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ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 
 

 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ               Ως εργαζόμενοι, ως γονείς και μαθητές,      

                                                                                                                                       ως κάτοικοι Ηλιούπολης, εκφράζουμε  
                  την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των εργαζομένων στα φροντιστήρια «Ανέλιξη» στην Ηλιούπολη.  
 

Καταγγέλλουμε τις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας, που επέλεξε να απολύσει και να πετάξει στο δρόμο τους 
εργαζομένους που υπερασπίζονται τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και την αξιοπρέπειά τους. Αυτούς που 
την οδήγησαν σε κερδοφορία, με το ήθος και τη συγκρότησή τους στα γνωστικά αντικείμενα που 
διδάσκουν εδώ και 8 χρόνια, εργαζόμενοι με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου και καλύπτοντας 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι εκδικητικές αυτές απολύσεις είναι η απάντηση της εργοδοσίας στην 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων των φροντιστηρίων «Ανέλιξη», το καλοκαίρι του 2012, 
να μην αποδέχονται τη βλαπτική μεταβολή των εργασιακών τους σχέσεων. Είναι η απάντηση στην άρνησή 
τους να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας με μείωση αποδοχών 20%,  στο δίκαιο αίτημά τους για 
ίση κατανομή των ωρών και επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων τους. 
 

Από τις 19 Ιούνη, με την έναρξη των θερινών τμημάτων, δεν επαναπροσλήφθηκε κανένα μέλος της Γενικής 
Συνέλευσης των εργαζομένων στα φροντιστήρια «Ανέλιξη»! Η μεθόδευση αυτή αποδεικνύει ότι η 
εργοδοσία, λειτουργώντας ταυτόχρονα και για λογαριασμό και όλων των εργοδοτών του κλάδου, θέλει να 
απαλλαγεί από όλους τους «ενοχλητικούς» εργαζομένους. Αυτούς δηλαδή που, λειτουργώντας βάσει της 
ταξικής τους συνείδησης, αρνούνται να υποταχτούν 
στην εργοδοτική τρομοκρατία, συμμετέχουν σε 
απεργίες, διεκδικούν μέσα από  διαδικασίες γενικών 
συνελεύσεων και συμμετοχής στο σωματείο τους τα 
δίκαια αιτήματα για όλους τους συναδέλφους τους, 
αρνούμενοι να υποχωρήσουν και να προτάξουν το 
ατομικό τους βόλεμα έναντι της  συλλογικής 
διεκδίκησης των εργασιακών δικαιωμάτων.  
 

Η χρησιμοποίηση της κρίσης ως πρόσχημα για την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, για την επιβολή 
των απολύσεων όσων αγωνίζονται και διεκδικούν τα δίκια τους αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η 
εργοδοσία προχώρησε σε νέες προσλήψεις τον Ιούνη του 2012 και τον Ιούνη του 2013. Η μεθόδευση αυτή 
αποδεικνύει ότι θέλει να διασπάσει τους εργαζόμενους, εκμεταλλευόμενη την οικονομική εξαθλίωση και 
τον εκβιασμό της ανεργίας, να επιβάλει αμοιβές πείνας και συνθήκες υποταγής στον εργασιακό χώρο.  
 

Και αυτά σε μια περίοδο όπου η διάλυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας και οι ταξικοί φραγμοί στην 
εκπαίδευση σε συνδυασμό με τις εργασιακές συνθήκες δουλείας που επικρατούν στον ιδιωτικό τομέα και 
τη γενικότερη φτωχοποίηση καθιστούν κάθε εργαζόμενο, κάθε γονιό και κάθε μαθητή όμηρο της ανάγκης 
και της επιβίωσης.  
 

Κι όμως, παρ' όλα αυτά, κάποιοι κερδίζουν ως τώρα! Σίγουρα όχι εμείς, οι εργαζόμενοι, οι γονείς και οι 
μαθητές, που ο καθένας απ' το μετερίζι του αγωνιζόμαστε για εργασία με πλήρη δικαιώματα και για 
δημόσια δωρεάν παιδεία. Γι’ αυτό καλούμαστε να οργανώσουμε τους δικούς μας κοινούς αγώνες: Ν' 
αντισταθούμε στις απολύσεις, να σπάσουμε την εργοδοτική τρομοκρατία και να υπερασπιστούμε την 
αξιοπρέπειά μας και το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά 
δικαιώματα. Να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη συλλογική διεκδίκηση. Και σ' αυτό το “μάθημα” 
γινόμαστε όλοι μαθητές και δάσκαλοι απ’ τη στιγμή που θα βγούμε στο δρόμο της Αντίστασης, της 
Διεκδίκησης, της Αυτοοργάνωσης και της Αλληλεγγύης.  
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