ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΗ, 18.00, ΧΑΥΤΕΙΑ (ΑΙΟΛΟΥ & ΣΤΑΔΙΟΥ)
συναδέλφισσες και συνάδελφοι από τον κλάδο του εμπορίου,
εργαζόμενοι κι εργαζόμενες από κάθε χώρο δουλειάς,
άνεργοι κι άνεργες και όλος ο κόσμος του αγώνα

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΙΛΗΣΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ». Εδώ
και χρόνια οι «από πάνω» προσπαθούσαν να καταργήσουν την Κυριακάτικη αργία και να «απελευθερώσουν» τα ωράρια της αγοράς και πάντα
έβρισκαν απέναντί τους τον κόσμο της δουλειάς
που αντιστέκονταν με τους αγώνες του. Με την
όξυνση της επίθεσης όμως που συντελείται τα
τελευταία χρόνια, κράτος, αφεντικά και κυβερνώντες σε αγαστή συνεργασία με τα καθεστωτικά
ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνα, έντυπος και ιντερνετικός τύπος) έχουν εξαπολύσει μια τεράστια
επίθεση προπαγάνδας για να μας πείσουν, όχι
φυσικά για το ότι βρήκαν την ευκαιρία να υλοποιήσουν και να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του
κεφαλαίου, των πολυεθνικών και των μεγάλων ομίλων του εμπορίου, αλλά για το πόσο ευτυχισμένη
θα ήταν η κοινωνία αν τα μαγαζιά λειτουργούσαν
και τις Κυριακές! Όλοι οι ξύλινοι και δογματικοί
μονόλογοι των «ειδικών» κλείνουν με τα γνωστά
ψέματα: «θα τονωθεί η αγορά», «θα αυξηθεί ο
τζίρος», «θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας». Οι παπαγάλοι της κυβέρνησης είναι πρόθυμοι
να επιστρατεύσουν κάθε μέσο για να «πείσουν»
την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τους ανέργους, ότι η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας θα
λειτουργήσει θετικά για τον κόσμο της εργασίας.
Μόνο που εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά και
από πρώτο χέρι, ότι οι εργασιακές σχέσεις θα
αλλάζουν προς το χειρότερο και ότι εκτός
από τις μειώσεις μισθών, τις ατομικές συμβάσεις, την ανασφάλιστη εργασία, την απλήρωτη εργασία, τα σπαστά ωράρια, τα εξαήμερα, την ορθοστασία, την προσαύξηση της
Κυριακής-αργίας που θα καταργηθεί (ήδη σε
χιλιάδες εργαζόμενους δεν δίνεται καν), ότι
υπάρχουν εταιρίες που στέλνουν εργαζόμενους να δουλεύουν μόνο για τις Κυριακές, ότι
διαταράσσεται η ζωή χιλιάδων ανθρώπων, ότι
η κατάργησή της Κυριακάτικης αργίας στο
εμπόριο τελικά θα συμπαρασύρει και άλλους
κλάδους με αποτέλεσμα να επεκταθεί παντού.

Μόνο που εμείς γνωρίζουμε και βιώνουμε
γύρω μας από πρώτο χέρι, ότι 1.500.000 άνεργοι κι άνεργες δεν έχουν καν ένα αξιοπρεπές
επίδομα ανεργίας για να καλύπτουν έστω τα
αναγκαία. Ότι υπάρχουν 800.000 απλήρωτοι
εργαζόμενοι που δεν έχουν ούτε τα βασικά για
την επιβίωσή τους. Ότι έχουν πετσοκοπεί οι
μισθοί και οι συντάξεις μας.
Όλοι εμείς, απέναντι στα ψέματα που θέλουν να
μας πνίξουν, συνεχίζουμε να λέμε τις δικές μας
αλήθειες, ότι ο βασικός τους στόχος είναι να
υποταχτεί η κοινωνία στις ανάγκες της αγοράς. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το άνοιγμα των
μαγαζιών τις Κυριακές θα διαλύσει πλήρως τις
εργασιακές σχέσεις, μειώνοντας ακόμα περισσότερο το εργατικό κόστος και καταπατώντας
ότι έχει απομείνει, προς όφελος από τη μια και
των μικρών και μεγάλων αφεντικών και από
την άλλη ξαναμοιράζοντας την πίτα της αγοράς
προς όφελος των μεγάλων εμπορικών ομίλων
και των πολυεθνικών. Γνωρίζουμε πολύ καλά
ότι ο μόνος δρόμος για μας είναι να συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα εργατικά μας
δικαιώματα και τα ταξικά μας συμφέροντα.

Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ
ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΘΗΚΕ
ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ.
Το πείραμα της λειτουργίας των καταστημάτων 52
Κυριακές το χρόνο προσπάθησαν να το επιβάλλουν στην Ερμού, στον πιο εμπορικό δρόμο της
Αθήνας. Αντί όμως η Ερμού να μετατραπεί σε ένα
καταναλωτικό τσίρκο όπου η αχαλίνωτη αγορά θα
κυριαρχεί πάνω στους ανθρώπους και τις ζωές
τους, η Ερμού μεταμορφώθηκε σ’ ένα εργαστήρι
αλληλεγγύης, αντίστασης και αγώνα.
Το Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια συνενώνει και συντονίζει με
οριζόντιες διαδικασίες, συλλογικά εγχειρήματα
αγώνα, όπως εργατικά σωματεία τόσο από τον
ευρύτερο κλάδο του εμπορίου όσο και από
άλλους κλάδους, συλλογικότητες εργαζομένων κι
ανέργων, συνελεύσεις γειτονιάς και διάφορες
συλλογικότητες του ταξικού και κοινωνικού κινήματος, που συμμετέχουν ισότιμα, ανταλλάσσοντας
σκεπτικά και εμπειρίες του αγώνα. Όλοι μαζί βρεθήκαμε με αποφασιστικότητα από την πρώτη
στιγμή στον αγώνα για την Κυριακάτικη αργία. Με
καθημερινές ενημερωτικές παρεμβάσεις μέσα στα
καταστήματα, με μαχητικές απεργιακές περιφρουρήσεις και αποκλεισμούς κάθε Κυριακή, η σιωπή
έσπασε και ο φόβος που είχαμε συνηθίσει άρχισε
να ξεπερνιέται. Η δυναμική των κινητοποιήσεων,
έδωσε το κουράγιο και τη δύναμη στους συναδέλφους, ώστε να μπορούν να έχουν μια συλλογική φωνή, να αρχίσουν να διεκδικούν συλλογικά
όλα όσα θέλουν και να παλεύουν αποφασιστικά
στηριζόμενοι στις ίδιες τους τις δυνάμεις. Ήδη,
μετά από μήνες κινητοποιήσεων, συνάδελφοι και
συναδέλφισσες από το εμπόριο, έχουν δημιουργήσει τη δική τους παρακαταθήκη αγώνα συγκροτώντας μια νέα συλλογικότητα «Εργαζόμενοιεργαζόμενες από το κλάδο του εμπορίου» που
επιδιώκει να αναπτύξει τους δεσμούς συναδελφικής αλληλεγγύης και να αποτελέσει ένα κοινό
έδαφος συνάντησης, οργάνωσης και αντίστασης
στους χώρους της δουλειάς.

ΟΥΤΕ 52 ΟΥΤΕ ΚΑΙ 7
ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ.
Συναδέλφισσα και συνάδελφε στο εμπόριο,
συνεχίζουμε τον αγώνα μας μαχητικά, μέσα και
έξω από τους χώρους δουλειάς, για να μη μας
κλείσουν μέσα στα καταστήματα και τις Κυριακές.
Είτε δουλεύουμε σε MALL ή πολυκατάστημα, είτε
σε supermarket ή μικρομάγαζο, την Τετάρτη 22
Οκτώβρη διαδηλώνουμε για τις Κυριακές μας,
τους μισθούς μας, τις ζωές μας. Συζητάμε με
τους συναδέλφους μας και κατεβαίνουμε στο
δρόμο συλλογικά και αγωνιστικά.
Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες από
όλους τους κλάδους, έχουμε την ευθύνη και τη
δύναμη να αγωνιστούμε, να δείξουμε την έμπρακτη ταξική μας αλληλεγγύη και να σταθούμε στο
πλάι των εργαζομένων στα μαγαζιά. Ο αγώνας
ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας
και τα «απελευθερωμένα» ωράρια δεν είναι αγώνας μόνο των εργαζόμενων στο εμπόριο. Είναι
αγώνας όλων εμάς των εκμεταλλευόμενων ενάντια
στους εκμεταλλευτές μας.
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
ΕΜΕΙΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ

Πίσω από την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ να
παγώσει προσωρινά το ζήτημα των 52 Κυριακών,
υπάρχει και ο επίμονος αγώνας που αναπτύχθηκε
το προηγούμενο διάστημα στην Ερμού. Δεν
έχουμε χρόνο για αναμονή και εφησυχασμό. Οι 7
εργάσιμες Κυριακές το χρόνο είναι εδώ, οι «Λευκές
Νύχτες» είναι εδώ, ενώ και η υπόθεση των 52
Κυριακών είναι ακόμα ανοιχτή. Και ήδη έχουμε
αποδείξει ότι οι αγώνες μας, όταν είναι ταξικοί και
αδιαπραγμάτευτοι έχουν αποτελέσματα: για τις
συνθήκες εργασίας, για τον ελεύθερο χρόνο μας,
για τα εργασιακά δικαιώματα που μας στερούν.

Συντονιστικό δράσης
ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια
syntonistiko_drasis@espiv.net

