ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ
Η συνεχής επίθεση στην Κυριακάτικη αργία και η καταπάτηση του ωραρίου από το κράτος και την εργοδοσία εδώ και τέσσερα
χρόνια συνεχίζoνται ακάθεκτα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πλήρους απορρύθμισης των ωραρίων εργασίας επιχειρείται και η επιβολή
της "λευκής νύχτας". Ο δήμος Ιλίου έχει αποτελέσει πρωτοπόρος στη διοργάνωση της συγκεκριμένης αθλιότητας την οποία και
προσπαθεί να αναγάγει σε θεσμικό - πολιτιστικό γεγονός για την πόλη.
Και φέτος λοιπόν, το Σάββατο 24 Ιούνη, θα επιχειρήσει να μετατρέψει την πόλη του Ιλίου και πάλι σε μια τεράστια "αρένα κατανάλωσης" στην οποία με το έτσι θέλω τα εμπορικά καταστήματα, και όχι μόνο, της περιοχής παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το σκηνικό ολοκληρώνεται με τη διοργάνωση μουσικών σκηνών με ηχηρά ονόματα του τραγουδιού τα οποία έρχονται να προσδώσουν το χαρακτήρα του "πολιτιστικού γεγονότος" στην αθλιότητα της εξαναγκαστικής εργασίας, πέρα και έξω από
κάθε έννοια τήρησης των ήδη ξεχειλωμένων ωραρίων των εμποροϋπαλλήλων. Ο τσαμπουκάς των αφεντικών ξεφεύγει από κάθε
όριο, από το άνοιγμα των μαγαζιών δίχως άδεια από την Περιφέρεια, μέχρι την απλήρωτη εργασία που επιβάλλει στους συναδέλφους, καταστρατηγώντας κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος και αξιοπρέπειας των εργαζομένων, που εκβιάζονται να δουλέψουν
οποτεδήποτε και για όσο τους ζητηθεί από το αφεντικό, αργίες, Κυριακές, νύχτες... Και όλο αυτό στο όνομα της νεφελώδους "τόνωσης της αγοράς", δηλαδή τόνωσης των κερδών των αφεντικών και εντατικοποίησης της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Παράλληλα μαθαίνουμε ότι και ο δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο της πόλης σκέφτονται και αυτοί πάλι να διοργανώσουν άλλη μια "λευκή νύχτα" στο Μαρούσι. Μπροστάρηδες για άλλη μια φορά σε αυτή την προσπάθεια είναι ο πρόεδρος του
εμπορικού συλλόγου Νικολαράκος σε συνεργασία με τον δήμαρχο Πατούλη.

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Οι προσπάθειες επιβολής καθεστώτος πλήρως "απελευθερωμένου" ωραρίου, όπως αυτό που εφαρμόζεται στις "λευκές νύχτες" σε συνδυασμό με την προσπάθεια κατάργησης της Κυριακάτικης αργίας, εμφανίστηκε μαζί με την επίθεση που έχουν εξαπολύσει κράτος και αφεντικά τα τελευταία χρόνια επιχειρώντας να εντατικοποιήσουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων προκειμένου
να διατηρήσουν τα κέρδη τους. Όσο και να παρουσιάζονται τα εν λόγω γεγονότα ως "εξαιρέσεις" και "εορτές" ξέρουμε πολύ καλά
πως από πίσω κρύβεται ο πόθος των αφεντικών να έχουν στη διάθεσή τους εργαζόμενους δίχως ωράριο, δίχως δικαιώματα, δίχως
αξιοπρέπεια, εργαζόμενους που δεν θα αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι με ανάγκες για ξεκούραση, συνεύρεση, ελεύθερο χρόνο,
αλλά θα αντιμετωπίζονται ως εργαλεία για την αύξηση της κερδοφορίας τους. Οποιαδήποτε καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων η οποία παρουσιάζεται ως "έκτακτη" και "προσωρινή" αποτελεί ένα βήμα για την καθολική τους κατάργηση και αυτό το
γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Όλες οι προσπάθειες για ουσιαστική κατάργηση του ωραρίου γίνονται στο όνομα της "ανταγωνιστικότητας" της οικονομίας, της
