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| Απεργιακή συγκέντρωση: 10.30πμ, Ερμού και Κορνάρου |  
  

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 αξιοπρέπειάς μας! 
  

Και η Κυριακή 5 Απρίλη θα έρθει να αποτελέσει ένα ακόμα κομβικό σταθμό του αγώνα αυτού. 
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 και στους σχεδιασμούς της συνδικαλιστικής 
γραφειοκρατίας, με εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς και συζητήσεις με συναδέλφισσες και συναδέλφους, 
πάμε για μια ακόμα Κυριακάτικη απεργία στον κλάδο του εμπορίου, καθώς σύμφωνα με τον εν ισχύι νόμο 
για τις «7 (8 πλέον) Κυριακές», την Κυριακή 5 Απρίλη θα είναι και πάλι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. 
  

Κι αυτό επειδή η Κυβέρνηση παρά τις όποιες προεκλογικές εξαγγελίες και τις -καθόλα τα τελευταία χρόνια- 
«δηλώσεις στήριξης» του εν λόγω αγώνα που διεξάγαμε με πραγματικές μάχες (…και όχι στα λόγια), αλλά 
και παρά τις δήθεν «ξεκάθαρες» προγραμματικές δηλώσεις για επαναφορά της Κυριακάτικης αργίας, 
ουσιαστικά εξυπηρετεί τα εργοδοτικά συμφέροντα, κάνοντας πλάτες στους εργοδότες μας, στην 
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και στον Εμπορικό Σύλλογο Αθήνας, 
αλλά και στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Λιανικών Πωλήσεων 
Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), στο Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), που απαιτούν να 
καταργηθεί η Κυριακάτικη αργία. 
  

Μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση ο κόσμος της εργασίας και του αγώνα κρατά μια ταξικά ξεκάθαρη και 
επιθετική στάση απέναντι στις επιταγές των αφεντικών και τους κρατικούς-κυβερνητικούς σχεδιασμούς:  
  

  

Οι θέσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων δεν συμβιβάζονται. 
 

Οι θέσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων δεν συμβιβάζονται. 
Ούτε 52 Κυριακές, ούτε 8, ούτε 7, ούτε 4, ούτε 3, ούτε 2,…  

Απαιτούμε νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας. 
  

Από την πλευρά μας βέβαια ήταν εξ αρχής 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. Όλα κατακτιούνται μέσα από την οργάνωση και τον αγώνα των 
εργαζομένων. Και η Κυριακάτικη αργία με αγώνες κατακτήθηκε. Και με αγώνες θα περιφρουρηθεί. Γι’ αυτό 
και στηριζόμαστε αποκλειστικά στις δικές μας πλάτες και προσπαθούμε μαζί με τους συναδέλφους μας από 
όλο τον κλάδο του εμπορίου και από κάθε χώρο δουλειάς και από κοινού με όλο τον κόσμο του αγώνα να 
οργανώσουμε τις αντιστάσεις μας. 
  

Καλούμε όλα τα εργατικά σωματεία, τις συναδέλφισσες και τους 
συναδέλφους του κλάδου του εμπορίου αλλά και συνολικά όλο τον κόσμο 
της εργασίας και του αγώνα, να αναλογιστούμε τις ευθύνες που μας 
αντιστοιχούν, αλλά και τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας και 
στηριζόμενοι στις δικές μας πλάτες, στην από τα κάτω οργάνωσή μας, 
στη συλλογική αντίσταση και στην ταξική αλληλεγγύη να 
δυναμώσουμε τόσο τον αγώνα για την Κυριακάτικη αργία, όσο και το 
σύνολο των κοινών αγώνων μας. Όπως έγινε και στα Migato και γίνεται 
στα ΑΒ Βασιλόπουλος απέναντι στις πρόσφατες απολύσεις. Στον κλάδο 
του εμπορίου (και παντού!) να σπάσουμε το φόβο και να παλέψουμε 
ενάντια στα εξοντωτικά ωράρια και την ορθοστασία, την απλήρωτη 
εργασία, τις ατομικές και εξευτελιστικές συμβάσεις εργασίας, τους 
«μισθούς ψίχουλα», τα «πλυντήρια εργαζομένων», τις εκδικητικές 
απολύσεις, την εργοδοτική τρομοκρατία. 
  

Συνεχίζουμε και δυναμώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στην καταστολή 
και την ποινικοποίηση των εργατικών αγώνων και της συνδικαλιστικής 
δράσης. Δεν ξεχνάμε τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί οι παρεμβάσεις 
μας και τις συλλήψεις των αγωνιζόμενων συναδέλφων μας την 
Κυριακή 28/12/14 (που παραμένουν υπόδικοι σε καθεστώς ομηρίας). 
Απαιτούμε την παύση κάθε δίωξης εις βάρος τους. 
  

 

Τα εργατικά συμφέροντα μπροστά! Καμία Κυριακή τα μαγαζιά ανοιχτά! 

Κυριακή 5 Απρίλη 2015  ::  Aπεργία  στον κλάδο του εμπορίου 

ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας  
και τα «απελευθερωμένα» ωράρια                 

 

Συντονιστικό  δράσης 
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