
εργαζόμενοι και εργαζόμενες, 

άνεργοι και άνεργες 

  …καηαναλωηές  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσνάδελθοι                       

και ζσναδέλθιζζες                                                     
από ηον κλάδο ηοσ εμπορίοσ 

 Ζ θαηάξγεζε ηεο θπξηαθάηηθεο αξγίαο ζην 

εκπόξην αλνίγεη ηελ πόξηα γηα θαηάξγεζή ηεο 

ζε όινπο ηνπο θιάδνπο θαη ηελ νινθιεξσηηθή 

θαζππόηαμε ηεο θνηλσλίαο ζηνπο λόκνπο ηεο 

αγνξάο. 

Με απίζηεπην ζξάζνο, αιιά θαη κε μεθάζαξε 
πνιηηηθή ζηφρεπζε, ζε κηα επνρή πνπ ε ζπληξηπηηθή 
πιεηνςεθία ηνπ θφζκνπ πξνζπαζεί λα επηβηψζεη 
κάο ιέλε φηη ν θφζκνο ζέιεη ηα καγαδηά πεξηζζφηε-
ξεο κέξεο θαη ψξεο αλνηρηά γηα λα κπνξεί λα 
ςσλίδεη. Ναη, ζίγνπξα απηφ ιείπεη απφ ην 1.500.000 
αλέξγνπο θαη ηνπο 800.000 απιήξσηνπο εξγάηεο 
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Γελ έρνπλ ηνλ ρξφλν λα πάλε 
ζηα καγαδηά! Τν ίδην πξφβιεκα πξνθαλψο έρνπλ 
θαη νη ζπληαμηνχρνη θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ 
είδαλ κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη δψξα λα πεηζνθφβνληαη!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δκείο ιέκε όηη νύηε ζηηο «επνρέο ηεο αθζνλίαο» 
νύηε, πνιύ πεξηζζόηεξν, ζήκεξα ρξεηάδεηαη ηα 
θαηαζηήκαηα λα ιεηηνπξγνύλ κε μερεηισκέλα 
σξάξηα, εθηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη κε εμα-
ζιησκέλνπο θαη ρσξίο δηθαηώκαηα εξγαδνκέ-
λνπο. Απηφ πνπ επηδηψθνπλ είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ 
ζπλεηδήζεηο θαηαλαισηψλ, θαηαλαισηψλ εκπνξεπ-
κάησλ, δηαζθέδαζεο, πνιηηηθήο θηι. Γηαηί μέξνπλ 
θαιά φηη φζν φινη θαη φιεο εκείο ζα ζθεθηφκαζηε 
ζαλ πειάηεο θαη φρη σο εξγάηεο, απηνί ζα ζπλερί-
ζνπλ λα ζεζαπξίδνπλ απφ ηελ εμνλησηηθή δνπιεηά 
καο θαη λα αλαπαξάγνπλ ηελ εμνπζία ηνπο κε ηελ 
αλνρή καο. 
 

Αο κελ ππάξρνπλ απηαπάηεο. Ζ θαηάξγεζε ηεο 
θπξηαθάηηθεο αξγίαο δελ αθνξά κόλν ην εκπό-
ξην. Πνιχ ζχληνκα θαη άιινη εξγαζηαθνί θιάδνη 
(απφζήθεο, κεηαθνξέο, θνχξηεξ, ηξάπεδεο θηι) ζα 
θιεζνχλ λα εξγαζηνχλ Κπξηαθέο. Η δηάρπζε ηνπ 
40σξνπ ζε 6 κέξεο, πνπ ςεθίζηεθε ζην ηειεπηαίν 
κλεκφλην, νη απαηηήζεηο ηεο ηξφηθαο θαη ησλ εξγνδν-
ηψλ πνπ θξχβνληαη απφ πίζσ ηεο γηα 6 κέξεο 
δνπιεηάο, δείρλνπλ φηη απηή ζα είλαη ε θαηεχζπλζε 
γηα φινπο. 
 