"τόνωσης της αγοράς", της οικονομικής "ανάπτυξης", έννοιες διανθισμένες με ωραίες λέξεις οι οποίες κρύβουν όμως την πραγματικότητα πως αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα αφεντικά, τα κέρδη τους και τα συμφέροντά τους. Οι εργαζόμενοι, με πρόσχημα
αυτές τις λέξεις βιώνουμε μειώσεις μισθών, δουλειά νύχτες, αργίες και Κυριακές, εργοδοτική τρομοκρατία, απολύσεις, απλήρωτα
μεροκάματα, απλήρωτες υπερωρίες. Δεν μοιραζόμαστε τα κέρδη με τα αφεντικά αντίθετα μάλιστα, είναι τα αφεντικά που εκμεταλλεύονται την εργασία μας για να πλουτίσουν. Όσο και να προσπαθούν λοιπόν να παρουσιάσουν τις φιέστες που ισοπεδώνουν τα
εργασιακά μας δικαιώματα σαν γιορτή, εμείς θα φωνάζουμε πως η "λευκή νύχτα" είναι άλλη μία εκμετάλλευση εργοδοτική.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΩΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΝ ΠΕΛΑΤΕΣ
Ο αγώνας ενάντια στα "απελευθερωμένα" ωράρια δεν αφορά μόνο τους εμποροϋπαλλήλους αλλά τον κάθε εργαζόμενο. Οι επίδοξοι καταναλωτές της "λευκής νύχτας" πρέπει να καταλάβουν πως αυτό που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι στο εμπόριο,
θα το αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι αύριο στις εργασίες τους. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να σκεφτεί πως η συμμετοχή του σε αυτή
την καταναλωτική φιέστα υπονομεύει τον αγώνα των εργαζομένων και κάνει πλάτες στην προσπάθεια επιβολής του εργασιακού
μεσαίωνα. Η στήριξη στον αγώνα που διεξάγεται είναι στήριξη στα εργατικά μας συμφέροντα. Κυριακές και νύχτες δεν δουλεύουμε
και δεν ψωνίζουμε!

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ - ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ!
Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε τις νύχτες και τις Κυριακές μας στα αφεντικά. Οργανωνόμαστε και αντιστεκόμαστε
στην επιβολή του εργασιακού μεσαίωνα, αγωνιζόμαστε ενάντια στο άθλιο φαινόμενο της "λευκής νύχτας" και κάθε παρόμοιας λογικής εργοδοτική φιέστα. Το Συντονιστικό δράσης έχει δώσει δυναμικό «παρών» σε κάθε τέτοια φιέστα που έχει πραγματοποιηθεί
στη Ν. Σμύρνη, τη Γλυφάδα, το Μαρούσι, στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, στο Περιστέρι, στο Ίλιον, ακυρώνοντας μάλιστα και κάποιες από αυτές. Επίσης, η εργατική συγκέντρωση του Συντονιστικού δράσης ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και

τα "απελευθερωμένα" ωράρια την Κυριακή 11/6 στο κέντρο της Αθήνας συνάντησε κλειστά καταστήματα. Ο πολυεθνικός όμιλος
Inditex που δραστηριοποιείται διεθνώς στον κλάδο του ρουχισμού μέσα από μια σειρά γνωστών επωνυμιών (Zara, Bershka,
Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti κ.α.) και αποτελεί έναν από τους "πρωτοπόρους" εργοδότες που εφαρμόζουν κάθε
λογής αντεργατικές πρακτικές και νομοθεσίες μπροστά στην οργανωμένη αντίσταση και τις παρεμβάσεις στα καταστήματά του, πήρε
πίσω την απόφασή του και δεν άνοιξε τις τελευταίες 2 Κυριακές. Παρόλο που μέσα στην εβδομάδα και άλλοι εργοδότες είχαν ανακοινώσει στους εργαζόμενους ότι θα εργαστούν την Κυριακή, δεν επιχείρησαν να το πράξουν. Οι ελάχιστοι που το δοκίμασαν
(Marks & Spencer, THS, Sephora, Tsakiris Mallas), γρήγορα άλλαξαν γνώμη μπροστά στην αποφασιστικότητα των συγκεντρωμένων.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ...
