση, όπως έγινε με το απεργιακό
κύμα τον Οκτώβρη του 2011 που έριξε

τον Παπανδρέου και τον Φλεβάρη του
2012 που έδιωξε τον Παπαδήμο. 

Τέτοια βήματα συντονισμού έχουν
ήδη ξεκινήσει σε μια σειρά πόλεις και
γειτονιές. Στην Αγ. Παρασκευή, στο Πε-
ριστέρι, στη Νότια Αθήνα αλλά και στα
Χανιά, στην Ξάνθη, την Πάτρα κλπ.
Πρωτοβουλίες που συσπειρώνουν εργα-
ζόμενους σε Δήμους και νοσοκομεία,
εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, ερ-
γαζόμενους από τις τοπικές κατειλημμέ-
νες ΕΡΑ, όλους όσους θέλουν να παλέ-
ψουν για να ανατρέψουμε την κυβέρνη-
ση και την πολιτική της. Αυτά τα παρα-
δείγματα πρέπει να τα ενθαρρύνουμε,
να τα στηρίξουμε και να τα γενικεύσου-
με παντού. Ετσι θα είμαστε καλύτερα
προετοιμασμένοι για το νέο γύρο σύ-
γκρουσης που είναι μπροστά.

Η απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ για προσω-
ρινή αναστολή των κινητοποιήσεων είναι
πίσω από τις διαθέσεις της βάσης των
εργαζόμενων, που έδωσαν τη μάχη με

την ίδια ορμή όπως και τον περασμένο
Δεκέμβρη. Για να “διευρυνθεί και να γι-
γαντωθεί” ο αγώνας, όπως λέει η Ομο-
σπονδία, χρειάζονται άμεσα βήματα ορ-
γάνωσης, συντονισμού και κλιμάκωσης
από τα κάτω και από τους ίδιους τους
εργαζόμενους και όχι προσανατολισμός
για να ασκηθεί πίεση στους Δημάρχους
τον Σεπτέμβρη. 

Είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ
να προχωρήσουμε σ' αυτήν την κατεύ-
θυνση. Με γενικές συνελεύσεις και δη-
μιουργία απεργιακών επιτροπών για την
οργάνωση του αγώνα. Με εξορμήσεις
σε όλους τους χώρους για να κερδίσου-
με την συμπαράσταση. Με διαδηλώσεις
και δράσεις για να απλώσουμε τους συ-
ντονισμούς τοπικά και κεντρικά. Με ενί-
σχυση του δικτύου των μαχητικών κομ-
ματιών της βάσης σε κάθε Δήμο που
μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην
κλιμάκωση και τη νίκη του αγώνα. Για να
αντρέψουμε την κυβέρνηση και τα μνη-
μόνια και να διευρύνουμε τους ορίζο-
ντες του αγώνα μας με την προοπτική
της αντικαπιταλιστικής ανατροπής. 

Αυτήν την προσπάθεια κάνουμε οι ερ-
γαζόμενοι και οι εργαζόμενες της
“Σκουπιδιάρας” και σας καλούμε να την
ενισχύσετε. Ελάτε να δουλέψουμε μαζί. 

Με απεργίες 
και καταλήψεις

δείξαμε τη
δύναμή μας

Στείλτε μας ανταποκρίσεις και νέα στο iskoupidiara@yahoo.gr 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ
ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ!

Aνοιχτή σύσκεψη της Σκουπιδιάρας
Τετάρτη 24 Ιούλη, 7μμ στο ΕΚΑ
Μάρνη και 3ης Σεπτεμβριου



Τα Κέντρα Ημερησίας
Φροντίδας Ηλικιωμένων

(ΚΗΦΗ) είναι μία δομή κοινω-
νικής πολιτικής των Δήμων που λειτουργεί τα τελευταία 10
περίπου χρόνια. Απασχολούν 270 εργαζόμενους σε όλη την
Ελλάδα και εξυπηρετούν πάνω από 1.500 ηλικιωμένους. Τον
τελευταίο καιρό έχουν μπει στο μάτι της κυβέρνησης και
της τρόικας για ιδιωτικοποίηση, όπως και οι υπόλοιπες δο-
μές κοινωνικής πρόνοιας, πράγμα που θα σημάνει ότι ολό-
κληρα κομμάτια της κοινωνίας θα μείνουν χωρίς πρόσβαση
σε πολύ χρήσιμες και αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες.

