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Στο μαγευτικό κόσμο του εμπορίου,
βασιλεύουν τα ελαστικά ωράρια, οι
ατομικές συμβάσεις και οι μισθοί-
χαρτζιλίκι, η αδήλωτη εργασία και
οι απλήρωτες υπερωρίες, το πετσό-
κομμα επιδομάτων/αδειών,  τα
λουκέτα, οι μαζικές απολύσεις και
η απάτη των «οικειοθελών αποχω-
ρήσεων», οι «λευκές νύχτες» των
αφεντικών και οι εργάσιμες Κυρια-
κές, η εντατικοποίηση, οι ταπεινώ-
σεις από τους διευθυντάδες και τα
«εργατικά ατυχήματα». Στο εμπό-
ριο όπως και σ’ όλους τους κλά-
δους, ο εργασιακός μεσαίωνας και
ο τσαμπουκάς των εργοδοτών ζει
και βασιλεύει. Με όπλο τον εκβια-
σμό της ανεργίας και εκμεταλλευό-
μενοι τον κοινωνικό αυτοματισμό,
καλλιεργούν τον φόβο και σπέρ-
νουν τη μοιρολατρεία μέσα στους
χώρους δουλειάς.

Τα ΕρΓαΤικα
συμφΕρονΤα μπροσΤα,

καμια κυριακη
Τα μαΓαζια ανοιχΤα!

Όλα όσα βιώνουμε στον κλάδο του
εμπορίου, το τσαλαπάτημα των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων και της
αξιοπρέπειάς μας, δεν μπορούν να
αλλάξουν αν δεν το παλέψουμε
μέσα στους χώρους εργασίας με
τους συναδέλφους μας. Οι μόνοι
που μπορούμε να υπερασπιστούμε
τα δικαιώματά μας, να διεκδική-
σουμε όσα μας κλέβουν και όσα δι-
καιούμαστε, να ακυρώσουμε κάθε
εργοδοτική αυθαιρεσία, είμαστε
εμείς οι ίδιοι, μέσα στους χώρους
δουλειάς. Μέσα από ορατές ή αό-
ρατες επιτροπές εργαζομένων,
μέσα από εργατικές συλλογικότη-
τες, μέσα από τα σωματεία μας.

Στεκόμαστε πλάι στον συνάδελφό
μας και σπάμε την απομόνωση και
τον ατομισμό. Κάνουμε πράξη την
συναδελφική αλληλεγγύη, μιλάμε
ανοιχτά για τα δικά μας εργατικά
αυτονόητα και στήνουμε μπλόκο
στις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας.
Στις 24/4 και στις 8/5, όπως και
κάθε Κυριακή, το λέμε ανοιχτά:

ΔΕν Τουσ χαριζουμΕ
καμια κυριακη!

Η κυριακάτικη αργία με
αγώνες κατακτήθηκε και με
αγώνες θα την υπερασπι-
στούμε.
Με απεργία στον κλάδο του
εμπορίου, με απεργιακές
περιφρουρήσεις σε κάθε
χώρο δουλειάς.

orthostasia.wordpress.com

κυριακη 24 απριλη - 8 μαη
απΕρΓια στο εμπόριο

καϋμένε, ως πότε
θα παραμένεις

εμποροϋπάλληλος;
άσε τη γκρίνια,τη δουλίτσαμας να ‘χουμεεργατικό δελτίο
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Ο Ι πεΡΙφΗΜεΣ λευκεΣ νυχΤεΣ
εχΟυν ΜπεΙ ΣΤΗν κΑΘΗΜεΡΙνΟ-
ΤΗΤΑ ΤΟυ εΜπΟΡΟϋπΑλλΗλΟυ εδώ
κΑΙ 2 χΡΟνΙΑ: δουλειάμέχριταμεσά-
νυχτα με το έτσι-θέλω, οι 12-14ωρες
ασταμάτητες βάρδιες, ο κανιβαλισμός
τωνπελατών,οτσαμπουκάςτωνεργοδο-
τών.Ηεμπνευσμένηονομασίατους,αν
καιπροδιαθέτειγιαχιονισμένεςβραδιές
μερομαντικόπερίπατοστηπόλη,είναι
τέτοιαώστενακρύψειτηνπραγματικό-
τητα.Οι«λευκέςνύχτες»είναιταάθλια
εμπορικάeventsτωνεργοδοτώντουεμ-
πορίου,τωνκατάτόπουςσυλλόγωντους
και των δημάρχων που με το κάλυμμα
διαφόρων πολιτιστικών θεαμάτων επι-
βάλλουν την επιμήκυνση τουωραρίου
τωνεμπορικώνκαταστημάτωνωςταμε-
σάνυχτα(μερικέςφορέςκαιχωρίςαυτό
το«άχρηστο»όριο…).Όχι,δενπρόκειται
γιαγιορτέςπολιτισμούαλλάγιαγιορτές
καταναλωτισμούαφούμοναδικόςστόχος
τουςείναιηγρήγορηκαιεύκοληαύξηση
τωνκερδώντουςμεδιάφορεςαφορμές
(ταΧριστούγεννα,τιςΑπόκριες,τονάγιο
Βαλεντίνο…).Βραδιέςπουπροσφέρουν
απλόχερα στο αγοραστικό κοινό έναν
ατέλειωτο(όσοκαιψεύτικο…)καταναλω-
τικόπαράδεισοπουδεντελειώνειποτέ.
Καιγιαναείναιπαράδεισοςδενπρέπει
ναέχειούτεόρια,ούτεκαιωράρια,βέ-
βαια.Καιεδώξεκινάηκόλασηγιατους
εργαζόμενουςστονκλάδοτουεμπορίου.

Οι κάθε λογής φιέστες των αφεντικών
πουστήνονταιπάνωσταελαστικάωρά-
ριατωνεργαζομένων,«δεν έχουν καθό-
λου πλάκα, δεν περιέχουν κανένα
ενδιαφέρον και κανένα όφελος για τους
εργαζόμενους στον κλάδο του εμπορίου.
Αντίθετα, αποτελούν την συνέχεια στο
αδιάκοπο ποδοπάτημα των δικαιωμάτων
και της αξιοπρέπειας μας: λουκέτα και
απολύσεις, μισθοί πείνας, απλήρωτη ερ-
γασία για πολλούς μήνες, ελαστικά ωρά-
ρια και απλήρωτες υπερωρίες, δουλειά
ακόμα και τις Κυριακές, εργοδοτική τρο-
μοκρατία, ατομικές συμβάσεις Οι κόκκι-
νες, λευκές ή οποιουδήποτε χρώματος
νυχτερινές φιέστες των εργοδοτών πάνε
χέρι-χέρι με την κατάργηση της κυριακά-
τικης αργίας και την επιβολή ωραρίων-λά-
στιχο. Ουσιαστικά, στρώνουν το έδαφος
για τη γενίκευση του εργασιακού μεσαί-
ωνα σε όλους τους εργασιακούς κλά-
δους…». Παράλληλα, τέτοιου είδους
events καλλιεργούν το καταναλωτικό
θράσοςκαιτηνανθρωποφαγίατωνπελα-
τώναπέναντιστουςσυναδέλφουςμας.

