
ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ...

Σήμερα όμως, δεν είναι ούτε γιορτή, ούτε σχολή. Είναι ΚΥΡΙΑΚΗ και ΑΠΕΡΓΙΑ στον κλάδο του 
εμπορίου. Τα αφεντικά επιχειρούν να μετατρέψουν το συγκεκριμένο κλάδο σε πειραματόζωο, για την 
κατάργηση της κυριακάτικης Αργίας συνολικά, η οποία αποτελεί το αποκορύφωμα της επίθεσής τους στα
εργασιακά κεκτημένα (αφού έχουν προηγηθεί απελευθερωμένα ωράρια, ανασφάλιστη εργασία, 
κατάργηση συλλογικών συμβάσεων κτλ.)

Αυτό το πείραμα έχει στόχο να σφυγομετρήσει τις αντιδράσεις τόσο των εμποροϋπαλλήλων όσο 
και των εργαζομένων στους υπόλοιπους κλάδους, ώστε η κατάργηση της κυριακάτικης Αργίας να 
επεκταθεί και σ' αυτούς. Ο μόνος τρόπος να πετύχει αυτό το πείραμα είναι να ψωνίζει ο κόσμος τις 
Κυριακές, σπάζοντας στην πράξη την απεργία.

“Φίλε”  καταναλωτή

..που ισχυρίζεσαι ότι δεν έχεις χρόνο όλη τη βδομάδα να ψωνίσεις, σκέψου ότι:

1. Το χρόνο που σου κλέβουν εσένα όλη τη βδομάδα τώρα που τον κλέβουν απο τους 
εμποροϋπαλλήλους, εσύ συναινείς.

2. Όταν καταργηθεί συνολικά η κυριακάτικη Αργία και θα κληθείς και εσύ να δουλέψεις 
(έχοντας συναινέσει σ'αυτή την κατάργηση) τότε (α) ποιά θα είναι η δικαιολογία σου; (β) πώς 
θα αντιδράσεις; και (γ) ποιός θα είναι εκεί για να σε υποστηρίξει;

3. Ακόμα και σήμερα  ημέρα απεργίας  που αποφάσισες να ψωνίσεις, όπως και τις υπόλοιπες 
μέρες,  καταλήγεις να σουλατσάρεις μπροστά σε βιτρίνες χωρίς να ψωνίζεις, γιατί εκτός από 
χρόνο σου έχουν κλέψει  μισθούς, υπερωρίες, επιδόματα και δώρα με αποτέλεσμα  να μην 
έχεις πρόσβαση στα αγαθά τα οποία εσύ παράγεις.

Όλα αυτά γίνονται, καθώς απώτερη προσδοκία των εκμεταλλευτών είναι να ασκούν πλήρη έλεγχο πάνω 
σου ακόμα και στον ελεύθερο χρόνο σου, που θα έχεις μόνο αν και οπότε στο επιτρέπουν. Τα αφεντικά 
θέλουν να φτιάξουν μια  στρατιά εργατών, που είναι έτοιμη, χωρίς αντιρρήσεις να υπηρετήσει τα 
συμφέροντα-απαιτήσεις τους, δηλαδή μια πλήρως ελεγχόμενη και πειθαρχημένη  παραγωγική μηχανή. Η 
τρομοκρατία τους είναι η  καταργηση της αργίας μας.

Η απάντηση μας:

ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΦΙΕΣΤΑ ΤΟΥΣ

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

ΦΤΑΝΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΜΑΣ
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