 

 

            ΟΥΗ ΑΛΛΟ ΒΖΜΑ ΠΗΧ        
                          ΣΟΝ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΜΔΑΗΧΝΑ! 
 

ΝΑ ΑΠΔΡΓΖΟΤΜΔ ΟΛΟΗ & ΟΛΔ 
ΣΖΝ ΚΤΡΗΑΚΖ 13 ΑΠΡΗΛΖ 

 

Δξγνδφηεο, θπβεξλψληεο, ηξφηθα θαη νη κεραληζκνί ηνπο 
κάο γπξλάλε έλαλ αηψλα πίζσ. Τν 1909 ήηαλ ε 
ηειεπηαία θνξά πνπ δνχιεπαλ νη εκπνξνυπάιιεινη 
Κπξηαθή. 
 

Δδψ θαη 4 ρξφληα ηα αθεληηθά πξνζπαζνχλ λα 
μεπεξάζνπλ ηελ θξίζε ηνπο, θάλνληαο πεηξάκαηα 
πάλσ ζηηο πιάηεο καο, κε άκεζε ζπλέπεηα ηε ζπλερή 
ππνηίκεζε ηεο εξγαζίαο καο θαη ηελ νινέλα απμαλφ-
κελε φμπλζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θφζκνπ ηεο 
εξγαζίαο. Ο ζηόρνο ηνπο είλαη δηπιόο. Απφ ηε κηα, 
πξνο φθεινο ηφζν ησλ κεγάισλ φζν θαη ησλ κηθξψλ 
εξγνδνηψλ, λα ηζαθίζνπλ ό,ηη έρεη απνκείλεη από 
ηηο εξγαηηθέο θαηαθηήζεηο θαη δηθαηώκαηα γηα ηνπο 
εξγαδνκέλνπο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηηο ινπζά-
ηεο βηηξίλεο, ππφ έλα θαζεζηψο εθκεηάιιεπζεο θαη 
θαηαηξνκνθξάηεζεο πνπ νινέλα θαη εληείλεηαη. Καη 
απφ ηελ άιιε, λα μαλακνηξαζηεί ε πίηα ηεο αγνξάο 
πξνο όθεινο ησλ κεγάισλ εκπνξηθώλ νκίισλ θαη 
πνιπεζληθώλ. 
 

Γελ ππάξρνπλ πηα ζηαζεξά σξάξηα, ηα ξεπφ είλαη 
είδνο πξνο εμαθάληζε, ν κηζζφο καο είλαη ςίρνπια, 
καο ρξσζηάλε κηζζνχο κελψλ, καο ζπκπεξηθέξνληαη 
ζαλ ζθνππίδηα. Τα είδακε θαη ηα δνχκε φια. Δθ 
πεξηηξνπήο εξγαζία κε 3ήκεξα θαη 4ήκεξα, γελίθεπζε 
ηνπ ζπαζηνχ σξαξίνπ, αηνκηθέο ζπκβάζεηο πνπ 
θιέβνπλ ην κηζζφ καο θαη καο κεηαηξέπνπλ ζε 
εξγαδφκελνπο «ιάζηηρν», κε ηελ ηξνκνθξαηία ηεο 
απφιπζεο θαη ηνλ εθβηαζκφ ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ 
επηρεηξήζεσλ φπνπ δνπιεχνπκε θαη ηεο αλεξγίαο λα 
αησξείηαη ζπλέρεηα πάλσ απφ ην θεθάιη καο. 
 

ΓΔΝ ΣΟΤ ΦΣΑΝΟΤΝ ΟΛΑ ΑΤΣΑ,            
ΣΧΡΑ ΘΔΛΟΤΝ ΝΑ ΓΟΤΛΔΤΟΤΜΔ               

ΚΑΗ ΣΗ ΚΤΡΗΑΚΔ! 
 

Γελ ηνπο ελδηαθέξεη αλ θηάλνπκε ζηα φξηα ηεο 
εμαζιίσζεο, αλ ην θνξκί καο δελ καο βαζηάεη, αλ ηα 
λεχξα καο είλαη ζπαζκέλα, αλ δελ έρνπκε ειεχζεξν 
ρξφλν γηα εκάο θαη γηα λα βξηζθφκαζηε κε ηνπο δηθνχο 
καο αλζξψπνπο.  
 

«ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΜΔΝΑ» ΧΡΑΡΗΑ,        
«ΝΤΥΣΔ ΛΔΤΚΔ», ΓΟΤΛΔΗΑ ΣΖΝ ΚΤΡΗΑΚΖ 
ΛΑΣΗΥΟ ΜΑ ΔΚΑΝΑΝ ΟΛΖ ΜΑ ΣΖ ΕΧΖ! 

 



 ελάληηα ζηελ θαηάξγεζε ηεο θπξηαθάηηθεο αξγίαο                                       

               θαη ζηα «απειεπζεξσκέλα» σξάξηα 

εργαζόμενοι και εργαζόμενες, 

άνεργοι και άνεργες 

…καηαναλωηές  
 

 

 

 

 

 

Τνπο αξθεί λα θξαηάλε ηα καγαδηά ηνπο αλνηρηά γηα λα 
πνπιάλε ζπλερψο θαη λα θεξδίδνπλ απφ ηνλ δηθφ καο 
ηδξψηα. Αθφκα θαη παξαβαίλνληαο ηηο φπνηεο ζπκβα-
ηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο απφ απηά ηα αλακθηβφισο 
επλντθά γη’ απηνχο κέηξα. Ήδε απηέο ηηο 4 Κπξηαθέο 
πνπ άλνημαλ ηα καγαδηά ε πξνζαχμεζε ηνπ 75% ζηα 
πεξηζζφηεξα δελ πιεξψζεθε, ελψ ζε πνιιά δελ 
δφζεθε νχηε ην ξεπφ. Γελ είκαζηε ζθιάβνη ηεο 
αγνξάο θαη ησλ εξγνδνηψλ! Δίκαζηε εξγαδφκελνη, 
άλζξσπνη κε αλάγθεο, δηθαηψκαηα θαη αμηνπξέπεηα! 

 

ΝΑ ΜΖΝ ΣΟΤ ΑΦΖΟΤΜΔ  
ΝΑ ΛΔΖΛΑΣΟΤΝ ΣΗ ΕΧΔ ΜΑ 

 

ΝΑ ΜΖΝ ΜΑ ΚΛΔΦΟΤΝ  
ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΤΡΗΑΚΑΣΗΚΖ ΑΡΓΗΑ 

 

Οη αληηζηάζεηο, κε αηρκή ηα δεηήκαηα ηνπ σξαξίνπ θαη 
φρη κφλν πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην ρψξν ηνπ 
εκπνξίνπ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο (1997, 
2005) αιιά θαη πξφζθαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 
θπζηθά ε ζπλέρεηά ηνπο, πξέπεη λα γίλνπλ ππφζεζε 
φισλ. Τε ιχζε δελ ζα καο ηε δψζεη θαλέλαο 
«ζσηήξαο» ή «εηδηθφο ηνπ αγψλα». Σε ιύζε ζα ηε 
δώζνπκε εκείο νη εξγαδόκελνη, ληόπηνη θαη κεηα-
λάζηεο, βαζηδόκελνη ζηηο δηθέο καο δπλάκεηο. Με 
ηελ «απφ ηα θάησ» νξγάλσζή καο, κε ηελ ηαμηθή καο 
αιιειεγγχε θαη ηελ αληίζηαζή καο, κέζα θαη έμσ απφ 
ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο καο, ζηηο γεηηνληέο καο θαη 
παληνχ. Πνηέ δελ ραξίζηεθε ηίπνηα ζηνπο εξγα-
δνκέλνπο. Τα πάληα, φπσο θαη ε θπξηαθάηηθε αξγία, 
ήηαλ απνηέιεζκα ζθιεξψλ αγψλσλ. Πάληα έηζη 
πξνρσξνχζε ε δσή. Απηφ πξέπεη λα γίλεη θαη ηψξα. 
Όζν δύζθνιν θαη αλ θαίλεηαη, κπνξνύκε λα ηνπο 
ζηακαηήζνπκε, αξθεί λα είκαζηε όινη θαη όιεο 
καδί θαη απνθαζηζκέλνη. Απηφ είλαη πνπ θνβνχληαη 
νη εξγνδφηεο. Γη’ απηφ δελ ζέινπλ λα κηιάκε κεηαμχ 
καο γηα ηα εξγαζηαθά πξνβιήκαηά καο θαη λα κε 
ζεθψλνπκε θεθάιη ζηε δνπιεηά. Σα πάληα όκσο 
εμαξηώληαη από εκάο. Αξθεί λα ζπάζνπκε ην 
θόβν θαη λα παιέςνπκε γηα ηηο δσέο καο.  Να 