Εμείς,οιεργαζόμενοιστοεμπόριο,είμα-
στεαυτοίπουλούζονταικαθημερινάτις
χυδαίεςσυμπεριφορέςτωνπελατώνοι
οποίεςκαλλιεργούνταισυστηματικάαπό
τουςεργοδότεςμέσααπότέτοιεςδιαφη-
μιστικές καμπάνιες. Καμπάνιες στις
οποίεςγίνεσαιβασιλιάςκαιμάγκαςκατα-
ναλώνοντας,ενώφροντίζουνναξεχάσεις
μετιόρουςδουλεύειςκαιζεις.Καιαυτή
η «διαπαιδαγώγηση» δεν αφορά μόνο
τουςεργαζόμενουςστονκλάδοτουεμπο-
ρίουαλλάαγγίζειτοσύνολοτωνεργαζο-
μένων,τοσύνολοτηςτάξηςμας.

Ωςσυνάντησηεργαζομένωνστονκλάδο
τουεμπορίουσυμμετέχουμεσεόλεςτις
εργατικέςκινητοποιήσεις, τιςδιαδηλώ-
σειςκαιτουςαποκλεισμούςπουοργανώ-
θηκανώστεναακυρώσουμεστηνπράξη
τέτοιουςείδουςφιέστεςκαιναβάλουμε
φρένο στην ασυδοσία των εργοδοτών.
ΤονΟκτώβρητου2014στουςδρόμους
της Νέας Σμύρνης, τον Δεκέμβρη του
2014 στο Περιστέρι, τον Οκτώβρη της
επόμενηςχρονιάςστοΜαρούσι,τονΔε-
κέμβρητου2015στη«ΚόκκινηΝύχτα»
τηςΓλυφάδας.Οικινητοποιήσειςαυτές
αποτελούντιςελάχιστεςαφορμέςώστε
ναακουστείαδιαμεσολάβητακαιαυθεν-
τικάηφωνήτωνεργαζομένωνστονκλάδο
τουεμπορίουπουθάβεταικάτωαπότις
πολύβουεςουρέςτωνπελατών.Ώστενα
ακουστείηδικήμαςαλήθεια:ότιτοεορ-
ταστικόκλίματης«λευκήςνύχτας»μετα
μεταμεσονύχτιαψώνιακαιτηνβιτρινοθε-
ραπεία,στήνεταιπάνωστονεξαναγκα-
σμό,στονκλεμμένοελεύθεροχρόνοκαι
ταπετσοκομμέναδικαιώματατωνσυνα-
δέλφωνμας.Γι’αυτόκαικαλούμετους
συναδέλφουςκαιτιςσυναδέλφισσεςνα
καταγγέλλουν ανοιχτά τις μεθοδεύσεις
τωνεργοδοτώνστουςκατοίκουςτηςκάθε
περιοχήςζητώνταςτηνέμπρακτησυμπα-
ράστασηκαιτηναλληλεγγύητους.
Μέσααπότιςενημερωτικέςπαρεμβάσεις
μαςμέσασεχώρουςδουλειάςσεγειτο-
νιές της Αθήνας, επιχειρούμε να σπά-
σουμε το άβατο που θέλουν να
δημιουργήσουνοι εργοδότεςαπέναντι

ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑ: (η) ους. [<αρχ.ους.ορθο-
στάτης] η όρθια στάση σε αναμονή ή σε
εργασιακή απασχόληση: κουράζεται η
καημενούλα, τόσες ώρες ορθοστασία

ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑ: Ένα από αυτά που μοιρά-
ζονται όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο
του εμπορίου.

Η ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑ: Το παρατσούκλι μας. Το
παρατσούκλι μιας συνάντησης εργαζομέ-
νων στον κλάδο του εμπορίου που δημι-
ουργήθηκε την άνοιξη του 2014 μέσα από
τον αγώνα για την υπεράσπιση της Κυρια-
κάτικης αργίας.

Βρεθήκαμε στις διαδηλώσεις και τις εργα-
τικές περιφρουρήσεις που οργανώνει
εδώ και 2 χρόνια το Συντονιστικό Δράσης
ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης
αργίας και τα «απελευθερωμένα ωρά-
ρια».

Γρήγορα καταλάβαμε ότι μοιραζόμαστε
πολλά περισσότερα από την ορθοστασία.
Το μόνο που έμενε ήταν να τα ανακαλύ-
ψουμε και να τα υπερασπιστούμε, να
αγωνιστούμε για αυτά. 

Οι συναντήσεις μας είναι τακτικές, κάθε
μια ή δύο Κυριακές και ανακοινώνονται
στο μπλογκ μας:

orthostasia.wordpress.com
Για επικοινωνία, στο μέιλ ή στο τηλέ-
φωνό μας:

orthostasia@yahoo.com 
6989.788.562

εργαζόμενοι - εργαζόμενες
στον κλάδο του εμπορίου

“... τέτοιου είδους events
καλλιεργούν το κατανα-
λωτικό θράσος και την

ανθρωποφαγία των πε-
λατών απέναντι στους
συναδέλφους μας...”

Λευκές Νύχτες, Κόκκινες Νύχτες, Νύχτες
Αγάπης, Νύχτες Γιορτής

Τα χίλια ονόματα της ζωής-λάστιχο!



σε κάθε μορφή εργατικής παρέμβασης.
Στηνσυντριπτικήπλειοψηφίατωνχώρων
εργασίαςαποτέλεσεπρωτόγνωρηεμπει-
ρία ακόμα και το απλό μοίρασμα μιας
απλής ανακοίνωσης εργαζομένων μέσα
στονχώροδουλειάς.Μέσα από την κου-
βέντα και τη γνωριμία μεταξύ των συνα-
δέλφων, προσπαθούμε να χτίσουμε ένα
δίκτυο επικοινωνίας και συντονισμού με-
ταξύ εργαζομένων σε κάθε περιοχή, σε
κάθε μαγαζί ώστε να αλληλοενημερωνό-
μαστε, να αλληλοστηριζόμαστε και να
βρούμε κοινούς τρόπους αντίστασης
ώστε να προλαμβάνουμε κάθε λογής
«λευκές νύχτες», ελαστικά ωράρια, εργο-
δοτικούς εκβιασμούς.
Όσο μένουμε με σταυρωμένα χέρια, ο
τσαμπουκάς των εργοδοτών αποθρασύ-
νεται. Ήδη,τονΟκτώβρητου2015,οδή-
μαρχος Αμαρουσίου Πατούλης και ο
πρόεδροςτουεμπ.συλλόγουΝικολαράκος
μετέτρεψαντηνοργάνωσητης«λευκήςνύ-
χτας»σεπροσωπικήτουςυπόθεση.Έχτι-
σαν την προσωπική τους προβολή
προβάλλοντας προκλητικά τηλεοπτικά
spotsπουπαρουσίαζαντην«λευκήνύχτα»
σανπολυτελέστατηδεξίωσημεγραβάτες
και σαμπάνιες! Επίσης, έχουν σιγά-σιγά
κάνειτηνεμφάνισήτουςοι«ειδικέςπρο-
σφορές»μετάτις11τοβράδυ.Τρανόπα-
ράδειγμα,ηεπιχείρηση«Κωτσόβολος»στη
«ΚόκκινηΝύχτα»τονΔεκέμβρητου2015,
πουτύπωσεειδικόφυλλάδιοπροσφορών
γιατουςπελάτεςπουθαέρθουνστομα-
γαζίμετάτις11τοβράδυ.Ουσιαστικά,τα
αφεντικάμετατρέπουντην«εξαίρεση»της
παράτασηςωραρίουσεευκαιρίαπροσφο-
ρών!Τηνίδιαμέρα,ταPublicστηΓλυφάδα
απασχολούσαν «εθελοντικά» εργαζόμε-
νουςστιςκοινωνικέςδομέςτουΔήμουΓλυ-
φάδαςώστεναδιπλώνουνταδώρατων
πελατών!Καιοτσαμπουκάςδημάρχων-ερ-
γοδοτώναποκαλύπτεταιπερίτρανααπότο
γεγονόςότιπλέονδενζητούνκαντηνει-
δικήάδειαπουαπαιτείταιαπότηνΠεριφέ-
ρειαΑττικήςγιαναπραγματοποιήσουντα
πανηγυράκιατους.ΚαιστοΜαρούσι,και
στη Γλυφάδα, και στην τελευταία περί-
πτωσητηςΝέαςΣμύρνηςστις13Φλεβάρη
2016,οιδήμαρχοικαιοιεμπορικοίσύλλο-

γοιοργάνωσαντιςνύχτεςτουςμετοέτσι-
θέλω,μεμόνοόπλοτοναποθρασυνόμενο
τσαμπουκάτους!

