Να απαντήσουμε συλλογικά και αγωνιστικά στην ποινικοποίηση–
εγκληματοποίηση των εργατικών αγώνων
Την Τετάρτη 8 του Μάη, στα δικαστήρια στην πρώην σχολή Ευελπίδων, μετά από μια καφκική δίκη,
χωρίς μάρτυρες κατηγορίας, με την εισαγγελέα να εισηγείται την αθώωση, ο δικαστής καταδίκασε
την απολυμένη από το 2014 συνάδελφό μας Ανδριανή για συκοφαντική δυσφήμιση του εργοδότη
της, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο η συνάδελφος, αφού είχε ήδη απολυθεί (κατά τη
δικαστική ιδιόλεκτο: «είχε αποχωρήσει») διέδιδε στον χώρο του φροντιστηρίου «Πρίσμα» ότι η
σύμβασή της δεν ήταν ορισμένου, αλλά αορίστου χρόνου, καθώς και ότι η Επιθεώρηση Εργασίας
«έβγαλε απόφαση για να επιστρέψει στη δουλειά της». Με αυτόν τον τρόπο «έβλαψε την τιμή και
την υπόληψη του εγκαλούντος, παρουσιάζοντάς τον ως «αφερέγγυο και ασυνεπή επαγγελματία και
εργοδότη στον κύκλο των φροντιστηρίων και των εργαζομένων σε αυτά».
Ο δικαστής καταδίκασε τη συνάδελφο σε 4 μήνες φυλάκισης, δίνοντας μόνος του ελαφρυντικό αν
και η ίδια δεν το είχε ζητήσει.
Την Παρασκευή 10 του Μάη, η συνάδελφος δικαζόταν ξανά με την κατηγορία… ότι μαζί με το
σωματείο της, τον ΣΕΦΚ, κατά τη δικαστική ιδιόλεκτο: «με πλήθος 30 περίπου άγνωστων
συναυτουργών συγκεντρώθηκαν κάτωθι του επί της οδού Γ. Γενναδίου 5 φροντιστηρίου Πρίσμα και
με τη χρήση τηλεβόα… επιχείρησαν να εξαναγκάσουν τον εργοδότη της να την επαναπροσλάβει,
ενώ δεν υποχρεωμένος». Με αυτόν τον τρόπο, χαρακτηρίζονται «κατ’ εξακολούθηση έγκλημα» οι
κινητοποιήσεις ενάντια στις συνθήκες εργασίας των αλλεπάλληλων συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου, ενάντια στην απόλυση της συναδέλφου, η οποία απολύθηκε γιατί διεκδίκησε
δεδουλευμένα 2 χρόνων και υποχρέωσε την εργοδοσία να της τα καταβάλει. Να, λοιπόν, πώς η
ποινικοποίηση–εγκληματοποίηση των αγώνων, τυποποιείται από τον ποινικό κατασταλτικό
μηχανισμό.
Στις 10 του Μάη καλέστηκε από τον ΣΕΦΚ και πραγματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης
στα δικαστήρια με πανό και τη συμμετοχή και αλληλέγγυων. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε
για τις 21/11/2019, αν και θα έπρεπε ήδη να έχει παραγραφεί από το 2016.
Υπενθυμίζουμε ότι η μήνυση σχετικά με την υπόθεση αυτή κατατέθηκε στις 29/9/2014 και ενώ η
προανάκριση στο ΑΤ Εξαρχείων γίνεται τον Ιούνη του 2016, χωρίς να κληθεί η απολυμένη
συνάδελφος, “ανασυγκροτείται” με εντολή εισαγγελέα η δικογραφία από τον αστυνομικό
υποδιευθυντή του ΑΤ Εξαρχείων, ο οποίος έχει καταθέσει 3,5 χρόνια πριν μαζί με άλλους 2
αστυνομικούς κατά την προανάκριση ότι: «οι συγκεντρωθέντες κατά την παραμονή και διαμαρτυρία
τους στο σημείο, δεν προέβησαν σε έκτροπα (φθορές στο φροντιστήριο), ούτε διασάλευσαν την
τάξη και την κυκλοφορία, καθώς παρέμεναν επί του πεζοδρομίου περιοριζόμενοι μόνο στη
διαμαρτυρία, ούτε επιχείρησαν να ενεργήσουν κάποιου είδους κατάληψη σε αυτό, καθώς δεν
εμπόδιζαν την είσοδο και την έξοδο σε αυτό».