Αρχικά υπήρξε τεράστια καθυστέρηση με την ανανέωση
των συμβάσεων, παρότι υπήρχε σχετική διαβεβαίωση από
τον Δεκέμβρη, με σκοπό να προωθηθεί το σχέδιο για την
“κοινωνική” επιχειρηματικότητα. Όσο οι εργαζόμενοι βρι-
σκόμασταν στον αέρα, υπήρξε επιπλέον προσπάθεια από
Δήμους και κοινωνικές επιχειρήσεις να υπογράψουμε συμ-
φωνητικά που όριζαν ότι σε περίπτωση μη ανανέωσης των
συμβάσεών μας, δεν θα υπήρχε από τη μεριά μας καμία
απαίτηση για δεδουλευμένα από 1/1/13. Προφανώς και κο-
ντράραμε αυτή τη μεθόδευση, συντονιστήκαμε με τους συ-

ναδέλφους των άλλων
κοινωνικών δομών και
ξεκινήσαμε ένα μπα-

ράζ κινητοποιήσεων από τις πανεργατικές απεργίες του χει-
μώνα μέχρι σήμερα. Αυτό είχε ως πρώτο αποτέλεσμα την
συνέχιση των προγραμμάτων απασχόλησής μας και για φέ-
τος και προς το παρόν την αποτροπή των σχεδίων για ιδιω-
τικοποίηση της πρόνοιας. Ταυτόχρονα, συνδεθήκαμε με άλ-
λα κομμάτια συναδέλφων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κλι-
μακώσαμε τους αγώνες μας το τελευταίο διάστημα, έχο-
ντας πολύ ξεκάθαρο ότι κανείς μας δεν πρόκειται να εξαιρε-
θεί από τα σχέδια κυβέρνησης και τρόικας για απολύσεις.

Είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε άμεσα σε συ-
ντονισμούς, τόσο με τα άλλα κομμάτια των ΟΤΑ όσο και με
κομμάτια του κινήματος με οποία αγωνιστήκαμε πλάι-πλάι
όλο το προηγούμενα διάστημα, για να προχωρήσουμε χω-
ρίς αναβολές σε περαιτέρω κινητοποιήσεις και απεργίες
διαρκείας. Έτσι μόνο θα ανατρέψουμε την κυβέρνηση και
την αντεργατική της πολιτική.

Νικηφόρος Παπαδόπουλος
εργαζόμενος στη Δημοτική Επιχείρηση Μοσχάτου - Ταύρου

Οφασισμός στο μεγαλείο τουΙ Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση του μνημονίου, με ψηφίσματα στη βουλή για απολύσεις σε
μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους, τοποθετεί ταμπέλες τέλους σε οικογένειες εργαζομένων. Χωρίς κανένα οικο-

νομικό όφελος, χωρίς κριτήρια, σε πρώτη φάση κλείνει οργανισμούς, καταργεί υπηρεσίες, απολύει εργαζόμενους από τους
ΟΤΑ και σε δεύτερη φάση μέσα στο καλοκαίρι ετοιμάζει νέα φουρνιά ανέργων με γιατρούς και νοσοκομεία, με καθηγητές και
σχολεία, με νέο αριθμό εργαζομένων από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα.

Σήμερα στους ΟΤΑ απολύονται οι σχολικοί φύλακες και δημοτικοί αστυνόμοι, σε λίγο θα είναι η καθαριότητα, το πράσινο,
οι παιδικοί σταθμοί, όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων. Ποιά θα είναι η πρόταση μας όταν τον Σεπτέμβρη έρθει το
νέο κύμα απολύσεων στους ΟΤΑ αλλά και σε άλλους κλάδους; Οι καταλήψεις των δημαρχείων δεν θα είναι αρκετές, πρέπει
να τα κλείσουμε όλα με απεργία διαρκείας και να βγούμε όλοι στους δρόμους. 

Οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ μοιάζουν ανίκανες να χειριστούν την κατάσταση, δεν έχουν το
σθένος να αποφασίζουν δυναμικές κινητοποιήσεις με στόχο την ανατροπή των επιθέσεων κυβέρνησης και τρόικας. Οι δευ-
τεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΟΛΜΕ πρέπει να συντονιστούν καλύτερα μεταξύ τους, να
αφουγκραστούν τη θέληση της βάσης και των πρωτοβάθμιων σωματείων. Οι δυνάμεις της Αριστεράς έχουν επίσης αυξημέ-
νη ευθύνη, να μπουν μπροστά στις μάχες που δίνουν οι εργαζόμενοι για να ανατρέψουν αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα. Δεν
μπορεί για παράδειγμα το ΚΚΕ να μιλάει για αγώνες, να υπόσχεται ότι θα προχωρήσει με απεργία σε αρκετά σωματεία
στους ΟΤΑ και μέσα στη συνέλευση των εργαζόμενων να κάνει τελικά πίσω δημιουργώντας αρκετά ερωτηματικά. 

Πρέπει από τώρα ο κλάδος να προετοιμαστεί με γενικές συνελεύσεις, με συνεργασία των σωματείων όμορων δήμων, με
δημιουργία εργασιακών και απεργιακών επιτροπών για καλύτερη ενημέρωση, προγραμματισμό και δράση των εργαζομέ-
νων. Άλλωστε η ιστορία έχει αποδείξει ότι οποιαδήποτε εργατική κατάκτηση έχει έρθει από τον αγώνα στο δρόμο. Η ανα-
τροπή των αδιέξοδων μνημονιακών πολιτικών θα πραγματοποιηθεί στους δρόμους και μόνο εκεί. 

Γιάννης Λιβαδάρος, μέλος ΔΣ Σωματείου Δήμου Κερατσινίου

Τις προηγούμενες ημέρες οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και
κυρίαρχα οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση βίω-

σαν ένα αντίστοιχο «μαύρο» με αυτό της ΕΡΤ. Μέσα σε μια
νύχτα η «κουτσουρεμένη» κυβέρνηση κατάργησε ολόκληρες
υπηρεσίες των Δήμων (Δημοτική Αστυνομία, σχολικοί φύλα-
κες και εργαζόμενοι με προσωρινές διαταγές και ασφαλιστι-
κά μέτρα), ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας. Είναι η πρώτη
φορά που μόνιμοι υπάλληλοι ακολουθούν το δρόμο της δια-
θεσιμότητας και τελικά της απόλυσης.

Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, εμπνευσμένοι από το παρά-
δειγμα της ΕΡΤ, μπήκαν στον αγώνα, έκαναν γενικές συνε-
λεύσεις, κατέλαβαν τα δημοτικά κτίρια και έδωσαν βροντερό
παρόν με τεράστιες διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Στο Δήμο Αγίας Παρασκευής καταφέραμε ένα μικρό παρά-
δειγμα συντονισμού που αποδεικνύει την δύναμη των εργα-
ζομένων όταν μπορούν και ενώνουν τις δυνάμεις τους. Από
την πρώτη στιγμή, ήρθαμε σε επαφή με το Σωματείο της κα-
θαριότητας του Δήμου μας. Κλείσαμε το αμαξοστάσιο μετά
από παρέμβαση του πιο ζωντανού και αποφασισμένου κομ-
ματιού και των δύο Σωματείων, με αποτέλεσμα σε όλη την
διάρκεια των κινητοποιήσεων να μην γίνεται αποκομιδή
σκουπιδιών. Ταυτόχρονα καλέσαμε ευρεία σύσκεψη εργαζο-
μένων και συλλογικότητων της περιοχής με σκοπό να συντο-
νίσουμε την δράση μας. Στο πρώτο κάλεσμα μας συμμετεί-
χαν πάνω από 40 άτομα και ανταποκρίθηκαν όλοι οι φορείς
τις πόλης: εργαζόμενοι του Δήμου όλων των ειδικοτήτων, το-
πικοί και αθλητικοί σύλλογοι, δημοτικές παρατάξεις, καθηγη-
τές, δάσκαλοι, ΕΡΤ, νοσοκομείο Γεννηματά, σύλλογοι γονέ-
ων κλπ. Μετά από μια πολύ πλούσια συζήτηση συμφωνήσα-
με να κρατήσουμε και να διευρύνουμε αυτόν τον συντονι-
σμό, να στηρίξουμε τον αγώνα της ΕΡΤ με εκδηλώσεις και
εξορμήσεις αλλά και να φέρουμε το μήνυμα των υπόλοιων
αγώνων μέσα στην ΕΡΤ. Επιπλέον δημιουργήσαμε μια ανοι-
χτή συντονιστική επιτροπή με τη συμμετοχή εργαζόμενων
από όλους τους χώρους. Αποφασίσαμε τέλος, σαν πρώτο