νΑ ΤελεΙώνΟυΜε ΜΙΑ κΑΙ κΑλΗ Με ΤΙΣ
λευκεΣ νυχΤεΣ Τών εΡΓΟδΟΤών κΑΙ

Τών δΗΜΑΡχών

ενωμένοι, μπορούμε και νικάμε! Ητελευ-
ταίααπόπειραδιοργάνωσης«λευκήςνύ-
χτας» στις 13/2 στηΝέα Σμύρνη με τον
τίτλο«Λευκήνύχτα,νύχτααγάπης»ακυ-
ρώθηκελόγωτωνάμεσωναντανακλαστι-
κών της συλλογικότητάς μας
«Εργαζόμενοι-εςστοκλάδοτουεμπορίου»
καιτωνσωματείων,συνελεύσεων,συλλο-
γικοτήτων που απαρτίζουν το «Συντονι-
στικόΔράσηςενάντιαστηνκατάργησητης
κυριακάτικηςαργίαςκαιτααπελευθερω-
μέναωράρια».

Ηφιέσταακυρώθηκεμετάαπόέντονεςκαι
επίμονεςπαρεμβάσειςπουκάναμεμαζίμε
το σωματείο της Wind και το Σύλλογο
ΥπαλλήλωνΒιβλίουΧάρτουΑττικής,στην
ΠεριφέρειακαιστοΣώμαΕπιθεώρησηςΕρ-
γασίας, που μέχρι τώρα κρατάνε στάση
ΠόντιουΠιλάτου-οιμενκρύβονταιπίσω
από μια δήθεν απόφαση τους χωρίς να
ασκούνελέγχους,οιδεπαραμένουνδια-
κοσμητικοί.Αςγίνειγνωστόότιγιατηνορ-
γάνωση της «Λευκής Νύχτας» στη Ν
Σμύρνη,κανέναςδήμαρχοςκαικανέναςεμ-
πορικός σύλλογος δεν πήραν την άδεια
απότηνΠεριφέρειαΑττικής,ωςυπεύθυνη
μεβάσητονόμογιατηναδειοδότησηορ-

γάνωσηςτέτοιωνάθλιωνγιορτών.Καιδεν
πήρανάδειαδιότιδενκατέθεσανκανκά-
ποιο αίτημα προς την Περιφέρεια. Δεν
πρόκειταιόμωςναπαραχωρήσουμεταλι-
γοστάκαιπετσοκομμέναεργασιακάμαςδι-
καιώματα στα χέρια του κράτους, των
θεσμώντουκαιτωναφεντικών.Ξεμπρο-
στιάζουμετιςευθύνεςτουςκαιτηνκαθαρά
αντεργατικήτουςστάση.

Η φιέστα ακυρώθηκε μετά την άμεση πα-
ρέμβασή μας στη περιοχή και την ενημέ-
ρωση των συναδέλφων μέσα στους
χώρους δουλειάς. Έγινεσαφήςοεκβια-
σμόςπουδέχονταιοισυνάδελφοιμετέ-
τοιου είδους μεθοδεύσεις αλλά ήταν
φανερή και η πραγματική τους διάθεση
ενάντιασ’αυτές.Τομεγάλοβήμαέγκειται
στη συλλογική και ενεργητική έκφραση
αυτώντωνδιαθέσεωναπέναντιστοντσαμ-
πουκά της εργοδοσίαςαπόμεγάλο κομ-
μάτιτωνσυναδέλφωνμας.Ημικρήαλλά
αποφασιστικήνίκημαςέκλεισεμετηνπρο-
γραμματισμένηεργατικήμαςδιαδήλωση
τοαπόγευματουΣαββάτουστουςεμπορι-
κούς δρόμους. Ήμασταν εκεί γιατί δεν
έχουμεκαμιάεμπιστοσύνηστουςεργοδό-
τες, ήμασταν εκεί για να περιφρουρή-
σουμε την ακύρωση της φιέστας τους,
ήμαστανεκείπουήτανοισυνάδελφοίκαι
οισυναδέλφισσέςμαςώστενατουςενη-
μερώσουμεπρόσωπομεπρόσωποκαινα
μηναφήσουμεκανέναπεριθώριοστηχυ-
δαίαπροπαγάνδατουτοπικούεμπορικού
συλλόγου.

Όχι μόνο στον κλάδο του εμπορίου, αλλά
και παντού, πρέπει να φωτίσουμε με
τους αγώνες και τις αντιστάσεις μας τη
νύχτα που σχεδιάζουν τα αφεντικά για
εμάς! Νακαταφέρουμεναείμαστεπαν-
τού,μέσασεκάθεχώροδουλειάς,σεκάθε
εμπορικόδρόμοστιςγειτονιέςτηςπόλης,
δίπλασε κάθεαγωνιζόμενο κομμάτι της
τάξηςμας.Mέσααπότηνεπικοινωνίακαι
την οργάνωση των συναδέλφων να χτί-
ζουμεσχέσειςαλληλεγγύης,νασυντονιζό-
μαστε,ναυπερασπιζόμαστεσυλλογικάτα
δικάμαςαυτονόητα!

“... η τελευταία απόπειρα
διοργάνωσης «λευκής νύ-

χτας» στη Νέα Σμύρνη
ακυρώθηκε λόγω των άμε-
σων αντανακλαστικών της

συλλογικότητάς μας και
των σωματείων, συνελεύ-
σεων, συλλογικοτήτων...”

Μαρούσι 10/10/2015 Γλυφάδα 19/12/2015 Νέα Σμύρνη 13/2/2016



Να σταματήσουμε την
κατηφόρα! 

Κυριακές, νύχτες, ωράρια, ρεπό, άδειες, επιδόματα,
μισθοί, συλλογικές συμβάσεις: όλα θυσιασμένα στο βωμό

της κρίσης κερδοφορίας των εργοδοτών μας. Στο χώρο του εμ-
πορίου, όλα τα παραπάνω δεν τα θυμόμαστε κάθε Κυριακή που

αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε αλλά αποτελούν την ζοφερή καθη-
μερινότητα μας μέσα στα μικρά ή μεγάλα καταστήματα που εργαζόμα-

στε με ακόμα πιο εντατικοποιημένους ρυθμούς, με ξεχειλωμένα ωράρια
και πετσοκομμένα δικαιώματα. Όσο, βέβαια, και αν στριμωχνόμαστε από

τον εκβιασμό της ανεργίας, όσο κι αν ακούμε γύρω μας το γνωστό «την δου-
λίτσα μας να’χουμε», όσο κι αν φαίνεται να συνηθίζουμε την ασχήμια του τέ-

ρατος που λέγεται εργασιακός μεσαίωνας, δεν πρόκειται να αντέξουμε και πολύ
να ζούμε με 300 ευρώ μισθό ή να εργαζόμαστε 24 ώρες/ 7 μέρες. 

