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Μετά τισ τελευταίεσ εξελίξεισ του αγϊνα μασ για τθν επαναπρόςλθψθ των τριϊν ςυναδζλφων μασ Διονφςθ Αμπάτθ 
(χθμικοφ), Κωςτι Βαςίλογλου (μακθματικοφ) και Γιάννασ Σςαγκουρνοφ (φιλολόγου), που απολφκθκαν εκδικθτικά 
από τθν εργοδοςία τθσ επιχείρθςθσ, εξαιτίασ του πρωταγωνιςτικοφ τουσ ρόλου ςτθ ςυλλογικι διεκδίκθςθ των 
εργαςιακϊν μασ δικαιωμάτων και ςτθν αποτελεςματικι πίεςθ που αςκιςαμε ςτθν εργοδοςία να εφαρμόςει τθν 
υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ (Ε) του κλάδου και τθν εργατικι νομοκεςία τθν προθγοφμενθ χρονιά, 
ανακοινϊνουμε τα εξισ: 

1.      Θεωροφμε εμπαιγμό τθ ςτάςθ των ιδιοκτθτϊν τθσ επιχείρθςθσ, όπου μετά από τρεισ ςυναντιςεισ με τουσ 
απολυμζνουσ ςτισ οποίεσ οι επιχειρθματίεσ ηιτθςαν και οι απολυμζνοι ςυνάδελφοί μασ δζχτθκαν να ςυμμετζχουν, 
υποτίκεται για να βρεκεί λφςθ, ςυνζχιςαν να ζχουν τθν ίδια αδιάλλακτθ ςτάςθ. τθν δεφτερθ μάλιςτα από αυτζσ (4 
Ιουλίου), παραδζχτθκαν οι ίδιοι ευκαρςϊσ ότι οι αιτιολογίεσ που πρόβαλλαν όλο το προθγοφμενο διάςτθμα για τισ 
απολφςεισ ιταν απαράδεκτεσ και ότι ο πραγματικόσ λόγοσ τθσ εμμονισ τουσ ςτισ απολφςεισ είναι ότι αποτελεί  γι’ 
αυτοφσ ηιτθμα ϋϋανδρικισ τιμισϋϋ. τθν τρίτθ ςυνάντθςθ που ζγινε ςιμερα (13 Ιουλίου), οι απολυμζνοι ςυνάδελφοι 
διλωςαν ςτουσ ιδιοκτιτεσ ότι δεν είχαν ποτζ και οφτε ζχουν καμία προςωπικι αντιπαράκεςθ μαηί τουσ και άρα δεν 
δικαιολογοφνται αυτοί να προφαςίηονται κζματα τιμισ.  

Γίνεται λοιπόν ςαφζσ ότι πραγματικόσ λόγοσ των απολφςεων είναι ότι θ εργοδοςία δεν κζλει ςτθν επιχείρθςι τθσ 
ςυγκροτθμζνουσ επιςτιμονεσ-εργαηόμενουσ που αγωνίηονται για τα δικαιϊματά τουσ μαηί με τουσ ςυναδζλφουσ 
τουσ. Αυτό είναι ςίγουρα ηιτθμα τιμισ για τουσ εργοδότεσ. Μόνο που αυτι θ τιμι ζχει να κάνει με τα οικονομικά 
τουσ ςυμφζροντα και όχι με τθν θκικι τουσ υπόςταςθ. 

2.      Σθν τελευταία εβδομάδα του Ιοφνθ και κατά τθ διάρκεια των κινθτοποιιςεων, θ εργοδοςία απζςτειλε 
επιςτολι προσ τουσ γονείσ των μακθτϊν, υπογεγραμμζνθ από τουσ δφο κφριουσ μετόχουσ τθσ. ε αυτιν ζγινε 
προςπάκεια να ςυκοφαντθκεί ο αγϊνασ που δίνουμε για τθν ανάκλθςθ των απολφςεων, μζςα από ψεφδθ και 
προςβλθτικζσ επικζςεισ κατά των ςυναδζλφων και του ϋϋςυνδικαλιςτικοφ τουσ φορζαϋϋ. 

