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Ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Στον κόσμο των εμπορικών καταστημάτων, στον κόσμο της βιτρίνας που πίσω της κρύβεται ένα
σύγχρονο εργασιακό κάτεργο με απολύσεις, μισθούς πείνας, απλήρωτη εργασία και ελαστικά ωράρια,
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ έρχεται να ικανοποιήσει, μέσω της νέας συμφωνίας με ΕΕ-ΔΝΤ, την πάγια
επιθυμία του μεγάλου εμπορικού κεφαλαίου: την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Οι
εμποροϋπάλληλοι μετατρέπονται σε σύγχρονους σκλάβους για τα κέρδη των ντόπιων και ξένων
μεγαλεμπόρων, των αλυσίδων, των πολυεθνικών του εμπορίου. Το κλείσιμο της συμφωνίας την μέρα
της Πρωτομαγιάς είναι μια ακόμα πρόκληση καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της εργατικής τάξης
σε εποχές προ Σικάγου. Εκατοντάδες χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι που βιώνουν ήδη την κατάργηση του
8ωρου θα χάσουν κάθε δικαίωμα στην προσωπική ζωή και την ξεκούραση με ανοιχτές πάνω από 30
Κυριακές τον χρόνο. Εργοδότες και κυβερνώντες σε αγαστή συνεργασία με τα καθεστωτικά ΜΜΕ,
έχουν εξαπολύσει μια τεράστια επίθεση προπαγάνδας για να πείσουν την κοινωνία ότι είναι…
κοινωνική ανάγκη τα μαγαζιά να λειτουργούν και τις Κυριακές! Οι μονόλογοι των «ειδικών» κλείνουν
με τα γνωστά ψέματα: «θα τονωθεί η αγορά», «θα αυξηθεί ο τζίρος», «θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας».
Ωστόσο η μόνη αλήθεια είναι, ότι, οι εργασιακές σχέσεις θα αλλάξουν προς το χειρότερο και
ότι, εκτός από τις ατομικές συμβάσεις, τα σπαστά ωράρια και την ορθοστασία καταργείται ακόμα
και η προσαύξηση της αργίας και το δικαίωμα στο ρεπό αφού στις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες οι
υπάλληλοι εργάζονται τις Κυριακές 5ωρα (που στην πράξη γίνονται απλήρωτα 10ωρα).
Απέναντι σε αυτή την βαρβαρότητα, οι εργαζόμενοι οργανώνουν την πάλη τους με απεργίες και
διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Μπροστά στα σχέδια κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ, κεφαλαίου που θέλουν
να καταργήσουν ευρύτερα κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος, είναι ανάγκη όλοι να
σκεφτόμαστε και να πράττουμε όχι ως καταναλωτές αλλά ως εργαζόμενοι, ως άνθρωποι με
αξιοπρέπεια και ταξική αλληλεγγύη. Άλλωστε σε κανέναν εργαζόμενο δεν λείπουν ώρες να
ψωνίσει, λεφτά λείπουν για να ζήσει με αξιοπρέπεια.
Απέναντι στη «γιορτή» της κατανάλωσης, να βάλουμε τον αγώνα για την επικράτηση των
εργατικών συμφερόντων.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ απαιτεί να σταματήσει το καθεστώς των «απελευθερωμένων» ωραρίων και η
κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας. Την Κυριακή 7/5, στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των
εργαζομένων στο εμπόριο:
-Αθήνα: 9:00 π.μ., Ερμού
-Θεσσαλονίκη: 10:00 π.μ. Τσιμισκή με Αγίας Σοφίας
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Να μην περάσει η νέα συμφωνία-λαιμητόμος των εργασιακών δικαιωμάτων

●
●

Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής εργασίας
Νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας
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