Να τελειώνουμε με την σύγχυση!
Οι εργάσιμες Κυριακές που αρχικά εφαρμόστηκαν «πιλοτικά», είναι πλέον νόμος του

κράτους. Υπηρετώντας την βούληση των εργοδοτών, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις
όπως και η παρούσα, τσακίζουν την κυριακάτικη αργία νομοθετώντας τις 8 εργάσιμες Κυ-

ριακές τον χρόνο, δήθεν στα πλαίσια 10μερων προσφορών. Ουδέν μονιμότερον του προ-
σωρινού, λοιπόν. Όσοι μας έλεγαν «έλα μωρέ μια Κυριακή είναι, μια φορά στο τόσο!», όλοι

αυτοί που χαρακτήριζαν τους συναδέλφους μας που σηκώνουν κεφάλι και αντιδρούν ως μί-
ζερους και κινδυνολόγους, ήρθε η ώρα να αναμετρηθούν με την σκληρή πραγματικότητα.
Αυτό που αρχικά δεν υπήρχε ούτε σαν ιδέα, δοκιμάστηκε με «επιτυχία» 2 φορές τον χρόνο,
μετά έγινε νόμος για 8 Κυριακές τον χρόνο με 3 απ’ αυτές μέσα στον «εορταστικό» Δεκέμβρη.
Παράλληλα, οι εργοδότες του εμπορίου οργανώνουν εμπορικές φιέστες πάνω στις πλάτες
των εργαζομένων, τις γνωστές λευκές ή κόκκινες νύχτες, με παράταση του ωραρίου ως τις 12
το βράδυ ξεχειλώνοντας ακόμα περισσότερο τα ήδη ξεχειλωμένα ωράρια των εμποροϋπαλ-
λήλων και δίνοντας ένα «παράδειγμα» και για αφεντικά άλλων εργασιακών κλάδων.  

Να τελειώνουμε με τα ψέματα των εργοδοτών
και τις αυταπάτες μας!

Οι επιχειρηματίες του εμπορίου συνεχίζουν να αναμασούν το άθλιο επιχείρημα ότι το κυ-
ριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων αυξάνει τον τζίρο τους με όφελος που θα μετακυ-
ληθεί στον εργαζόμενο! Τι κι αν η εμπειρία των εργαζομένων στο εμπόριο αποδεικνύει
ακριβώς το αντίθετο; Τι κι αν από το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων κερδίζουν
μόνο οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες επιβάλλοντας τον αδυσώπητο ανταγωνισμό τους

προς τους μικρότερους εργοδότες; Ήδη οι εγχώριες και πολυεθνικές αλυσίδες στο εμ-
πόριο (ΑΒ Βασιλόπουλος, Carrefour, Πλαίσιο, Public, Jumbo, Η&Μ, όμιλος Inditex,

Leroy Merlin, IKEA, Praktiker κ.α) καταγράφουν τεράστια κέρδη και έχουν κατακλύ-
σει την αγορά με ολιγοπωλιακές πρακτικές, εξωθώντας όλο και περισσότερα μικρά

καταστήματα στο λουκέτο. Και το όφελος για τους εργαζόμενους; Σίγουρα, ούτε
αυξήσεις στους μισθούς παρατηρήθηκαν στο εμπόριο (εδώ γελάμε…) ούτε και

άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας δημιουργήθηκαν, όπως κράζουν δεξιά και
αριστερά τα κοράκια των εργοδοτών. Αντίθετα, οι μισθοί πείνας, τα ελα-

στικά/εξαντλητικά ωράρια, η εκ περιτροπής εργασία και οι απολύσεις
συνθέτουν την καθημερινότητά μας σε μικρές ή μεγάλες επιχειρή-

     
      

      
       
       

           
        
          
 

             
            
          

         
          

           
          

          
         

            
          

       
            

          
            

           
           

             
           

             
           

           
         
            

          
          
            

            
           

           
                

           
         

          
          
         

         
      

Δεν τους χαρίζουμε καμία κυριακή, καμία νύχτα!



  
 

     
      

         
         

       
         

        
        

             
            

          
             

    
          

         
            
           

              
            
           

              
               

          
              

          
            

      
   

            
            

            
            

         
           

         
          

          
          

         
        

          
        

        

σεις στο εμπόριο. Βέβαια, στο κλάδο
μας περισσεύει το θράσος αφού πολλοί εργο-
δότες μέσω των διευθυντάδων τους συνεχίζουν να
ρίχνουν το καρότο του «έξτρα εισοδήματος» της κυρια-
κάτικης εργασίας. Θέλουν να αποκρύψουν το γεγονός ότι
στο τέλος του μήνα και πάλι ο μισθός είναι ψίχουλα με τα
οποία δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε τις βασικές ανάγκες!
Άραγε ποιοι από δαύτους μπορούν να ζήσουν με 300-400 ευρώ το
μήνα; 
Και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σ’ αυτή τη συνθήκη, η αυθαιρεσία των ερ-
γοδοτών όλο και οξύνεται. Ήδη, η νέα χρονιά μπήκε με την πρωτοτυπία της
αλυσίδας MEDIA MARKT να ανοίξει τα καταστήματά της πανελλαδικά στις 2/1,
ημέρα παραδοσιακής αργίας των εμποροϋπαλλήλων. Επίσης, στην αργία της Κα-
θαρής Δευτέρας, σχεδόν όλες οι αλυσίδες των supermarkets άνοιξαν κανονικά τα
καταστήματά τους χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Πρόκειται για τις ίδιες αλυσίδες που
εδώ και ένα χρόνο προχωρούν σε μαζικές εκκαθαρίσεις εργαζομένων, σε εκβιασμούς
και «οικειοθελείς αποχωρήσεις», σε μείωση μισθών και σπάσιμο των συλλογικών συμ-
βάσεων. Τέλος, μεγάλες επιχειρήσεις ήδη εφαρμόζουν γενικευμένα και με τσαμπουκά
την 5ωρη εργασία τις Κυριακές αφαιρώντας απ’ όσους δουλεύουν ακόμα και το «bonus»
της κυριακάτικης εργασίας, την προσαύξηση 75% και το 2ο ρεπό. 