βήμα δράσης μια πικετοφορία στην πλατεία της Αγίας Παρα-
σκευής τη Δευτέρα 15/7, η οποία μετατράπηκε σε διαδήλω-
ση στους δρόμους της πόλης, κάτι πρωτόγνωρο για την πε-
ριοχή μας. Τέτοιοι συντονισμοί χρειάζονται σε κάθε περιοχή.
Δίνουν δύναμη σε όλους μας και συγκεκριμένους τρόπους
για να κινητοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι. 

Χρειαζόμαστε επιπλέον κλιμάκωση του αγώνα με απεργία
διαρκείας. Η ηγεσία της ΠΟΕ-ΟΤΑ που έδωσε τον τόνο για
όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, από κάποιο σημείο και ύστε-
ρα, άφησε την πρωτοβουλία στους Δημάρχους και σύρθηκε
πίσω από τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ, χωρίς να έχει προετοιμά-
σει τίποτα για την επόμενη μέρα της ψήφισης του Πολυνομο-
σχέδιου. Έβγαλε μια ανακοίνωση που ουσιαστικά λέει «ρα-
ντεβού το Σεπτέμβρη». Δεν πρέπει να έχουμε καμία αυταπά-
τη ότι οι δήμαρχοι θα λύσουν το πρόβλημα αντί για εμάς. Δί-
πλα μας έχουμε τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, τους καθηγη-
τές και τα Νοσοκομεία. Αυτοί είναι η δύναμή μας. Μαζί μπο-
ρούμε να ξεσηκώσουμε όλους τους εργαζόμενους σε δημό-
σιο και ιδιωτικό τομέα και να αναγκάσουμε τους γραφειο-
κράτες στην ΑΔΕΔΥ και την ΓΣΕΕ να κλιμακώσουν τις κινητο-
ποιήσεις με νέες πανεργατικές.

Για να σταματήσουμε τις απολύσεις και την διάλυση που
φέρνει η πολιτική τους. Για να ανατρέψουμε την «κουτσου-
ρεμένη» συγκυβέρνηση και τα μνημόνια που ρημάζουν τις
ζωές μας. Ν' ανοίξουμε την προοπτική των εργατών, για την
διαγραφή του χρέους, την σύγκρουση και την ρήξη με το ευ-
ρώ και την ΕΕ. Για την κρατικοποίηση των τραπεζών και των
μεγάλων επιχειρήσεων κάτω από εργατικό έλεγχο. Την σύ-
γκρουση με τον ρατσισμό και τις φασιστικές συμμορίες. Για
να έχουν το έλεγχο στην κοινωνία οι ίδιοι οι εργάτες και όχι
τα παράσιτα που μας οδηγούν στην καταστροφή και στην
φτώχεια.

Κώστας Μεγαγιάννης
μέλος ΔΣ Συλλόγου εργάζ. Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμος Aγ. Παρασκευής

Δήμος Κερατσινίου

Συντονιζόμαστε με την ΕΡΤ

Να οργανώσουμε από τα κάτω

Δήμος Βριλήσσια

Για τις δομές πρόνοιας

Απεργία 
Διαρκείας

Δούλευα από το 1997 στο δήμο Αμα-
ρουσίου. Τον περασμένο Νοέμβρη

μπήκα στο πρώτο κύμα διαθεσιμότητας.
Στις 8 Ιούλη θα ήταν η πρώτη μου ημέρα
στο ΚΕΠ των Βριλησσίων, αλλά μετά την
ανακοίνωση για τις απολύσεις, βρέθηκα
πάλι στο δρόμο του αγώνα μαζί με τους
συναδέλφους μου. 

