ΣΤΙΣ 8 ΜΑΗ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ,
ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΟΙΚΤΟ!
Την Κυριακή 8/5, 3η ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων και ημέρα συγκέντρωσης για την Πρωτο-

μαγιά και ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψήφιζε το γκρέμισμα της κοινωνικής ασφάλισης, το Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια
οργάνωσε τις απεργιακές περιφρουρήσεις κατά μήκος της οδού Ερμού, του «εμπορικού στολιδιού»
της πρωτεύουσας, όπου εργάζονται χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι σε μικρά και μεγάλα καταστήματα.
Τα σωματεία, οι εργατικές, φοιτητικές, πολιτικές συλλογικότητες, οι συνελεύσεις γειτονιάς, μαζί με
εργαζόμενους, άνεργους και συνταξιούχους που εδώ και χρόνια δίνουν τον αγώνα για την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας, ξανάδωσαν το αγωνιστικό «παρών» στους δρόμους, στις απεργιακές
περιφρουρήσεις και αποκλεισμούς δίνοντας ουσιαστικό νόημα και πνοή στους αγώνες του παρόντος και του μέλλοντος για την υπεράσπιση των εργατικών συμφερόντων, της ζωής και της αξιοπρέπειάς μας.

Από τις 9.30 το πρωί, πολύ πριν την έναρξη του επίσημου ωραρίου των καταστημάτων προχωρή-

σαμε σε απεργιακές περιφρουρήσεις σε όλο το μήκος της Ερμού, από το Σύνταγμα μέχρι το Μοναστηράκι, παραμένοντας ως και τις 4.00 το απόγευμα, οπότε και εξασφαλίσαμε ότι κανένα μαγαζί
δεν θα άνοιγε με την αποχώρησή μας, όπως και έγινε. Για όλες αυτές τις ώρες τα πανό, τα συνθήματα και οι προκηρύξεις μιλούσαν για τα εργατικά συμφέροντα και την υπεράσπιση της κυριακάτικης
αργίας με τρόπο μαζικό, οργανωμένο, αποφασιστικό. Ακόμα και όσα καταστήματα επιχείρησαν
να ανοίξουν, έκλεισαν μπροστά στην πίεση που δημιουργούσαν στην εργοδοσία οι μαζικές απεργιακές περιφρουρήσεις και οι παρεμβάσεις μας μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς. Πολλοί και
πολλές συνάδελφοι και συναδέλφισσες που αναγκάστηκαν να μπουν στα καταστήματα, επέλεξαν
μέσα από την επαφή και το συντονισμό μας ν’ αποχωρήσουν, να κατεβάσουν ρολά και να ενημερώσουν την εργοδοσία για την έκταση των απεργιακών μπλόκων. Σε αρκετές περιπτώσεις, συνάδελφοι
και συναδέλφισσες στάθηκαν στο πλάι μας, ενισχύοντάς μας ηθικά και δημιουργώντας ζωηρές συζητήσεις για τα δίκια και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Ήδη από νωρίς το μεσημέρι, οι συνάδελφοι που δεν ανέχονταν την υποχρεωτική παραμονή τους σε καφετέριες και παγκάκια (γνωστή και
άθλια τακτική των εργοδοτών σε πολλές περιπτώσεις), πίεζαν τους εργοδότες και τους διευθυντάδες τους ώστε να αποδεσμευτούν καταφέρνοντας μικρές αλλά σημαντικές νίκες απέναντι στην
ασυδοσία και τον τσαμπουκά των αφεντικών.

Να σημειωθεί ότι οι απεργιακοί αποκλεισμοί επεκτάθηκαν και κάτω από την οδό Αιόλου, σε μια

περιοχή οριοθετημένη ως «τουριστική ζώνη» όπου αρκετοί εργοδότες εκμεταλλεύονται την αντεργατική νομοθεσία που επιτρέπει το άνοιγμα των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου (!).
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σ’ αυτά ακριβώς τα καταστήματα είναι που βασιλεύει η απληρωσιά, η
μαύρη εργασία και η αυθαιρεσία των εργοδοτών. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και σ’ αυτήν την περίπτωση, στη συγκεκριμένη περιοχή.