Να τελειώνουμε με την μοιρολατρία και τον φόβο!
Ως συνάντηση εργαζομένων στο χώρο του εμπορίου, κάνουμε το αυτονόητο: σπάμε την απο-
μόνωση και τη μοιρολατρία αναζητώντας συλλογικές απαντήσεις στα συλλογικά μας προ-
βλήματα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στον κλάδο μας υπάρχει ένα τεράστιο κενό συλλογικής,
συνδικαλιστικής δράσης. Βλέπουμε παντού γύρω μας νέους ή παλιούς συναδέλφους να αγνο-
ούν ή να παραδίδουν στην εργοδοσία τα αυτονόητα δικαιώματά τους. Αντιμετωπίζουμε κα-
θημερινά στους χώρους δουλειάς το έλ   λειμμα μιας οργανωμένης εργατικής δράσης απέναντι
στους τσαμπουκάδες των αφεντικών και των διευθυντάδων τους. Όμως, αντί να μοιρολα-
τρούμε, επιχειρούμε να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, να οργανώσουμε και να συν-
τονίσουμε τις δυνάμεις μας στους χώρους δουλειάς μας. Να διευρύνουμε τις κατακτήσεις
των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς, να αντισταθούμε στις αυθαιρεσίες των ερ-
γοδοτών, να υπερασπιστούμε τους απολυμένους συναδέλφους μας. Ήδη, τον περασμένο
Φλεβάρη μαζί με τα σωματεία, τις συνελεύσεις και τις συλλογικότητες που απαρτίζουν το
«Συντονιστικό Δράσης ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και τα απελευθε-
ρωμένα ωράρια» καταφέραμε με τις κινητοποιήσεις μας να μπλοκάρουμε την περίφημη
«Λευκή Νύχτα» στη Νέα Σμύρνη κάνοντας ένα ουσιαστικό βήμα για την κατάργησή τους.
Επιπλέον, κάθε εργάσιμη Κυριακή για εμάς είναι αιτία πολέμου. Είναι αφορμή για συ-
ζήτηση με τους συναδέλφους μας, είναι κάλεσμα για συλλογική δράση και απεργία,
είναι απεργιακή περιφρούρηση σε χώρους δουλειάς. Μέσα από αυτά τα μικρά απο-
φασιστικά βήματα, προσπαθούμε να συντονιστούμε σε κάθε γειτονιά, σε       κάθε αλυ-
σίδα, σε κάθε μαγαζί και να διευρύνουμε την άμεση επικοινωνία μας, την
αλληλοστήριξή μας, τις συλλογικές μας πρωτοβουλίες.    
Οι μόνοι που μπορούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, να διεκδική-
σουμε όσα μας κλέβουν και όσα δικαιούμαστε, να ακυρώσουμε κάθε εργο-
δοτική αυθαιρεσία, είμαστε εμείς οι ίδιοι, μέσα στους χώρους εργασίας
μας. Μέσα από ορατές ή αόρατες επιτροπές εργαζομένων, μέσα από
εργατικές συλλογικότητες, μέσα από τα σωματεία μας.

Οι φωτογραφίες είναι από συνθή-
ματα, αφίσες, πορείες και απεργια-
κούς αποκλεισμούς στη διάρκεια
του αγώνα για την υπεράσπιση της
κυριακάτικης αργίας.

Δεν τους χαρίζουμε καμία κυριακή, καμία νύχτα!



φουςκαιτιςσυναδέλφισσεςπουαντιληφθήκαμεότιαπασχολούνταν
κυριακάτικα.Άμεσα,αντιμετωπίσαμετηνεπιθετικότητατουδιευ-
θυντήκαταστήματοςκαιτωνπροϊσταμένωνοιοποίοιεξαρχήςσυμ-
περιφέρθηκανμεχυδαίοτρόποκαιπροςεμάςαλλάκαιπροςτους
συναδέλφουςώστεναμηνυπάρξειηπαραμικρήεπικοινωνίαμαζί
μας.Ναγίνεισαφέςότιανκαιμε«κλειστό»τοκατάστημαπροςτο
κοινό,η εργοδοσία απασχόλησε κΑνΟνΙκΑ τουλάχιστον 7 εργα-
ζόμενους με το πρόσχημα του «εθελοντισμού», όπως τόλμησε να
επικαλεστεί ο διευθυντής καταστήματος μπροστάμας.Ακριβώςτην
ίδιαπρόφασηεπικαλέστηκεκαιστοκλιμάκιοτουΑ.Τ.Αμαρουσίου
τοοποίοανκαιβρέθηκεεκείγιαλόγους«ευταξίας»(δηλαδήναπα-
ρακολουθείτησυγκέντρωσήμας),προέβημετάαπόπολύκόποκαι
εξαιρετικάαπρόθυμαστονεπιβαλλόμενοέλεγχονομιμότηταςγια
τηναπασχόλησηπροσωπικούκυριακάτικα.Αςσημειωθείότιδιεύ-
θυνσηκαιαστυνομίααρνήθηκανναπαράσχουνοποιαδήποτεαπό-
δειξηότιτοπροσωπικότηςεπιχείρησηςαπασχολείταινόμιματην
ημέραεκείνη.Οψόμεθα…
Μετάτην3ωρηπαραμονήμαςεντόςκαιεκτόςτουκαταστήματος,η
συγκέντρωσήμαςέληξεανανεώνονταςτοραντεβούμαςγιατησυ-
νέχιση των δράσεων ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Στα
MEDIAMARKTκαιπαντού…

Την κυριακή 31/01/16 πραγματοποιήσαμε κινη-
τοποίηση στο κατάστημα της MEDIA MARKT στο
Μαρούσι επίτηςοδούΚηφισίας.Ηκινητοποίησηαυτή,έρχεται
ωςεπιστέγασμαενόςδιευρυμένουκύκλουδράσεωνκαιπαρεμβά-
σεωνστακαταστήματατηςενλόγωεπιχείρησηςτις2προηγούμε-
νεςεβδομάδας,με αφορμή το άνοιγμα των καταστημάτων της
στις 02/01/16. Ημέρα που όλα τα εμπορικά καταστήματα είναι
κλειστά, λόγω του ότι ήταν ανοιχτά την τελευταία κυριακή του
χρόνου. Αυτόισχύειεδώκαιχρόνια,αυτόγνωρίζουμεωςεργαζό-
μενοι-εςακόμακαιως(πελάτες)τογνωρίζουνόλοι.Ναθυμίσουμε
πωςκάπωςέτσιάρχισεκαιτοΚυριακάτικοάνοιγματωνεμπορικών
καταστημάτωνχωρίςεμάςγιαεμάς.
Ηεπαφήκαιηεπικοινωνίαμετουςσυναδέλφουςκαιτιςσυναδέλ-
φισσεςκατέστησανσαφήτηνάθλιαμεθόδευσητηςεργοδοσίαςη
οποίαεπικαλέστηκεμιασειράφημώνκαιψεμάτωνώστεναδικαιο-
λογήσεικαιεντέλειναεπιβάλειτοάνοιγματωνκαταστημάτωντης
τηνημέρααυτή.
ΤηνΚυριακή31/01/16,εργαζόμενοι-εςαπότονκλάδοτουεμπορίου
καιαλληλέγγυοισυναγωνιστέςβρεθήκαμεέξωαπότοκατάστημα
τουΑμαρουσίουώστεναπεριφρουρήσουμετημηλειτουργίατου
μιαςκαιτηνημέρααυτή,κυριακάτικα,ηεργοδοσίααποφάσισενα
οργανώσειέναάθλιοδιαφημιστικόeventμετίτλο«Σε100′ταπαίρ-
νειςόλα».Αγοράζονταςπροιόντασεσυγκεκριμένεςημερομηνίες
αποτακαταστήματατης,καιμετάαποκλήρωσηβρίσκεταιοτυχε-
ρόςοοποίοςτρέχειμεταπόδιαμέσασεένακατάστημακαισέρνει
σεσυγκεκριμένοσημείοπροιόντα,πουστοσυνολότουςδενμπο-
ρείςνατααποκτήσειςέστωκαιανπαίρνεις1000ευρώτομήνα.Ο
μέσοςόροςτωνπροιόντωνπουκαταφέρανενασυγκεντρώσουνε
αναπελάτησεόλητηνευρώπηείναιπερίπουστα25000ευρώ.
Είναιμιαπολύκαλάυπολογισμένησεκόστοςδιαφήμησηπουυπο-
τιμάειπολύτηννοημοσύνημας,όπωςσυνηθίζεινακάνειεδώκαι
χρόνιαμεταπροσβλητικάσποτάκιατης.Μετάκαιτηναυθαιρεσία
της2Γενάρηθεωρούμεότιδενθαμπορούσετίποτανασταματήσει
τιςδιαθέσειςτηςεργοδοσίαςεκτόςαπότηνοργανωμένηπαρέμ-
βασησυναδέλφωνκαιεργαζομένωναπόάλλουςχώρους.
Κατάτηνδιάρκειατηςπαρέμβασήςμας,αναρτήσαμε2πανόστην
κεντρική είσοδο του καταστήματος και αμέσως εισήλθαμε του
«κλειστού»καταστήματοςώστεναμιλήσουμεμετουςσυναδέλ-

