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Την Κυριακή 14 Ιούλη 2019, μια ακόμα Κυριακή με τα μαγαζιά ανοιχτά σε πανελλαδικό
επίπεδο στο πλαίσιο του νόμου των «8 Κυριακών», ο Σύλλογος Υπαλλήλων
Βιβλίου-Χάρτου-Ψηφιακών Μέσων Αττικής έχει προκηρύξει απεργία στον κλάδο του
βιβλίου και στα καταστήματα Public, ενώ και το "Συντονιστικό δράσης ενάντια στην
κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τα “απελευθερωμένα” ωράρια" καλεί σε
εξορμήσεις και κινητοποίηση ενάντια στο άνοιγμα των καταστημάτων και την
κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας.
Τα σωματεία και οι συλλογικότητες καλούν σε Απεργιακή Συγκέντρωση στις 10.00 π.μ.
στην αρχή της οδού Ερμού-Σύνταγμα.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Υπαλλήλων
Βιβλίου-Χάρτου-Ψηφιακών Μέσων σχετικά με την κινητοποίηση της Κυριακής 14
Ιουλίου:
"Αυτή η Κυριακή βρίσκεται εντός της περιόδου Μάη-Οκτώβρη με τα μαγαζιά να μπορούν να
είναι ανοιχτά κάθε Κυριακή σε ολόκληρο το δήμο Αθήνας και σε τμήματα άλλων
«τουριστικών» περιοχών όπως Γλυφάδα, Ελληνικό-Αργυρούπολη, Άλιμο, Καλλιθέα, Π. Φάληρο,
Πειραιά, Σπάτα και Θεσσαλονίκη (βλ. νόμο για «32 Κυριακές» που βρίσκεται πλέον για 3η
χρονιά σε ισχύ και μάλιστα πρόσφατα κρίθηκε κατά πλειοψηφία από το ΣτΕ ως
συνταγματικός…)
Συνεχίζουμε έτσι το δίκαιο και επίμονο αγώνα μας ενάντια στην κατάργηση της
Κυριακάτικης αργίας, ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του συνόλου των ταξικών αγώνων μας
για την υπεράσπιση των εργατικών μας συμφερόντων και δικαιωμάτων, των αναγκών, της
ζωής και της αξιοπρέπειάς μας. Ενάντια στην καπιταλιστική αναδιάρθρωση, τους
αντεργατικούς νόμους και τα μνημόνια από όποιους κι αν σχεδιάζονται, ψηφίζονται και
εφαρμόζονται. Ενάντια σε ντόπιο και ξένο κεφάλαιο, ενάντια στην ΕΕ και το ΔΝΤ, ενάντια
στις κυβερνήσεις και τους εκάστοτε διαχειριστές του καπιταλιστικού συστήματος.
Πράγματι, ιδίως στο ζήτημα της Κυριακάτικης αργίας η πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή δεν
έχει να σηματοδοτήσει καμιά ουσιαστική διαφοροποίηση στο -όπως αποδεικνύεται- σταθερό
σχέδιο για την ολοκληρωτική κατάργησή της, καθώς έρχονται στην εξουσία αυτοί που
ψήφισαν αρχικά τις «7» και στη συνέχεια τις «8 Κυριακές» (επιχειρώντας ενδιάμεσα να
επιβάλουν «52 Κυριακές»), ενώ απέρχονται αυτοί που, ενώ υπόσχονταν την υπεράσπιση της
Κυριακής ως αργίας, τελικά ψήφισαν για «8+2» και στη συνέχεια για «32 Κυριακές»!
Η ολοκληρωτική πλέον κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας αποτελεί ένα μέτρο που

επιφέρει την ακόμα μεγαλύτερη σωματική και ψυχική εξόντωσή μας και την πλήρη υφαρπαγή
του όποιου ελεύθερου χρόνου μας. Κι έτσι επιδεινώνει την όλη δυσχερή κατάσταση που
βιώνουμε, με την υπερεντατικοποίηση, τους πετσοκομμένους μισθούς ή και την μη καταβολή
υπερωριών αλλά και γενικότερα των δεδουλευμένων μας, τις απολύσεις, τις ατομικές
συμβάσεις, τη δουλειά μέσω εταιριών ενοικίασης προσωπικού και τα τόσα άλλα κρούσματα
εργοδοτικής τρομοκρατίας και ασυδοσίας. Και βέβαια, όπως άλλωστε έχει περίτρανα
καταδειχθεί, η Κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων δεν οδηγεί σε νέες προσλήψεις,
αλλά στο οι ίδιοι εργαζόμενοι να αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε περισσότερο, χωρίς πολλές
φορές να παίρνουμε ούτε τη μία επιπλέον μέρα ρεπό, ούτε την προσαύξηση (75%) που
δικαιούμαστε.
Ως Σύλλογος χαιρετίζουμε και πάλι τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες μας που με την
έμπρακτη -και απεργιακή- στάση τους εδώ και αρκετά πλέον χρόνια συμβάλλουν στη
συνέχιση και στο δυνάμωμα του αγώνα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους και όλες τις
συναδέλφισσές μας να γίνουν κομμάτι του αγώνα αυτού. Για να μη χαρίσουμε τις Κυριακές
μας (κι ό,τι άλλο δικαιούμαστε ή έχουμε ανάγκη) στα αφεντικά.
....
Παράλληλά, καλούμε το σύνολο των κλαδικών κι επιχειρησιακών σωματείων του
εμπορίου στην Αθήνα και σε κάθε άλλη περιοχή να συμβάλλουν με όλες τις δυνάμεις τους
στον αγώνα αυτό και να οργανώνουν αγωνιστικές-απεργιακές κινητοποιήσεις. Άλλωστε,
ένας από τους βασικούς παράγοντες για να νικήσει ο αγώνας για την Κυριακάτικη αργία
είναι και το να δίνεται συντονισμένα από εργαζόμενους και όλο τον κόσμο της τάξης μας σε
όσο το δυνατό πιο πολλά καταστήματα στο σύνολο της αγοράς.
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Ούτε 52, ούτε 32, ούτε κι 8! Καμία Κυριακή τα μαγαζιά ανοιχτά! Τα εργατικά συμφέροντα
μπροστά.
Άμεση νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας.
Αυξήσεις στους μισθούς – Λιγότερη δουλειά
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σύμφωνες με τις ανάγκες μας
Συσπείρωση στο Σύλλογο | Οργάνωση από τα κάτω | Συλλογική Αντίσταση |
Συναδελφική-Ταξική Αλληλεγγύη

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής"

Tweet