παιέςνπκε ελάληηα ζηα «απειεπζεξσκέλα» σξά-
ξηα θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο θπξηαθάηηθεο αξγίαο, 
από ηε ζθνπηά ησλ εξγαηηθώλ ζπκθεξόλησλ θαη 
αλαγθώλ. Να παιέςνπκε λα θαζνξίδνπκε εκείο ηνλ 
εξγάζηκν ρξφλν καο θαη φρη κνλνκεξψο ηα αθεληηθά.  
 

Καλέλαο γηα δνπιεηά ηελ Κπξηαθή! 
 

ηελ επνρή ηεο βαξβαξόηεηαο ζέινπλ νη αγνξέο 
λα απνθαζίδνπλ γηα ηα πάληα, νη εξγαδόκελνη λα 
γίλνπλ νη ζύγρξνλνη δνύινη θαη νη δσέο καο λα 
πξνζαξκνζηνύλ ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Οη 
ρψξνη ηνπ εκπνξίνπ, φπνπ πνιινί θαη πνιιέο απφ 
εκάο εξγαδφκαζηε, ήηαλ πάληα ην «πεηξακαηηθφ 
εξγαζηήξη» ησλ λέσλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Απφ εδψ 
μεθίλεζε ην σξνκίζζην, νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ, ηα ζπαζηά σξάξηα θαη απιψλνληαλ ζαλ 
γάγγξαηλα θαη ζηνπο άιινπο θιάδνπο. Σε θάζε 
«απειεπζέξσζε» ηνπ σξαξίνπ, ππνπξγνί θαη 
αθεληηθά ππφζρνληαλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ην 
κφλν πνπ απέκελε κεηά ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξε 
ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, αθφκε 
κεγαιχηεξε εληαηηθνπνίεζε θαη ρηχπεκα ησλ κηζζψλ. 
 

ΑΝ ΔΠΗΛΔΓΔΗ ΝΑ ΦΧΝΗΕΔΗ ΚΤΡΗΑΚΖ, 
ΔΣΟΗΜΑΟΤ ΝΑ ΓΟΤΛΔΦΔΗ ΚΤΡΗΑΚΖ! 

 

Η αιήζεηα είλαη φηη ηα αθεληηθά ηνπ εκπνξίνπ θαη ε 
θπβέξλεζε βξήθαλ θη έλαλ απξφζκελν ζχκκαρν, 
πέξα απφ ηνλ Τφκζελ, ηελ ηξφηθα,  ηα θαζεζησηηθά  
ΜΜΔ θαη ηνπο κεγαινδεκνζηνγξάθνπο, δειαδή πέξα 
απφ ηνπο θπζηθνχο θαη δεδνκέλνπο ζπκκάρνπο ηνπο. 
Αλαθεξφκαζηε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ θαηέβεθαλ 
ζηελ αγνξά (ηξηγπξλψληαο άζθνπα νη πεξηζζφηεξνη, 
αθνχ δελ ππήξρε θξάγθν ζηελ ηζέπε), παίδνληαο 
νπζηαζηηθά ην παηρλίδη απηψλ πνπ ιεειαηνχλ ηα 
εξγαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο δσέο καο. Δξγαδφκελνη, 
άλεξγνη, ζπληαμηνχρνη δελ έδεηρλαλ λα ζθέθηνληαη, φρη 
κφλν φηη ζηξέθνληαη ελάληηα ζηνπο ζπλαδέιθνπο 
ηνπο, αιιά θαη φηη απηφ κπνξεί λα γπξίζεη ζηνπο ίδηνπο 
κπνχκεξαλγθ θαη λα βξεζνχλ θαη απηνί λα δνπιεχνπλ 
Κπξηαθή. Βέβαηα ην έξγν ην έρνπκε μαλαδεί. Ιδησηηθνί 
ππάιιεινη ελάληηα ζε δεκφζηνπο, άλεξγνη ελάληηα ζε 
εξγαδνκέλνπο, αγξφηεο ελάληηα ζε λαπηεξγάηεο θαη 
πάεη ιέγνληαο. Ο θνηλσληθφο θαληβαιηζκφο ζε φιν ηνπ 
ην κεγαιείν! 
 