Η Σοφία π. εργαζόμενη επί 8 χρόνια
στο “πλαίσιο” στη λάρισα και μέλος
του επειχηρισιακού σωματείου, απο-
λύεται από την εταιρία με την πρό-
φαση ότι “δε χαμογελούσε αρκετά”.
H Σοφία φυσικά αρνήθηκε ναδεχτείτην
απόλυσήτης,γνωρίζονταςότιήτανπολύ
καλήστηδουλειάτης,κάτιπουφαίνεται
καιαπόταπολύσυχνάπριμπαραγωγι-
κότητας που λάμβανε έδω και καιρό.
ΈτσικατήγγειλετηνεταιρίαστηνΕπιθε-
ώρησηεργασίαςΛάρισας,στηνοποίαοι
εκρόσωποιτηςεργοδοσίαςαρνήθηκαν
ναπαραβρεθούνδύοφορές.Όταντην
τρίτηφοράεμφανίστηκανδεστήριξαν
ταεπιχειρήματάτους,γιατίπροφανώς
δενείχαν,απλάέναστέλεχόςτηςεπικα-
λέστηκε το διευθυντικό δικαίωμα. H
υπόθεση θα οδηγηθεί στα δικαστήρια.

H ιστορία της συναδέλφισσας είναι
ακόμαμιααπόμιασειράιστοριώνπου
συμβαίνουνκαθημερινάακόμακαιστις
πιοκερδοφόρεςκαι“υγιείς”εταιρίες.
To “Σωματείο Εργαζομένωνστοπλαίσιο”
θαβρίσκεταιστοπλευρότωνσυναδέλ-
φωνκαιενάντιαστιςάδικεςσυμπεριφο-
ρές της εργοδοσίας. Στην πρόσφατη
ανακοίνωσήτουςαναφέρουνχαρακτη-
ριστικά:

Οι “εξαιρετικοί” και “περήφανοι” 1200
εργαζόμενοι της εταιρείας, αυτοί που
παλεύουν και η προσπάθεια τους έχει
κάνει το Πλαίσιο να τα καταφέρει στην
περίοδο της κρίσης, όπως αναφέρεται
στην πρόσφατη ανακοίνωση της εται-
ρείας, είναι άραγε οι ίδιοι με αυτούς
τους 1200 που είχε η εταιρεία πριν 3
χρόνια ή αυτούς που θα έχει στα επό-
μενα 3; Πόσο “εξαιρετικοί” θα είναι

τότε; Ή μήπως θα είναι “εξαιρετικοί”
μέχρι η εταιρεία να τους διώξει με κυνι-
σμό, επειδή ίσως να μην προσέρχονται
χαμογελαστοί στην εργασία τους;
Φυσικά και δεν θα είναι ίδιοι, γιατί πα-
ρόλη την κερδοφορία της η εταιρεία τα
τελευταία 5 χρόνια, έχει απολύσει πάνω
από 400 εργαζόμενους, ενώ παράλληλα
άλλοι τόσοι τουλάχιστον έχουν παραιτη-
θεί, αφήνοντας μια τόσο “ελκυστική
πρόταση καριέρας” σαν αυτή που η δι-
οίκηση του Πλαισίου θεωρεί πως προ-
σφέρει. Αλήθεια σε αυτούς τους 1200
υπολογίζονται και οι ενοικιαζόμενοι συ-
νάδελφοι που αντικαθιστούν σταδιακά
τους εργαζόμενους των αποθηκών, έχον-
τας φυσικά μικρότερες απολαβές και δι-
καιώματα; Πιθανόν η εταιρεία να μας
έδινε τα ακριβή στοιχεία, αν και όσες
φορές χρειάστηκε να το κάνει, οι αριθ-
μοί δεν την κολάκεψαν καθόλου. 

... για το ΠΛΑΙΣΙΟ



Για τις 20 Μαϊου 2016 έχει καθοριστεί η
δίκη για την εκδικητική απόλυση της συ-
ναδέλφισσας ελένης Σ. από το υποκατά-
στημα του «ΑΒ Βασιλόπουλο» στον
χολαργό. Η δίκη έρχεται μετά την δι-
καίωσητηςσυναδέλφισσαςαπότηνεπιθε-
ώρηση εργασίας την 1η Απρίλη 2015 η
οποία έκρινε τηναπόλυσή της καταχρη-
στική και γνωμοδότησε
υπέρτηςπροτείνονταςτην
επαναπρόσληψήτης.Γνω-
ρίζουμεπολύκαλάότιοθε-
σμικός κυκεώνας των
νόμων,τωνδικαστηρίωνκαι
των «επιθεωρητών» είναι
κομμένοςκαιραμμένοςστα
συμφέροντα της εργοδο-
σίας.Όμως,ηυπόθεσητης
ΕλένηςΣ.δενείναιμιαάλλη
δικαστική υπόθεση για
εμάς.

ΗΕλένηΣ.απολύθηκεεκδι-
κητικάαπότηνεργοδοσία
τηςπολυεθνικήςαλυσίδας
supermarket «ΑΒ Βασιλό-
πουλος»γιατίδιεκδικούσε
με αξιοπρέπεια τα αυτο-
νόητα δικαιώματά των ερ-
γαζομένων τα οποία
τείνουν να αποτελούν
απλή ανάμνηση σε πολ-
λούς χώρους εργασίας στο
εμπόριο (και όχι μόνο). Ως
4ωρηταμίαςεπί15συναπτάέτη,διεκδι-
κούσε το 10λεπτο διάλειμμα που δι-
καιούνταιόλοιοι4ωροιεργαζόμενοικαι
τις απλήρωτες υπερωρίες. Υπερασπί-
στηκεανοιχτάτηνκυριακάτικηαργίαενώ
αντιστάθηκε έμπρακτα στην εντατικο-
ποίησηπουθέλειναεπιβάλλειηεργο-
δοσίακαιβλέπειτουςεργαζόμενουςως
πολυεργαλεία! Επιπλέον, το Νοέμβρη
του2014αρνήθηκε να ψηφίσει το ερ-
γοδοτικό σωματείο-φάντασμα που έχει
στήσει η εργοδοσία της επιχείρησης
μαζί με τους διευθυντάδες! Τογεγονός
ότιοδιευθυντήςτουυποκαταστήματος
ΧολαργούΑκαρέπηςτηναπέλυσεγιατί
έχει«μεγάληγλώσσα»αποδεικνύειαυ-
τομάτωςτηνεκδικητικήφύσητηςαπό-
λυσήςτης.

