
Πρωτοβουλία Εργαζομένων & Ανέργων στην ιδιωτική εκπαίδευση

Γενάρης του 2022 

Αντίσταση στον κοινωνικό εκφασισμό και 
κανιβαλισμό, στις μαύρες λίστες και στην ανεργία...

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε σε μια περίοδο, κατά την οποία με πρόσχημα τον Covid–19 τα 
αφεντικά επιχειρούν να συνεχίσουν την καπιταλιστική αναδιάρθρωση επιδιώκοντας με κάθε 
τρόπο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Κάθε μέρα που περνά γίνονται και πιο ορατά τα 
αποτελέσματα της εγκληματικής κυβερνητικής πολιτικής, με την οποία αφενός επιδιώκει 
«ανοσία της αγέλης» στέλνοντας χιλιάδες στις ΜΕΘ και στον θάνατο, και αφετέρου τη λεη-
λασία των εργασιακών δικαιωμάτων με την πλήρη στήριξη του κράτους στα αφεντικά. Έτσι 
διαμορφώνεται μια δυστοπική εργασιακή πραγματικότητα με δραματική μείωση των μισθών 
και εντατικοποίηση της εργασίας μέσα σε επικίνδυνες συνθήκες.

Στους εργασιακούς χώρους της ιδιωτικής εκπαίδευσης –και ιδιαίτερα στα φροντιστήρια μετά 
και την απαγόρευση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) από το 2011– λεηλατούνται 
τα εργασιακά δικαιώματα. Με πρόσχημα τον Covid–19 τα αφεντικά επέβαλαν γενίκευση της 
τηλεργασίας, υπασφάλιση, μαύρη εργασία και δραματική μείωση των ωρών εργασίας. Ταυ-
τόχρονα, εντείνεται η στοχοποίηση όσων συνεχίζουν να παλεύουν στον χώρο δουλειάς, όσων 
βάζουν κόκκινη γραμμή ανάμεσα στους εργαζομένους και στα αφεντικά, όσων αντιστέκονται 
στην επιβολή της μετατροπής των αιθουσών διδασκαλίας σε χώρους reality και συνεχίζουν να 
στέκουν όρθιες/οι και να διδάσκουν αξιοπρέπεια, με τίμημα τη μείωση του χρόνου εργασίας 
και του μισθού τους και τέλος, με την απόλυση και την ανεργία ως τιμωρία και εκδίκηση για 
τη δράση τους.
 
Τη Δευτέρα 17/1/2022 στα δικαστήρια στην πρώην σχολή Ευελπίδων (κτίριο 9, αίθουσα 
9) εκδικάζεται η υπόθεση της μη καταβολής δεδουλευμένων στον απολυμένο συνάδελ-
φο Β.Κ. από το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης «Άσκηση».

Στην Πεύκη η εργοδοσία του φροντιστηρίου, ύστερα από τριάμισι χρόνια αλλεπάλληλων συμ-
βάσεων ορισμένου χρόνου οδήγησε τον συνάδελφο Β.Κ. στην ανεργία. Ο συνάδελφος στοχο-
ποιήθηκε για την αξιοπρεπή στάση του κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αλλά και λόγω της 
συνδικαλιστικής δράσης του σε σωματεία και εργατικές συλλογικότητες μέσα και έξω από τον 
χώρο εργασίας. Ο εργοδότης αρνήθηκε να τον επαναπροσλάβει μετά από διαδοχικές αντιφα-
τικές δικαιολογίες που περιλάμβαναν την μη αποδοχή από τον συνάδελφο κάμερας για δια-
δικτυακή μετάδοση του μαθήματος μέσα στη τάξη, αργότερα την «αντιπάθεια» μαθητ(ρι)ών 
προς το πρόσωπό του και εντέλει «πολιτικούς λόγους» που επικαλέστηκε ο εργοδότης.

Το καλοκαίρι του 2020 προχωρήσαμε σε αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις έξω από το φροντιστή-
ριο «Άσκηση» και στην ευρύτερη περιοχή της Πεύκης σε μία εκ των οποίων αντιμετωπίσαμε 
αντισυγκέντρωση στην οποία συμμετείχαν ο εργοδότης, δύο καθηγητές, γονείς, μαθητές και 
μαθήτριες. Ένα τραγικό μάθημα κοινωνικού κανιβαλισμού δίδαξε η εργοδοσία και οι γονείς 
στα παιδιά τους. Με τη δυναμική της συγκέντρωσής μας τους αναγκάσαμε να αποχωρήσουν. 
Κατά το τέλος της κινητοποίησής μας ομάδα ατόμων, μεταξύ των οποίων και μαθητές του 
φροντιστηρίου, επιδίωξαν να προκαλέσουν με φασιστικές εκφράσεις και χειρονομίες, αλλά 
και αυτοί αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. 
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Όλες, όλοι τη Δευτέρα 17/1/2022 στις 9.00 π.μ. στα δικαστήρια 
στην πρώην σχολή Ευελπίδων (κτίριο 9, αίθουσα 9)

Δύο μέρες μετά, την Τετάρτη 15/7/20 αλλά και την Πέμπτη 23/7/20, δόθηκε άμεση απάντηση 
με ακόμη μαζικότερη συμμετοχή από πλήθος συναγωνιστριών και συναγωνιστών από σωμα-
τεία, πολιτικές και εργατικές συλλογικότητες και συνελεύσεις γειτονιάς στις κινητοποιήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν έξω από το φροντιστήριο και την εξόρμηση στους κεντρικούς δρό-
μους της Πεύκης. Με συνθήματα και πολιτική καταγγελία της απόλυσης αλλά και του κοινω-
νικού κανιβαλισμού και εκφασισμού, τους δείξαμε ότι είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα 
επιβάλουν να γίνει η εκπαιδευτική διαδικασία reality, όπου οι γονείς–πελάτες θα αποφασί-
ζουν να μείνουμε άνεργοι/ες, επειδή δεν σκύβουμε το κεφάλι στη ρατσιστική συμπεριφορά 
στους χώρους εργασίας. Σε όλη την περιοχή της Πεύκης στείλαμε το μήνυμα ότι οι προκλήσεις 
των αφεντικών και των εκφασισμένων ομάδων που κινούνται στις γειτονιές και εκτρέφουν τον 
ρατσισμό, τον σεξισμό και τον φασισμό, δεν θα πάρουν ούτε σπιθαμή από τον δημόσιο χώρο.

Η κυβέρνηση και τα αφεντικά έχουν την αυταπάτη ότι ήρθε το «τέλος της ιστορίας», ότι η 
προσαρμογή στη «νομιμότητα», η σιωπή και η υποταγή είναι μονόδρομος. Είναι γελασμένοι. 

Δείξαμε πως παλεύουμε στην πράξη για τα εργασιακά μας δικαιώματα και για την κοινωνι-
κή απονομιμοποίηση των ρατσιστικών και φασιστικών πρακτικών μέσα και έξω από τους χώ-
ρους εργασίας με όρους αγώνα και όχι στο επίπεδο της αυτοαναφορικότητας, της εικόνας του 
facebook ή με χαρτοπόλεμο.

Συνεχίζουμε τον αγώνα διεκδικώντας να καταβληθούν τα 
δεδουλευμένα του συναδέλφου Β.Κ. και να επαναπροσλη-
φθεί στο φροντιστήριο «Άσκηση».

Η αυτοοργάνωση, η αντίσταση και η ταξική αλληλεγγύη 
θα νικήσουν 

Δεν θα περάσουν ο κοινωνικός κανιβαλισμός 
και ο εκφασισμός


