
 

 

1η Μάη: Δεν είναι αργία, είναι απεργία – Ημέρα μνήμης και ταξικού αγώνα 

Σε μια περίοδο που οι ισχυροί μοιράζουν ξανά τον κόσμο. Που ο πόλεμος δεν είναι θέαμα στα δελτία «ειδήσεων», αλλά η βαρβα-

ρότητα που επιβάλλει την προσφυγιά και τον τρόμο. Που στην κρίση του καπιταλιστικού αλλά και του πολιτικού συστήματος 

παρουσιάζεται ως κανονικότητα η ιδιωτικοποίηση–εμπορευματοποίηση, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, η λεηλασία των εργασια-

κών δικαιωμάτων, των μισθών και των συντάξεων, η ανακύκλωση της ανεργίας με την 8μηνη εργασία, η μαθητεία των ΕΠΑΛ με 

300 ευρώ, η μισθωτή σκλαβιά των δουλεμπόρων–υπεργολάβων, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης, ο 

εκβιασμός της ανεργίας... Σε μια περίοδο που εντείνεται ο εθνικισμός... Είναι όσο ποτέ άλλοτε ξανά επίκαιρος ο ταξικός αγώνας 

και η διεθνιστική αλληλεγγύη.  

Εμείς οι εργαζόμενες/οι στην ιδιωτική εκπαίδευση [Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης (ΦΜΕ), Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ), 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Κέντρα διά Βίου Μάθησης (ΚΒΜ), Κέ-

ντρα Μελέτης (ΚΜ) κ.ά.] δουλεύουμε σε έναν κλάδο που ανέκαθεν αντιμετώπιζε την εργοδοτική τρομοκρατία. Ιδιαίτερα τα τε-

λευταία χρόνια που χαρακτηρίζονται από γενικευμένη εργασιακή ανασφάλεια, αλλά και εξαιτίας και της κατάργησης διά νόμου 

των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), πολλοί/ές από εμάς έχουμε υποχρεωθεί σε αμοιβές πείνας, μη καταβολή ενσήμων, 

πολύμηνη καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων, μαύρη–ανασφάλιστη εργασία. Κάθε χρόνο αναγκαζόμαστε να στηθούμε στην 

ουρά στον ΟΑΕΔ για να πάρουμε το επίδομα ανεργίας, ενώ δουλεύουμε με το άγχος της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ενσή-

μων. Όλα αυτά υπό τον εκβιασμό των ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου και την απειλή της μη επαναπρόσληψης αν 

διεκδικούμε τα αυτονόητα. Επειδή οι δυσμενείς εργασιακές συνθήκες αφορούν όλες/όλους τις/τους εργαζόμενες/εργαζομένους του 

κλάδου μας, ανεξαρτήτως ειδικότητας και χώρου εργασίας, είναι αναγκαιότητα η δημιουργία ενός κλαδικού σωματείου στην ιδιω-

τική εκπαίδευση που θα στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των εργαζομένων και των ανέργων του κλάδου, για να αντιμετωπίσουμε 

αποτελεσματικά τη συντονισμένη εργοδοτική επίθεση και να αγωνιστούμε από κοινού για την υπεράσπιση των δικαιω-

μάτων και της αξιοπρέπειάς μας. Κοινός μας στόχος θα πρέπει να είναι ίδιοι αξιοπρεπείς όροι εργασίας σε όλους τους χώρους 

δουλειάς, συμβάσεις αορίστου χρόνου και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να ικανοποιεί τους όρους διαβίωσής 

μας. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εργοδότες δεν βρίσκονται στην ίδια μεριά με εμάς, να μην σκύβουμε το κεφάλι 

μπροστά στο φόβο ότι θα χάσουμε τη δουλειά μας και να ξεφύγουμε από τη αντίληψη: «δουλίτσα να υπάρχει». Η λεηλασία μισθών 

και συντάξεων και η ιδιωτικοποίηση παιδείας και υγείας εξανεμίζουν οποιοδήποτε περιθώριο ατομικών λύσεων επιβίωσης και 

μόνο η συλλογική ταξική αντίσταση θα βάλει φρένο στην καταστροφή της ζωής μας.  

Καλούμε σωματεία και εργατικές συλλογικότητες να παλέψουμε ενάντια στην ανεργία και στη μαύρη εργασία, ενάντια στην κλοπή 

των ενσήμων των 2 τελευταίων μηνών πριν την απόλυση, για να προσμετρώνται όλα τα ένσημα όλης της χρονικής περιόδου κατά 

την οποία εργαζόμαστε, αλλά και ενάντια στην κατάργηση της καταβολής επιδόματος ανεργίας στην περίπτωση περιστασιακής 

και εκ περιτροπής εργασίας που επιβάλλει στην πράξη τη μαύρη εργασία. Καλούμε όλους και όλες τους/τις εργαζομένους/εργαζό-

μενες και τους/τις ανέργους/άνεργες στην ιδιωτική εκπαίδευση να συζητήσουμε για τη δημιουργία κλαδικού σωματείου που θα 

παλεύει ανεξάρτητα και αντιιεραρχικά για τα ταξικά συμφέροντα και την αξιοπρέπειά μας, ενάντια στον κρατικό–εργοδοτικό συν-

δικαλισμό και στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Που θα παίρνει διακλαδικές πρωτοβουλίες ταξικής αλληλεγγύης ενάντια στα 

σχέδια κυβερνήσεων και αφεντικών να εγκληματοποιήσουν τον εργατικό αγώνα και να επιβάλουν τον κανιβαλισμό στους χώρους 

δουλειάς σαν μονόδρομο για την επιβίωση. Που θα φέρει ξανά με μαζικούς όρους και όχι ως γραφική παρωχημένη ουτοπία τον 

απελευθερωτικό συλλογικό αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. 

 

Συνέλευση: Κυριακή 27 του Μάη, στις 7.00 μ.μ., 

στα γραφεία των πρωτοβάθμιων σωματείων (Λόντου 6, Εξάρχεια) 
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