
>>  Κυριακή 30 Δεκ. 2012: Μέρα αλληλεγγύης και αγώνα, όχι υποταγής και κατανάλωσης!  
 

Όλοι στην ΑΠΕΡΓΙΑ   Κανένα βιβλιοπωλείο/εμπορικό κατάστημα ανοιχτό  Ποτέ την Κυριακή! 
 
Η κυβέρνηση με υπουργική απόφαση («αποφασίζουμε και διατάζουμε», όπως 
όλα τα μέτρα του τελευταίου διαστήματος) καταργεί την κυριακάτικη αργία, 

ανοίγοντας για 2η Κυριακή -στις 30/12- τα καταστήματα. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα 
θεσμοθετήσει από το νέο χρόνο το άνοιγμα των καταστημάτων για 7 Κυριακές το 
χρόνο και για όλες τις Κυριακές το χρόνο για τα καταστήματα μέχρι 250 τμ. Βέβαια, 
ο Χατζηδάκης και ο Σκόρδας (Υπ. και Υφυπ. Ανάπτυξης) ξέρουν καλά ότι αυτή η 
διάταξη δεν μπορεί να σταθεί. Μετά από προσφυγή οποιουδήποτε πολυκα-
ταστήματος θα ανοίξει ο δρόμος για να είναι όλα ανοιχτά την Κυριακή! Φυσικά όλα 
αυτά στο όνομα της... ανάπτυξης. Όμως οι εργαζόμενοι ξέρουμε πολύ καλά 
ότι όταν οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις μιλούν για ανάπτυξη, εννοούν την 
ανάπτυξη των κερδών τους, την επιβολή των συμφερόντων τους εις βάρος 
μας. Κι έτσι 700.000 εργαζόμενοι στο εμπόριο φέτος την πρωτοχρονιά δεν θα 

υποδεχτούμε το 2013, αλλά το… 1909, που ήταν η τελευταία χρονιά με μαγαζιά 
ανοιχτά την Κυριακή. 103 χρόνια πίσω μας γυρνάει η ανάπτυξή τους! 
 

Το επιχείρημα της «αναζωογόνησης της αγοράς» και η ανάπτυξη που επικαλούνται οι ξενοδόχοι, 
το εμπορικό κεφάλαιο, οι εργοδότες και η κυβέρνηση είναι αστείο και προκλητικό. Στους 1,5 
εκατομμύριο άνεργους, στους 500.000 (επισήμως) απλήρωτους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, 
στους δημόσιους υπάλληλους με τους καρατομημένους μισθούς, στους δεκάδες χιλιάδες συντα-
ξιούχους με τις πετσοκομμένες συντάξεις, το μόνο που δεν λείπει είναι οι ώρες να ψωνίσουν! Τους 
λείπουν τα χρήματα για να επιβιώσουν και οι ώρες για να ζήσουν! Η λεηλασία των μισθών, το 

τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων, η μείωση των αποζημιώσεων, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων 
συνιστούν τη ζοφερή πραγματικότητα της κρίσης που χρησιμοποιείται από τα αφεντικά, ώστε να μας 
εκμεταλλεύονται ασύδοτα, όσο και όπως μπορούν, δεσμεύοντας ακόμα και τον όποιο ελεύθερο χρόνο, με 
αποτέλεσμα να καταστρέφονται προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις. Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας 
σε συνδυασμό με την «απελευθέρωση» του ωραρίου εργασίας και τον «απεγκλωβισμό» του από το 
ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων, ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες για κατάργηση του 8-ωρου, του 5-
ήμερου, των ρεπό και του ωραρίου εργασίας γενικά, συμπαρασύροντας και άλλους κλάδους (ταχυ-
μεταφορές, αποθήκες, λογιστήρια, τράπεζες κλπ). Στοχεύουν στην ανάπτυξη της κερδοφορίας του μεγάλου 
εμπορικού κεφαλαίου μέσω του ξεζουμίσματος και της εξαθλίωσης των εργαζομένων και του ξαναμοι-
ράσματος της αγοράς με το κλείσιμο μικρών επιχειρήσεων και τη συγκέντρωση του τζίρου σε λιγότερα 
χέρια. Όλα για τις μεγάλες αλυσίδες, τα πολυκαταστήματα, τις πολυεθνικές, τους ξενοδόχους και τα 
αφεντικά-μαγαζάτορες! Όσο για τις υποτιθέμενες νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, ακριβώς τα 
ίδια υπόσχονταν σε κάθε «απελευθέρωση» του ωραρίου. Το μόνο βέβαια που απέμενε δεν ήταν νέες 
θέσεις εργασίας, αλλά ακόμη μεγαλύτερη εντατικοποίηση και ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων 
(4ωρα, συμβάσεις ορισμένου χρόνου κλπ). Σε αυτό το παραμύθι άλλωστε την απάντηση έδωσε ο ίδιος ο 
πρόεδρος των εμπόρων (ΕΣΕΕ) λέγοντας ότι «τη στιγμή που έχουμε απλήρωτους τους εργαζομένους μας 
για μήνες, σιγά μην κάνουμε νέες προσλήψεις». 
 

Για τους εργαζόμενους στο εμπόριο, η Κυριακή είναι και θα παραμείνει αργία! Θα δώσουμε τη μάχη, 
ώστε μαζί με όλους τους εργαζόμενους, μαζί με τους άνεργους, μαζί με την κοινωνική πλειοψηφία που 
πλήττεται, να μετατρέψουμε την 30η Δεκέμβρη, αλλά και κάθε άλλη Κυριακή, σε μέρα αλληλεγγύης και 
αγώνα, ενάντια στην εκμετάλλευση, την κατάργηση των δικαιωμάτων μας, την ασυδοσία και επιθετικότητα 
του κεφαλαίου και των αφεντικών. Ώστε να μην υποταχθεί ο κόσμος της δουλειάς στη «θεά αγορά» και να 
μη θυσιάζεται η κοινωνία στο βωμό των κερδών. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Σύλλογος  Υπαλλήλων  Βιβλίου  -  Χάρτου  Αττικής 
 

     Λόντου 6, Εξάρχεια, 10681, Αθήνα   τηλ: 210 3820537  sylyp_vivliou@yahoo.gr  
 

                                       http://bookworker.wordpress.com  

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: 
 

Κανείς βιβλιοϋπάλληλος / εμποροϋπάλληλος για δουλειά! 
Κανένα βιβλιοπωλείο/εμπορικό κατάστημα ανοιχτό! 
Κανείς εργαζόμενος - άνεργος για ψώνια! Όλοι στις κινητοποιήσεις! 
 

Για να μη δουλεύουμε «ήλιο με ήλιο», 7 μέρες την εβδομάδα, μέχρι τα βαθιά γεράματα  
όπως θέλουν οι εργοδότες, οι κυβερνήσεις τους, οι τρόικες εσωτερικού και εξωτερικού.  
 

Όλοι στην 24-ωρη Απεργία στο εμπόριο! 

Η απεργία αυτή δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά όλους τους εργαζόμενους! 

 
 

Απεργιακή διαδήλωση 
Κυρ. 30/12, 10.30 π.μ.  

στην αρχή της Ερμού (Σύνταγμα) 

 
>> θα ακολουθήσει απεργιακό γλέντι 

και ανταλλακτικό παζάρι βιβλίου που 
θα γίνει σε μέρος που έχει νεκρώσει η 
αγορά και θα το ζωντανέψουμε όλοι εμείς 

που εκείνη την μέρα θα είμαστε στον 
δρόμο αγωνιζόμενοι για την ζωή και την 
αξιοπρέπεια [οπότε, ας φέρουμε κι ένα 

βιβλίο μαζί μας] 

 
Μοτοπορεία ενημέρωσης 

και οργάνωσης της απεργίας 
Παρασκευή 28/12, στις 6.00 μ.μ. 

κάτω από τα γραφεία μας 

 

http://bookworker.wordpress.com/

