
Πρωτοβουλία Εργαζομένων & Ανέργων στην ιδιωτική εκπαίδευση

Κέντρα Ξένων Γλωσσών «Γράψα»: Είμαστε οι καλύτεροι 
στην... εκμετάλλευση!

Όλες/οι ξέρουμε πως στην ιδιωτική εκπαίδευ-
ση και ιδιαίτερα στις αλυσίδες φροντιστηρίων 
και μάλιστα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ) 
επικρατούν επισφαλείς εργασιακές συνθήκες. 
Η εκμετάλλευση των εργαζομένων στα ΚΞΓ 
Γράψα είναι ανάλογη του μεγέθους της δια-
φημιστικής τους καμπάνιας: «Είμαστε στον 
Γράψα, είμαστε οι καλύτεροι». Οι πρακτικές 
αυτές, τις οποίες σήμερα δημοσιοποιούμε 
–μετά από καταγγελίες συναδέλφων στην 
Πρωτοβουλία Εργαζομένων και Ανέργων στην 
Ιδιωτική Εκπαίδευση– και αγωνιζόμαστε για 
να σταματήσουν, αποτελούν κεντρική πολι-
τική της αλυσίδας Γράψα και ακολουθούνται 
από τα παραρτήματα, όπως αυτά που έχουν 
έδρα την οδό Ακαδημίας, την Πατησίων στην 
Κυψέλη, τη λεωφόρο Γαλατσίου στο Γαλάτσι: 
 
Επιβάλλουν στις/στους εργαζόμενες/ους 
50λεπτα μαθήματα, αν και η διδακτική ώρα 
έχει θεσμοθετηθεί στα 45 λεπτά, και, βεβαί-
ως, δεν πληρώνονται τα επιπλέον 5 λεπτά ερ-
γασίας. Οι αδήλωτες ώρες εργασίας είναι συ-
νήθως πάνω από τις μισές. Καταβάλλεται το 
κατώτατο ωρομίσθιο που βεβαίως πολύ δύ-
σκολα φτάνει για να επιβιώσει κανείς, ενώ η 
πενιχρή αύξηση που δόθηκε την 1η του Μάη 
σε όλες/ους τις/τους εργαζόμενες/ους όλων 

των κλάδων ενσωματώθηκε στις δηλωμένες 
ώρες, αλλά ταυτόχρονα αφαιρέθηκε ισόπο-
σα από τις αδήλωτες... Έτσι δεν δόθηκε καμία 
αύξηση!

Και σαν να μην έφταναν αυτά, για τα ιδιαί-
τερα μαθήματα τα οποία γίνονται εντός του 
χώρου εργασίας, οι ώρες εργασίας είναι αδή-
λωτες και οι εργαζόμενες/οι πληρώνονται 
με… 5 ευρώ την ώρα. Το ίδιο συμβαίνει και με 
τις υπερωρίες (επαναληπτικά μαθήματα, μα-
θήματα ένταξης καινούργιων μαθητών/τριών 
που ενσωματώνονται κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς στα ήδη υπάρχοντα τμήματα, μαθή-
ματα προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίη-
σης γλωσσομάθειας).

Οι εργαζόμενες/οι εξαναγκάζονται να απο-
δεχτούν τις διαρκείς τροποποιήσεις του προ-
γράμματος διδασκαλίας το οποίο ορίζεται 
από την ατομική σύμβαση εργασίας, χωρίς να 
μπορούν να αρνηθούν την ανάθεση τμημάτων 
ή την αλλαγή του ωραρίου εργασίας, ακόμη 
και αν είναι αναγκασμένες/οι να δουλέψουν 
άλλες 8 ή 10 ώρες την ίδια μέρα και να με-
τακινηθούν σε διαφορετικά παραρτήματα με 
χρονικό περιθώριο μισής ώρας. Έτσι επιβάλ-
λεται απόλυτη διαθεσιμότητα της ζωής των 

Νοέμβρης του 2022 

Ποιος έχτισε τη Θήβα την εφτάπυλη;
Στα βιβλία δεν βρίσκεις παρά των βασιλιάδων τα ονόματα.

Οι βασιλιάδες κουβάλησαν τ’ αγκωνάρια;
Μπέρτολτ  Μπρεχτ, «Ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει»

Πιστεύουμε ότι έχουμε «συλλέξει» τους καλύτερους διδάσκοντες της αγοράς.
 Ανθρώπους με καλά Πτυχία, χαμογελαστούς, αισιόδοξους και σύγχρονους στη 

σκέψη. Έχουμε δημιουργήσει, λοιπόν, ένα περιβάλλον Ανοιχτό και Δημιουργικό, 
ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τις νέες ιδέες και την καινοτομία.