Τώρα που ο νόμος θεσπίζει το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων για 32 Κυριακές το χρόνο σε "τουριστικές ζώνες" της χώρας, όπως συμπεριλήφθη στα προαπαιτούμενα του "4ου μνημονίου". Νόμος που ‘χει άμεση εφαρμογή σ’ όλο το δήμο Αθηναίων
και σταδιακά θα εφαρμοστεί σ’ άλλες περιοχές της Αττικής (παραλιακή ζώνη από Πειραιά έως Σούνιο, περιοχή αεροδρομίου) το
επόμενο χρονικό διάστημα.
Τώρα που οι μεγάλοι όμιλοι βγαίνουν μπροστά και σηκώνουν τη σημαία της "απελευθέρωσης και αυτορρύθμισης της αγοράς".
Στο όνομα της κερδοφορίας και του "μεριδίου αγοράς", η κούρσα του ανταγωνισμού οδηγεί την εργοδοσία και όσους την εκφράζουν (διευθυντές και μανατζαρέους) σε όργια αντεργατικών πρακτικών. Και δεν υπάρχει πιο τρανταχτό παράδειγμα από αυτό του
πολυεθνικού ομίλου INDITEX. Πριν καν "στεγνώσει το μελάνι του νομοθέτη", ο όμιλος INDITEX έσπευσε να εκμεταλλευτεί την άμεση εφαρμογή του νόμου στο δήμο Αθηναίων.
Τώρα που το παράδειγμα της INDITEX θα ακολουθήσουν και άλλοι άπληστοι για κέρδη και τζίρο εργοδότες. Χωρίς να υπολογίσουν τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εμπορουπαλλήλων, θα επιχειρήσουν να πάρουν και αυτοί ένα κομμάτι από την ανύπαρκτη
"πίτα της αγοράς", βάζοντάς μας να δουλεύουμε Κυριακές, βράδια και αργίες. Χωρίς να θέλουν να παραδεχτούν ότι από την αγορά, δεν λείπουν οι ώρες λειτουργίας, αλλά τα γεμάτα πορτοφόλια των πελατών, θα προσπαθήσουν να παίξουν το παιχνίδι του ανταγωνισμού στις πλάτες μας.
Τώρα είναι η ώρα που θα πρέπει να σταθούμε αποφασιστικά απέναντι σ’ αυτήν την επίθεση της εργοδοσίας. Είναι η ώρα που
η αντίδραση και η οργάνωση πρέπει να πάρει τη θέση της γκρίνιας, της απελπισίας και της απόγνωσης.
Θα δώσουμε το "παρών" και σε Ίλιον, Μαρούσι προτάσσοντας το συντονισμό σε κάθε γειτονιά, σε κάθε μαγαζί. Με την από τα
κάτω οργάνωσή μας, την ταξική αλληλεγγύη και τη συλλογική αντίσταση να πάρουμε πίσω τις κλεμμένες Κυριακές, τις κλεμμένες
νύχτες. Να μπλοκάρουμε την επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα, να βάλουμε φραγμό στη συνολική επίθεση εναντίον μας, να
βγούμε μπροστά επιβάλλοντας το δίκιο μας.
Συνάδελφοι/συναδέλφισσες, είναι σαφές ότι μας υπολογίζουν και μας φοβούνται, αρκεί να οργανωθούμε και να σταθούμε
ο ένας πλάι στον άλλον! Όσο παραμένουμε σιωπηλοί και μόνοι, τόσο θα εξαντλούν τη θρασύτητά τους ενάντια στα δικαιώματα και
τα συμφέροντά μας!
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ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ - ΙΛΙΟΝ, 18:00
Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τα "απελευθερωμένα" ωράρια
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