Επικαλούμενος μάλιστα ότι: «Για το συμβάν ενημερώθηκε τηλεφωνικώς από την υπηρεσία μας, ο
εισαγγελέας ποινικής δίωξης, ο οποίος διέταξε να μην κινηθεί η αυτόφωρος διαδικασία σε βάρος
των συγκεντρωθέντων, λαμβάνοντας υπόψη το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του

“συνέρχεσθαι” και το γεγονός ότι δεν λάμβαναν χώρα έκτροπα και επρόκειτο για ειρηνική
διαμαρτυρία».
Στις 26/10/2017 ο εισαγγελέας Πρωτοδικών ζητά περαιτέρω προκαταρτική εξέταση για να
«προταθούν 2 μάρτυρες από τον εγκαλούντα [τον εργοδότη] και να ληφθούν εξηγήσεις
εγκαλουμένης [από την απολυμένη συνάδελφο]» και να εξακριβωθούν πλήρη στοιχεία ταυτότητας,
διαμονής και ΑΦΜ».
Τον Γενάρη του 2018 από το ΑΤ Εξαρχείων καλείται ο εργοδότης και ερωτάται από το όργανο της
τάξης: «Γνωρίζεται [!] να προτείνετε μάρτυρες σχετικά με το περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα την
29/9/2014;». Ο εργοδότης προτείνει ως μάρτυρα τη γραμματέα του φροντιστηρίου και μία μάνα,
της οποίας η κόρη ήταν μαθήτρια το 2014. Και οι 2, στις 18 και 19/1/2018, δηλαδή 3,5 χρόνια μετά,
θυμούνται ότι έξω από το φροντιστήριο οι συγκεντρωμένοι «εμπόδιζαν την είσοδο, το μάθημα με
τη φασαρία που προκαλούσαν, ενώ προσπάθησαν να εισέλθουν… εντός του φροντιστηρίου,
περιμένοντας… να ανοίξει κάποιος την πόρτα». Η συνάδελφος όχι μόνο δεν κλήθηκε αλλά και δεν
ενημερώθηκε ποτέ για τις μεθοδεύσεις αυτές.
Ο Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών καλεί την Κυριακή 2 του Ιούνη στις 18:00
το απόγευμα στα γραφεία των πρωτοβάθμιων σωματείων (Λόντου 6) σωματεία, εργατικές
συλλογικότητες και συνελεύσεις γειτονιάς σε δεύτερη σύσκεψη, για να συζητήσουμε την οργάνωση
της απάντησής μας όχι μόνο στις μεθοδεύσεις των μηχανισμών που επέβαλαν την καταδίκη της
συναδέλφου για συκοφαντική δυσφήμιση αλλά και σε όλες τις διώξεις που υπάρχουν και στοχεύουν
στην ποινικοποίηση–εγκληματοποίηση των εργατικών αγώνων.
Από τις κινητοποιήσεις μας μέσα και έξω από τις αίθουσες των δικαστηρίων, από τον ταξικό αγώνα
εργαζομένων και ανέργων εξαρτάται αν θα υπάρξει ανάχωμα στα σχέδιά τους.
Η πρότασή μας είναι αρχικά να οργανωθεί κινητοποίηση στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Να μην περάσει η κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία
Να σταματήσει κάθε δίωξη στην απολυμένη συνάδελφο Ανδριανή

Ο αγώνας δεν ποινικοποιείται, δεν καταστέλλεται, συνεχίζεται…

