
 

 

Ο δίκαιος και επίμονος αγώνας μας ενάντια στην 

κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας συνεχίζεται. 

Όπως άλλωστε και ο συνολικός αγώνας μας για την 

προάσπιση των εργατικών μας συμφερόντων και 

δικαιωμάτων, της ζωής και της αξιοπρέπειας μας! 

Έπειτα από μια σειρά μαχών με απεργίες και 

διαδηλώσεις (σε αρκετές από τις οποίες ήρθαμε 

αντιμέτωποι και με την κρατική καταστολή), σε 

μεγάλο βαθμό κόντρα στους σχεδιασμούς της 

συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, με εξορμήσεις σε 

χώρους δουλειάς και συζητήσεις με συναδέλφισσες 

και συναδέλφους, η Κυριακή 17 Ιούλη έρχεται να 

αποτελέσει ένα ακόμα σημαντικό σταθμό του όλου 

αγώνα. Οι πλέον πρόσφατες κινητοποιήσεις 

με αποκορύφωμα στην απεργία 

της Κυριακής 8/5, οπότε και 

κανένα κατάστημα δε λειτούρ-

γησε στην Ερμού, και ενά-

ντια στις «λευκές νύχτες» 

σε Ίλιον (25/6) και Μα-

ρούσι (2/7), τις οποίες 

και σε μεγάλο βαθμό 

ακυρώσαμε στην πρά-

ξη, αποτελούν απτά 

παραδείγματα της δυ-

ναμικής  του    αγώνα. 

Η επίθεση του κράτους 

και του κεφαλαίου προς 

τους εργαζόμενους γίνεται 

ολοένα πιο ξεκάθαρη. Η 

κυβέρνηση που διακήρυσσε το 

"σκίσιμο" των μνημονίων  συνεχίζει και 

διευρύνει το έργο των παλαιότερων κυβερνήσεων σε 

όλα τα μέτωπα. Πρόκειται για μια επίθεση την οποία 

είδαμε ξεκάθαρα πως υλοποιήθηκε  και μέσα από 

τον νόμο έκτρωμα για το ασφαλιστικό (…και ήδη 

έχουμε δει και τις συνεπακόλουθες μειώσεις στους 

μισθούς μας!). Ενώ ήδη ετοιμάζεται κι ένας νέος 

γύρος επίθεσης στα εργασιακά μας 

δικαιώματα. Οι "ξεκάθαρες" προγραμματι-

κές δηλώσεις της κυβέρνησης για την 

επαναφορά της Κυριακάτικης αργίας 

φαντάζουν πλέον ένα αστείο παρελ-

θόν… Το ρεαλιστικό παρόν κάνει πλάτες 

στους εργοδότες μας, στην Ελληνική 

Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχει-

ρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και στον Εμπορικό 

 

Σύλλογο Αθήνας, αλλά και στο Σύνδεσμο Ελλήνων 

Βιομηχάνων (ΣΕΒ), στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και 

Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ), στο 

Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

(ΣΕΤΕ), που απαιτούν να καταργηθεί η Κυριακάτικη 

αργία.  

Η κατάσταση στον κλάδου του εμπορίου, όπως και 

σε άλλους κλάδους, είναι αφόρητη για τους 

εργαζόμενους: πετσοκομμένοι μισθοί, ατομικές 

συμβάσεις, καθυστέρηση ή και μη καταβολή των 

δεδουλευμένων, υπερεντατικοποίηση, επιβαλλόμενη 

ορθοστασία, απολύσεις, «λουκέτα» και τόσα άλλα 

κρούσματα εργοδοτικής τρομοκρατίας-ασυδοσίας. 

Μπροστά στη όλη αυτή κατάσταση ο 

κόσμος της εργασίας και του 

ευρύτερου αγώνα οφείλουμε να 

συσπειρωθούμε, να αποκτή-

σουμε μια ταξικά ξεκάθαρη 

και επιθετική στάση 

απέναντι στις επιταγές 

των αφεντικών και τους 

κρατικούς-κυβερνητικούς 

σχεδιασμούς. Να αναζω-

πυρώσουμε τους αγώνες 

μας μπροστά στη συνολι-

κή επίθεση που δεχόμα-

στε, μπροστά σε μια 

πραγματικότητα που γίνεται 

ολοένα και σκληρότερη με 

δέκτες αποκλειστικά όλους εμάς. 

Από την πλευρά μας βέβαια ήταν 

εξαρχής δεδομένο ότι τίποτε δεν επρόκειτο να μας 

χαριστεί ή να κερδηθεί μέσω κάποιου σωτήρα που 

θα έδινε τη μάχη για λογαριασμό μας ή που θα 

υποσχόταν να δικαιώσει τον αγώνα μας. Για αυτό και 

στηριζόμαστε αποκλειστικά στις δικές μας πλάτες και 

προσπαθούμε μαζί με τους συναδέλφους μας από 

τον κλάδο του εμπορίου και από κάθε χώρο 

δουλειάς και με όλο τον κόσμο του αγώνα να 

οργανώσουμε τις αντιστάσεις μας. Με την από τα 

κάτω οργάνωση μας, την ταξική αλληλεγγύη και 

την συλλογική αντίσταση μέσα και έξω από τους 

χώρους δουλειάς, να πάρουμε πίσω τις κλεμμένες 

μας Κυριακές και να βάλουμε φραγμό στην 

συνολική επίθεση κράτους και κεφαλαίου. Να 

βγούμε μπροστά επιβάλλοντας το δίκιο μας. 