Στην περίπτωση της Ελένης Σ. συμπυ-
κνώνονταιχιλιάδεςάλλες«περιπτώσεις»
συναδέλφωνπουστριμώχτηκαναπότις
απειλέςτηςεργοδοσίας,αναγκάστηκαν
σε «οικειοθελείς αποχωρήσεις» ή και
απολύθηκαν εκδικητικά. Περιπτώσεις
πουδυστυχώςδεναπέκτησανφωνήκαι

δεν είχαν όνομα, παρά αποτέλεσαν
απλούςαριθμούςστουςυπολογισμούςτων
εργοδοτών. Οι πολύμορφες κινητοποι-
ήσειςπουξεδιπλώθηκαντοπροηγούμενο
διάστημαμεαφορμήτηναπόλυσητηςσυ-
ναδέλφισσας Ελένης (συγκέντρωση στα
κεντρικάγραφείατηςεπιχείρησηςκαιστην
επιθεώρησηεργασίας,πανελλαδικόςσυν-

τονισμόςδράσηςσεκαταστήματα,απερ-
γιακοίαποκλεισμοί,ενημερωτικέςπαρεμ-
βάσειςμέσαστουςχώρουςδουλειάςκ.α.)
ήτανηδικήμαςφωνή,συλλογικάαρθρω-
μένηαυτήτηφορά,πουανέδειξεδυνα-
μικάκαιαποφασιστικάτηναντίστασήμας
στα1000πρόσωπατηςεργοδοτικήςτρο-
μοκρατίας: την εντατικοποίηση, την ανα-

κύκλωση εργαζομένων
μέσω προγραμμάτων
VOUCHER, τις ταπεινωτι-
κές συμπεριφορές από δι-
ευθυντάδες, τις
απλήρωτες υπερωρίες, τα
4ωρα της πείνας, τον εργο-
δοτικό συνδικαλισμό, την
ρουφιανιά και τις αξιολο-
γήσεις.

Η δικαίωση της συναδέλ-
φισσαςείναιδικαίωσηγια
όλους και όλες εμάς που
βιώνουμεκαθημερινάόλα
τα παραπάνω. Είναι μια
ακόμηαφορμήναδυναμώ-
σειηφωνήτωνεργαζομέ-
νων απέναντι στον
τσαμπουκάκαιτιςαυθαιρε-
σίεςτηςεργοδοσίας.

Πανελλαδικός συντονισμός δράσεων σε δεκάδες καταστήματα ΑΒ, απεργιακοί
αποκλεισμοί, ενημερωτικές παρεμβάσεις σε χώρους εργασίας και σε γειτονιές,
συγκέντρωση στα κεντρικά της εταιρίας και στην επιθεώρηση εργασίας...

... ήταν η δική μας φωνή, συλλογικά αρθρωμένη αυτή τη φορά, που ανέδειξε
δυναμικά και αποφασιστικά την αντίστασή μας στα 1000 πρόσωπα της
εργοδοτικής τρομοκρατίας.

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ  «ΑΒ»
ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ADMIRAL

Η  εταιρία “Διεθνής Αθλητική ΕΠΕ” έχει
πάνω από 100 καταστήματα  Admiral σε
όλη την ελλάδα και πάνω από 600 εργα-
ζόμενους/ες σε αυτά. Όπως συμβαίνει
στις περισσότερες εταιρίες πλέον, η ερ-
γατική μας δύναμη κοστολογείται με τους
πενιχρούς μισθούς που ορίζει η γενική
συλλογική σύμβαση εργασίας (410ε για
κάτω των 25 ετών και 470ε για πάνω των
25 ετών, για πλήρη απασχόληση). Κατά
πολύ εκεί στηρίζεται και η κερδοφορία
τους. Καλούμαστε να δουλεύουμε ανάλογα
με τις απαιτήσεις της αγοράς: σπαστά
ωράρια, υπερωρίες που δεν πληρώνονται,
εντατικοποιημένα 8ωρα, συχνά χωρίς
διάλλειμα. Δε λείπουν οι εκδικητικές με-
ταθέσεις σε καταστήματα διαφόρων πε-
ριοχών εντός Αττικής. Η συμμετοχή στην
απεργία θεωρείται λόγος για απόλυση.
Πρόσφατα απολύθηκε συνάδελφος που
είχε απεργήσει στις 4 Φλεβάρη, μέρα γε-
νικής απεργίας ενάντια στο ασφαλιστικό
νομοσχέδιο που μετατρέπει τους εργα-

ζόμενους σε σκλάβους ως τα βαθιά γε-
ράματα, χωρίς υγεία, πρόνοια και επαγ-
γελματική προστασία. Την ίδια μέρα απο-
λύθηκε συναδέλφισσα επειδή αντέδρασε
στην εντολή του αφεντικού να παραμείνει
για εκπαίδευση με χαμη  λωμένα τα ρολά
σε κατάστημα της οδού Θεμιστοκλέους
στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και
αστυνομίας και χρήσης χημικών. Το κα-
τάστημα δε διέθετε  ούτε έξοδο κινδύνου,
ούτε καν τζαμαρία για να προστατευθούν
οι εργαζόμενες από τα χημικά.
Ήδη οι συνθήκες εργασίες στο εμπόριο -
και όχι μόνο- είναι ασφυκτικές. Βλέπουμε
τα δικαιώματά μας να τσαλαπατούνται
στο όνομα της κερδοφορίας και της ανά-
πτυξης. Aς μη γίνει το ίδιο και με την
αξιοπρέπειά μας!
Η οργάνωσή μας σε ορατές ή αόρατες
επιτροπές, στα σωματεία μας είναι απα-
ραίτητη ώστε να μην είναι η καθεμία
μόνη της και ο καθένας  ανήμπορος μπρο-
στά στις ορέξεις των εργοδοτών! 



ΤΟν πεΡΑΣΜενΟ ΓενΑΡΗ πΡΑΓΜΑΤΟπΟΙΗΣΑΜε ενΗΜεΡώ-
ΤΙκΗ πΑΡεΜΒΑΣΗ ΣΤΟ «εΜπΟΡΙκΟ ΣΤΟλΙδΙ» ΤΟυ GOlDEn
HAll. Συνάδελφοικαισυναδέλφισσεςμπήκαμεστοεμπορικόκέντρο
μοιράζονταςενημερωτικέςανακοινώσειςμαγαζί-το-μαγαζίσυνομι-
λώνταςμεεκατοντάδεςσυναδέλφουςπουπροσπαθούσανακόμανα
συνέλθουναπότονεξοντωτικό«εορταστικό»Δεκέμβρημεταελα-
στικάωράριακαιτις3απανωτέςεργάσιμεςΚυριακές.Ηανακοίνωσή
μαςμετίτλο«Golden Hall για τους καταναλωτές, Black Hall για τους
εργαζόμενους» εστίαζεστηβασικήσυνθήκηπουκυριαρχείσ’αυτά
ταεμπορικάκέντρα:πίσωαπότονέντονοφωτισμό,τιςθεαματικές
βιτρίνεςκαιτα«φορεμένα»χαμόγελατωνσυναδέλφωνμαςκυριαρ-
χούνοιπραγματικάσκληρέςσυνθήκεςεργασίας.Θελήσαμεναφω-
τίσουμετηνπραγματικότηταπίσωαπότοlifestyleκαιτοshopping
therapy,ναμιλήσουμεγιαbanalθέματαόπωςοιμισθοίτων200-
300ευρώ,οιάδειεςπουδενέρχονταιποτέ,οιαπλήρωτεςυπερω-
ρίες,ταανύπαρκτασκαμπό,ηκαφρίλατωνmysteryshoppersκ.α.
Πολλοίσυνάδελφοιβρήκαντονεαυτότουςμέσαστηνανακοίνωσή
μας,σαννατηνέγραψανοιίδιοικαιανοίξαμεπολλάπηγαδάκια
μέσασεχώρουςδουλειάςπαράτηντρομοκρατίατωνδιευθυντάδων
καιτωνπροϊσταμένωντους.Νασημειώσουμεότισύμφωναμετους
συναδέλφους,είναιη1ηφοράπουπραγματοποιείταιεργατικήπα-
ρέμβασηστονχώρο,είναιη1ηφοράπουμιαχούφταεργαζομένων
απότονκλάδοτουεμπορίουμοιράζουνανακοίνωσησταμαγαζιά
τουGoldenHall.Καιαυτόςήτανοβασικόςλόγοςπουκάναμετηνπα-
ρέμβασηαυτή.Ώστενααρχίσουμεναμιλάμεανοιχτάγιαταπραγ-
ματικά προβλήματα που μας απασχολούν μέσα στους χώρους
δουλειάςχωρίςναμοιρολατρούμεκαιχωρίςναπεριμένουμεαπό
κάποιονάλλονναμαςσώσει.