                                                                            Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ
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εργαζομένων, γιατί το κέρδος του εργοδότη 
είναι πάνω από τη ζωή των εργαζομένων...

Άλλες ώρες, απλήρωτες βέβαια, που «αφιε-
ρώνονται» στην αλυσίδα ΚΞΓ Γράψα και στις 
οποίες η παρουσία των εργαζομένων καθί-
σταται υποχρεωτική, είναι τα meetings, οι 
συσκέψεις με τον εργοδότη. Εκεί το αφεντι-
κό δίνει υποδειγματική διάλεξη σχετικά με τις 
αξίες από τις οποίες εμφορείται η επιχείρηση: 
«Τα Γράψα είμαστε εμείς και είμαστε οι καλύ-
τεροι» απαιτώντας τη θυσία όλων για το καλό 
της επιχείρησης (δηλαδή το δικό του καλό...). 
Έτσι διαμορφώνεται ένα ανταγωνιστικό κλί-
μα με επιβράβευση των πιο παραγωγικών και 
επιπλήξεις για τους υπόλοιπους, ενώ επιβάλ-
λονται αφόρητες συνθήκες εργασίας: καθη-
μερινή επιτήρηση σε σχέση με την ενδυμασία 
(«professional look»), «επισκέψεις» των συ-
ντονιστών κάθε γλώσσας στις αίθουσες διδα-
σκαλίας για να «αξιολογήσουν» καθηγήτριες/
ές (μάλιστα την περίοδο του υποχρεωτικού 
εγκλεισμού η παρακολούθηση γινόταν με κα-
ταγραφή του μαθήματος μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας), άσκηση πίεσης στις/στους ερ-

γαζόμενες/ους να πείσουν μαθήτριες/ές να 
μην εγκαταλείψουν την τάξη ή να προεγγρα-
φούν για την επόμενη σχολική χρονιά.

Καθώς ο αγώνας που δίνουμε αφορά όλες 
και όλους, καταγγέλλουμε ότι οι διανομείς 
διαφημιστικών φυλλαδίων της αλυσίδας ΚΞΓ 
Γράψα –τα οποία κατακλύζουν στην αρχή 
κάθε σχολικής χρονιάς τις πολυκατοικίες και 
τους δρόμους των γειτονιών της Αθήνας– 
εργάζονται ανασφάλιστοι/ες με ωρομίσθιο 
3–3,5 ευρώ την ώρα, σε καθεστώς αυστηρής 
επιτήρησης από τους «ομαδάρχες–επόπτες» 
της διανομής φυλλαδίων. Αυτό αποτελεί πο-
λιτική της αλυσίδας Γράψα, καθώς η πληρω-
μή γίνεται στα κεντρικά γραφεία από τον ίδιο 
τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας. Αν και η εργασία 
αυτή φαίνεται «απλή και ανώδυνη», κρύβει 
πολλούς κινδύνους και εργατικά ατυχήματα 
μέσα στις πολυκατοικίες στις οποίες γίνεται 
διανομή φυλλαδίων. Για τα γεγονότα αυτά, 
βέβαια, το αφεντικό δεν φέρει καμία ευθύνη 
ούτε καταβάλλει αποζημίωση, καθώς η/ο ερ-
γαζόμενη/ος είναι ανασφάλιστη/ος.

Αντίσταση Αυτοοργάνωση Ταξική αλληλεγγύη

Να παλέψουμε για την αξιοπρέπεια αναζητώντας αυτά που μας ενώνουν.
 

Να βρούμε το μονοπάτι της ταξικής αλληλεγγύης και της συλλογικής αντίστασης.

  Συνέλευση: κάθε 2η Κυριακή του μήνα στις 7.00 μ.μ. στον χώρο των σωματείων βάσης (Ο. Σκυλίτση 10, Αθήνα)
Άνοιγμα γραφείων: κάθε Τετάρτη της 4ης εβδομάδας του μήνα, 10.30 π.μ. - 12.30 μ.μ.|

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι όλων των κλάδων που εργαζόμαστε στην επιχείρηση ΚΞΓ Γράψα, 
είτε δουλεύουμε στις τάξεις είτε στη γραμματεία είτε στην καθαριότητα είτε στη διανομή 
φυλλαδίων,

Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων και Ανέργων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση σας καλεί σήμερα, 9 του 
Νοέμβρη, τη μέρα της 24ωρης πανεργατικής απεργίας, να αρχίσουμε να μιλάμε μεταξύ μας. 
Όλες και όλοι μαζί να οργανώσουμε και να συνδιαμορφώσουμε τον αγώνα για να σταματήσει 
η εργοδοτική ασυδοσία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια.