Σα πξάγκαηα είλαη πνιύ μεθάζαξα. Γελ κπνξείο λα 
θάζεζαη ζηνλ θαλαπέ θαη λα βξίδεηο ηα κλεκφληα, ηελ 
ηξφηθα, ην Σακαξά, ην Βεληδέιν, ην MEGA θαη ηνλ 
ΣΚΑΪ θαη ηελ άιιε ζηηγκή λα παίξλεηο ζέζε δίπια ζε 
φινπο απηνχο θαη δίπια ζηα αθεληηθά, ελάληηα ζηνπο 
εξγαδνκέλνπο θαη ηα θαηαπηεδφκελα θνκκάηηα ηεο 
θνηλσλίαο πνπ ηνπο δηαιχνπλ ηηο δσέο. 
 

Σελ επόκελε Κπξηαθή, ζηηο 13 Απξίιε, λα βξεζείο 
δίπια ζηνπο απεξγνύο - εξγαδόκελνπο ζην 
εκπόξην θαη ζα γεπηνχκε φινη καδί ηε ραξά ηνπ 
ηαμηθνχ αγψλα, πνπ νξγαλψλεηαη θαη δηεμάγεηαη απφ 
εκάο ηνπο ίδηνπο, θαη ηε ραξά ηεο αιιειεγγχεο. Φαξά 
πνπ είλαη πξαγκαηηθή θαη φρη θαηαζθεπαζκέλε, φπσο 
απηή ηεο θαηαλάισζεο! Η ζηήξημή ζνπ ζηνλ αγψλα 
καο απηφ, ην κπνυθνηάδ απφ ηελ πιεπξά ζνπ, ην 
κπινθάξηζκα ηεο «εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο» ησλ 
θαηαζηεκάησλ ζα είλαη θαζνξηζηηθά γηα λα βάινπκε 
επηηέινπο θξαγκό ζηα ζρέδηά ηνπο. 
 

 

 

ΑΝΟΗΥΣΖ ΤΕΖΣΖΖ        
κεηαμύ εξγαδνκέλσλ ζην εκπόξην            

γηα ηα πξνβιήκαηα ζηε δνπιεηά                           

θαη ηελ νξγάλσζε ησλ αληηζηάζεσλ                        

Κπξηαθή 30 Μάξηε, ζηηο 11:30πκ               
ζηα γξαθεία ηνπ Σπιιφγνπ Υπαιιήισλ                       

Βηβιίνπ-Φάξηνπ Αηηηθήο (Λφληνπ 6, Δμάξρεηα) 

 

Σσνάδελθοι                       

και ζσναδέλθιζζες                                                     
από ηον κλάδο ηοσ εμπορίοσ 

 

 πληνληζηηθό Γξάζεο 

ΔΗΜΑΣΔ ΔΡΓΑΣΔ, ΓΔΝ ΔΗΜΑΣΔ ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ Σ’ ΑΦΔΝΣΗΚΑ ΓΔΝ ΚΑΝΟΤΜΔ ΣΗ ΠΛΑΣΔ! 

επηθνηλσλία: syntonistiko_drasis@espiv.net 

mailto:syntonistiko_drasis@espiv.net