Μέσα,λοιπόν,απότιςκουβέντεςαυτέςμετους-τιςεργαζόμενους-
εςστοGoldenHallαναδείχτηκανταπαρακάτω:

1. Η πλήρης απουσία οποιασδήποτε συνδικαλιστικής-ερ-
γατικής παρέμβασης στον χώρο του Golden Hall. Γεγονόςπουκα-
θιστάτέτοιουείδουςενημερωτικέςπαρεμβάσειςδιπλάχρήσιμεςκαι
κρίσιμεςγιατουςαγώνεςστονκλάδοτουεμπορίου.Ηέλλειψηαυτή
αναπαράγειαφενόςτηνέλλειψηενημέρωσηςτωνσυναδέλφωνγια
τααυτονόηταδικαιώματάτουςκαιαφετέρουστηναποθράσυνση
τηςεργοδοσίας.
2. Αποτελεί γενική συνθήκη η 5ωρη απασχόληση τις κυ-
ριακές. ΦαίνεταιότιοιεργοδότεςστοGoldenHallεπιθυμούννα
βγάλουνκαι«απ’τημύγαξύγκι».Αςγνωρίζουμεότιη5ωρηαπα-
σχόλησητιςΚυριακέςαφαιρείαπότουςσυναδέλφουςτα«bonus»
τηςκυριακάτικηςεργασίας,δηλαδήτηνπροσαύξησηστομεροκά-
ματοκατά75%καιέναεπιπλέονρεπό.Ουσιαστικά,οιεργοδότεςκά-
νουνήδηαυτόπουεπιδιώκεισυνολικάηεργοδοσίαναεφαρμόσει:
όχιμόνοτηνκατάργησητηςκυριακάτικηςαργίαςαλλάτηνσταδιακή
εξίσωσητηςκυριακάτικηςεργασίαςμετιςυπόλοιπεςμέρες.Γι’αυτό
καιεπαναλαμβάνουμεεπίμοναότιηκυριακάτικηαργίαδενέχειαν-
τίτιμοκαιδεντηνδιαπραγματευόμαστε.
3. Στην πλειονότητα των καταστημάτων, οι συνάδελφοι-
ισσες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα ρεπό τους. Συγκεκριμένα,
πολλέςφορέςδενκατατίθενταιεγκαίρωςταμηνιαία/εβδομαδιαία
προγράμματαμεαποτέλεσμαπολλά«χαμένα»ρεπό.Επίσης,δεντη-
ρείταιτοεβδομαδιαίοκυλιόμενορεπόπουαποτελείκατάκτησηστον
κλάδοτουεμπορίου.Ωςεκτούτου,πολλοίεργοδότεςόχιμόνοδεν
δίνουντοσαββατιάτικορεπόανά1,5μήνααλλάέχουνφτάσειστο
σημείοναζητάνεμεκουρελόχαρτααπότουςσυναδέλφουςναπα-
ραιτηθούνοικειοθελώςαπότασαββατιάτικαρεπό!
4. Ειδικότεραστιςαλυσίδεςκαταστημάτων«ομορφιάς»καλ-
λυντικών,αναφέρθηκανπολλά φαινόμενα μαύρης/αδήλωτης ερ-
γασίας. Ουσιαστικά,μιασειράεπιχειρήσεωνεκμεταλλεύονταιτην
αδήλωτηεργασίασυναδελφισσώνπουαναγκάζονταιναεργάζονται
αδήλωτα4ωρα/6ωραως«εξωτερικοίσυνεργάτες»εταιριώνήως
προωθήτριεςπροϊόντων.

Συνάδελφοι η  αξιοπρέπεια μας δεν πρέπει να είναι προς διαπραγ-
μάτευση. Οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και τα ελάχιστα δι-
καιώματα που μας έχουν απομείνει δεν πρέπει να εννοούνται αλλά
να κατακτούνται. Μέσα από τους χώρους δουλειάς, μέσα από σω-
ματεία, συνδικάτα και συλλογικότητες να σπάσουμε το φόβο και τη
τρομοκρατία της εργοδοσίας. Η καταγγελία της παρανομίας και της
ασυδοσίας των αφεντικών είναι ένα όφελος όχι μόνο ως προς εμάς
αλλά και ως προς το μέλλον.  

ΓΙΑΤΙ εΙΜΑΣΤε εΡΓΑΤεΣ κΑΙ ΟχΙ ΣυνεΡΓΑΤεΣ κΑΙ ΣΤΑ
ΑφενΤΙκΑ δε κΑνΟυΜε ΤΙΣ πλΑΤεΣ!

*Golden business
To Golden Hall (τμήμα του IBC Διεθνές

Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης -Ολυμπιακά ακίνητα)
παραχωρήθηκε το 2007 στην Lamda Development,

συμφερόντων λάτση,  για 40 χρόνια με ετήσιο μίσθωμα
7 εκατ. € για τα πρώτα 15 χρόνια και 9,5 εκατ. € για τα

υπόλοιπα. επειδή η κρίση γεννά ευκαιρίες, με νέα σύμβαση
το 2012 παραχωρήθηκε στη Lamda Development το σύνολο
του κτηρίου (+21,6 χιλιάδες τ.μ.) για 90 χρόνια, με ετήσιο μί-
σθωμα 900.000 €.
Τον Μάρτιο του 2015 η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση της κερ-
δοφορίας κατά 5% από τα τρία εμπορικά κέντρα που διαχει-
ρίζεται. Το 2014 τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 37,5 εκατ. € από

τα καταστήματα που στεγάζονται στο γνωστό Mall στο
Μαρούσι, το Golden Hall της λεωφόρου κηφισίας και

το Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. επίσης
στην θέση του προέδρου της Lamda Develop-

ment εκλέχθηκε o Τάσος Γιαννίτσης,
πρώην υπουργός των κυβερ-

νήσεων Σημίτη.

Golden Hall για τους καταναλωτές...
Black Hall για τους εργαζόμενους!