Ο ϋϋςυνδικαλιςτικόσ φορζασϋϋ που επαναλαμβάνουν ςτθν επιςτολι χωρίσ να τον κατονομάηουν – ςαν να μθν τον 
γνωρίηουν – είναι ο ΕΦΚ (φλλογοσ Εργαηόμενων ςτα Φροντιςτιρια Κακθγθτϊν) και θ αλικεια είναι ότι τον 
γνωρίηουν πολφ καλά. Πριν από μερικά χρόνια και μετά από καταγγελία ςυναδζλφων, που εργάηονταν τότε ςτθν 
επιχείρθςθ, ςτον ΕΦΚ, ότι υποχρεϊνονταν παράνομα να δουλεφουν 60λεπτο (θ Ε ορίηει ότι θ διδακτικι ϊρα 
είναι 45λεπτθ), πλιρωςαν αρκετά χριματα ςε αυτοφσ τουσ ςυναδζλφουσ ωσ αποηθμίωςθ. Από εκείνθ τθν χρονιά θ 
επιχείρθςθ δεν ξαναεφάρμοςε το 60λεπτο. Ο ΕΦΚ είναι ζνα από τα Πρωτοβάκμια ωματεία του ιδιωτικοφ τομζα 
που δεν ζχει πάτρωνεσ, δεν ςτθρίηεται από κόμματα, δεν ζχει ϋϋχορθγοφσϋϋ. τθρίηεται οικονομικά, και κυρίωσ 
ςυνδικαλιςτικά, ςτα μζλθ του, τουσ κακθγθτζσ ςτα φροντιςτιρια και αγωνίηεται μαηί τουσ, για να μποροφμε να 
ζχουμε αξιοπρεπι δουλειά και ηωι. Χωρίσ το ωματείο μασ ο χϊροσ των φροντιςτθρίων κα ιταν ϋϋεργαςιακι 
ηοφγκλαϋϋ όπου οι εργοδότεσ κα αυκαιρετοφςαν ανενόχλθτοι, κα καταςτρατθγοφςαν τθν υλλογικι φμβαςθ 
Εργαςίασ, χωρίσ να μπορεί να τουσ ελζγξει κανείσ. Μιπωσ αυτό κζλουν οι εργοδότεσ, όχι μόνο ςτα φροντιςτιρια 
αλλά και ςε όλουσ τουσ υπόλοιπουσ εργαςιακοφσ κλάδουσ; Nα μθν υπάρχουν αγωνιςτικά ςωματεία; Να μθν 
υπάρχουν υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ; Να μθν υπάρχει ςυλλογικι διεκδίκθςθ; ε μια τζτοια εφιαλτικι κοινωνία 
(που δυςτυχϊσ ςιμερα κοντεφει να γίνει πραγματικι) θ ϋϋεργαςιακι κόλαςθϋϋ για μασ τουσ εργαηόμενουσ κα ιταν 
πράγματι ϋϋκερδοφόροσ παράδειςοσϋϋ για τουσ εργοδότεσ. Θα αγωνιςτοφμε για να μθν φτάςουμε ποτζ ςε αυτιν τθ 
ηοφερι κατάςταςθ. 

3.      Ο αγϊνασ των απολυμζνων ςυναδζλφων μασ για επαναπρόςλθψθ είναι ζνασ δίκαιοσ αγϊνασ και κα τον 
δϊςουμε με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ μαηί τουσ. Είναι ζνασ αγϊνασ που χαρακτθρίηεται από τθν Αλικεια, τθν 
Αξιοπρζπεια και τθν Αλλθλεγγφθ. Κςωσ αυτζσ οι λζξεισ να είναι άγνωςτεσ ςε κάποιουσ, εμείσ όμωσ κζλουμε να τισ 
διδάξουμε ςτουσ μακθτζσ μασ. Θα είναι το μεγαλφτερο εφόδιο για τθ ηωι τουσ. 

Όλοι την Παραςκευή 15/7 ςτισ 12.30μμ ςτη ςυγκζντρωςη ςτο υπουργείο Εργαςίασ (Πειραιώσ 40) όπου θα γίνει η 
τριμερήσ ςυνάντηςη υπουργείου-εργοδοςίασ-απολυμζνων ςυναδζλφων 