Συνάδελφοι/συναδέλφισσες, ήρθε και πάλι η ώρα ν’ αναγνωρίσουμε και να μετρήσουμε τη συλ-

λογική μας δύναμη! Τα αφεντικά δεν πρόκειται ποτέ να παραδεχτούν την ήττα τους αλλά θα προσπαθήσουν να κρυφτούν πίσω από την άθλια προπαγάνδα τους. Απείλησαν συναδέλφους ότι θα
μείνουν απλήρωτοι λόγω των απεργιακών περιφρουρήσεων, παρουσίασαν τους απεργούς και τους
διαδηλωτές ως γραφικούς, επικαλέστηκαν ότι έκλεισαν τα μαγαζιά για την «ασφάλεια των εργαζομένων». Ουσιαστικά, έκαναν αυτό που καθημερινά πράττουν μέσα στους χώρους δουλειάς: επιχείρησαν να καλλιεργήσουν τη διχόνοια και την καχυποψία ανάμεσα στους εργαζόμενους, να φοβίσουν
τους συναδέλφους, να μας πείσουν ότι είμαστε αδύναμοι και οι αγώνες μας ανώφελοι.

Η πραγματικότητα διαψεύδει την άθλια προπαγάνδα των αφεντικών: οι αγώνες των εργαζομέ-

νων μπορούν και νικάνε! Ήδη το καλοκαίρι του 2014, χάρη και στις ανυποχώρητες κινητοποιήσεις
του Συντονιστικού δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια στην Ερμού, καταφέραμε να αναστείλουμε την εφαρμογή των «52 εργάσιμων Κυριακών» και να περιορίσουμε τις ορέξεις των εργοδοτών στη νομοθέτηση των 7 και στη συνέχεια 8 εργάσιμων Κυριακών. Από τότε, κάθε εργάσιμη Κυριακή παραμένει αιτία πολέμου για τους εργαζόμενους στο εμπόριο και ευρύτερα για τον κόσμο του αγώνα. Μετά από συνεχείς και δυναμικές κινητοποιήσεις ενάντια στις «λευκές νύχτες» των αφεντικών, μόλις τον περασμένο Φλεβάρη, καταφέραμε μέσα από την άμεση παρέμβασή μας να ακυρώσουμε αντίστοιχη εμπορική φιέστα στη Νέα Σμύρνη. Στις 8 Μάη, μετά από μια πλούσια εμπειρία κινητοποιήσεων, παρεμβάσεων και συζητήσεων με
συναδέλφους από την Ερμού, καταφέραμε με τις δικές μας δυνάμεις να οργανώσουμε απεργιακές
περιφρουρήσεις σε όλο το μήκος της Ερμού για 7 ολόκληρες ώρες!

Συνάδελφοι/συναδέλφισσες, ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε τα δίκια μας! Η 8η Μάη και

η απεργιακή κινητοποίηση στην Ερμού αφήνει μια πλούσια παρακαταθήκη στον αγώνα για την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας, στη διεύρυνση και το βάθεμα των εργατικών αντιστάσεων στον
κλάδο του εμπορίου και όχι μόνο. Δίνει θάρρος σε πολλούς συναδέλφους και σε πολλές συναδέλφισσες να μιλήσουν ανοιχτά για τα εργατικά συμφέροντα και τα αυτονόητα των εργαζομένων μέσα
στους χώρους δουλειάς. Να κερδίσουμε χρόνο και να οργανώσουμε από τώρα, καθημερινά και
με υπομονή, τις αντιστάσεις μας ενάντια σε κάθε εργάσιμη Κυριακή, σε κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία
ή τσαμπουκά. Να οργανώσουμε από τώρα την απεργία στις 17 Ιούλη, επόμενη εργάσιμη Κυριακή
σύμφωνα με τον άθλιο νόμο, να οργανώσουμε την αντίστασή μας ενάντια σε κάθε απόπειρα «Λευκής νύχτας».

Μέσα από αυτά τα μικρά αποφασιστικά βήματα, να συντονιστούμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε

αλυσίδα, σε κάθε μαγαζί και να διευρύνουμε την άμεση επικοινωνία μας, την αλληλοστήριξή μας,
τις συλλογικές μας πρωτοβουλίες. Με την από τα κάτω οργάνωσή μας, την ταξική αλληλεγγύη και
τη συλλογική αντίσταση μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς, να πάρουμε πίσω τις κλεμμένες
μας Κυριακές, να μπλοκάρουμε την επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση και σε όλα τα εργασιακά
μας δικαιώματα.
Να βάλουμε φραγμό στη συνολική επίθεση κράτους και κεφαλαίου. Να βγούμε μπροστά επιβάλλοντας το δίκιο μας.

Για επικοινωνία με εργαζόμενους/εργαζόμενες στον κλάδο του εμπορίου:
orthostasia.wordpress.com / orthostasia@yahoo.com, τηλ. 6989.788.562

Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας
και τα «απελευθερωμένα» ωράρια / syntonistikokyriakes.espivblogs.net