Οι ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου
ΔΕ, ήμασταν οι πρώτοι στους οποίους δο-
κίμαζαν το πείραμα. Ένας λόγος που μας
μετέφεραν σε άλλες υπηρεσίες ήταν λό-
γω των απεργιακών κινητοποιήσεων του
περασμένου Νοέμβρη – Δεκέμβρη, για να
καθησυχάσουν τον κόσμο ότι δεν είναι
απολύσεις αλλά μετακινήσεις. Όμως δεν
πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία. Μιλά-
με για απολύσεις, όχι για διαθεσιμότητα
και κινητικότητα που λένε. Εμείς ήμασταν
“μόνο” 1.890 εργαζόμενοι και έκαναν
οχτώ ολόκληρους μήνες για να μας πάνε
σε άλλη υπηρεσία. Τους 12.500, που τους
μειώσανε και το χρόνο της διαθεσιμότη-
τας από 12 στους 8 μήνες, πότε και πού
θα τους μετατάξουν; Βγήκαμε μαζικά
στους δρόμους, με απεργίες και καταλή-
ψεις και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Όλοι
να είμαστε αλληλέγγυοι στον κοινό μας
αγώνα. 

Λία Κατσαροπούλου, εργαζ. ΚΕΠ Βριλησσίων

Μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες της
κυβέρνησης για απολύσεις το ΔΣ του

Συλλόγου εργαζομένων στο Δήμο Βριλλη-
σίων αντέδρασε άμεσα. Συγκαλέσαμε
έκτακτη γενική συνέλευση στις 11/7 και
βγάλαμε ψήφισμα διαμαρτυρίας που στη-
ρίχθηκε από εργαζόμενους όλων των υπη-
ρεσιών του Δήμου. Αποφασίσαμε να προ-
χωρήσουμε σε καταλήψεις εργασιακών
χώρων και να συμμετέχουμε στην πανερ-
γατική απεργία στις 17/7 αλλά και σε όλες
τις κινητοποιήσεις της ΠΟΕ – ΟΤΑ. Βάλα-
με επιπλέον την πρόταση να συνεχίσουμε
με 24ωρες επαναλαβανόμενες απεργίες,
πρακτικά δηλαδή με απεργία διαρκείας
και μετά τις 17/7. Η πρόταση αυτή πέρασε
με πλειοψηφία, γεγονός που δείχνει τις
υπαρκτές αγωνιστικές διαθέσεις των συ-
ναδέλφων. 

Παρά το ότι στη συνέλευση παραλείψα-
με να προχωρήσουμε στη συγκρότηση
απεργιακής επιτροπής, υπήρχε αυθόρμη-
τα η συμμετοχή και η βοήθεια πολλών συ-
ναδέλφων προς το ΔΣ του Συλλόγου με
στόχο την καλύτερη οργάνωση του αγώνα
μας. Πολύ βασικό επίσης ήταν ότι αποφα-
σίσαμε να απευθύνουμε πρόσκληση προς
τους εργαζόμενους σε άλλους όμορους
Δήμους, σε νοσοκομεία της περιοχής που
βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνη-
σης (Αμαλία Φλέμινγκ, Σισμανόγλειο),
συλλόγους καθηγητών και δασκάλων, με
στόχο την καλύτερη προετοιμασία και τον
συντονισμό των κινητοποιήσεων από τώρα
μέχρι τον Σεπτέμβρη. 

Την επόμενη μέρα καλέσαμε σε μια
πρώτη ανοιχτή σύσκεψη- συζήτηση με
συμμετοχή εργαζόμενων του Δήμου, του
Δημάρχου και των επικεφαλής των δημο-
τικών συνδυασμών. Ακολούθησε πορεία
διαμαρτυρίας μέσα από τη λαϊκή αγορά
στους δρόμους της πόλης για ενημέρωση
των συμπολιτών μας για τις κινητοποιή-
σεις μας. Όλες τις επόμενες μέρες εξα-
σφαλίσαμε μια αρκετά μαζική παρουσία
σε όλες τις κινητοποιήσεις στο κέντρο της
Αθήνας και στο Σύνταγμα. 

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε
μέχρι τέλος, παλεύουμε για την παραπέρα
κλιμάκωση των αγώνων μας μέχρι τη νίκη.
Όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη να ανατρέ-
ψουμε τα σχέδια κυβέρνησης και τρόικας!

Κωστής Φοινινής, 
μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζ. Δήμου Βριλησσίων


