Κυριακή 2 του Νοέμβρη: όπως είναι γνωστό, είναι μία ακόμα Κυριακή κατά
την οποία τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, σύμφωνα με
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Η
απόφαση αυτή παρουσιάζεται σαν μία διέξοδος για τον μέσο καταναλωτή, τον
εμπορικό κλάδο, και κατ’επέκταση την οικονομία της χώρας.
Ένα τέτοιο μέτρο, όμως, μοιάζει να αγνοεί την κοινωνική μας πραγματικότητα,
ειδικά όταν εφαρμόζεται σε μία περίοδο βαθύτατης οικονομικής κρίσης, κατά την
οποία πολλοί από μας δεν έχουμε πρόσβαση ούτε στα βασικά αγαθά. Κατά την
οποία η εργατική δύναμη είναι τελείως απαξιωμένη ενώ κυριαρχεί η ανεργία, η
επισφάλεια, ο τύπος του ανακυκλούμενου/ «ωφελούμενου» εργαζόμενου χωρίς
δικαιώματα και η εργοδοτική τρομοκρατία.
Και κατά την οποία, οι μετανάστες μοιάζει να αποτελούν εικόνα από το μέλλον
μας, καθώς, την ίδια ώρα που τους στερείται η ίδια η έννοια της ζωής (με ένα
τρόπο) μέσω του εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και ζώντας συνεχώς με
το φόβο της απέλασης, αποτελούν ταυτόχρονα πρώτης τάξεως σκλάβους για τα
γρανάζια της καπιταλιστικής μηχανής της κρίσης.
Δεδομένης αυτής της πραγματικότητας, όχι μόνο δε χρειαζόμαστε την
επέκταση/ απελευθέρωση του ωραρίου των μαγαζιών, αλλά υπάρχει επιτακτική
ανάγκη να μπει σε προτεραιότητα η ποιότητα ζωής μας και το δικαίωμα όλων στον
ελεύθερο χρόνο.
Η Συνέλευση Άλσους Παγκρατίου ενώνει τη φωνή της με τις φωνές όλων
όσων επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές συνεπάγεται
εκβιασμό των εργαζομένων του εμπορικού κλάδου, που, υπό το φόβο απώλειας
της θέσης εργασίας τους, υποχρεώνονται να παραχωρήσουν το δικαίωμά τους
στον ελεύθερο χρόνο τους και τον κοινό ελεύθερο χρόνο με τους οικείους τους ότι
ο ανελέητος ανταγωνισμός της αγοράς θα εξαναγκάσει τα μικρά καταστήματα να
λειτουργήσουν χωρίς αργία και ανάπαυλα προκειμένου να επιβιώσουν οικονομικά
και ότι το άνοιγμα των καταστημάτων δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την
ανάπτυξη φαινομένων εργοδοτικής αυθαιρεσίας και κοινωνικής αδικίας, όπως
συμβαίνει στην περίπτωση της απλήρωτης εργασίας.
Οι κυβερνώντες ευελπιστούν πως η εξοικείωσή μας με ένα σύστημα αξιών
που προωθεί την κατανάλωση ως τρόπο ζωής θα μας οδηγήσει να δεχθούμε με
απάθεια αυτή την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων, εκλαμβάνοντάς
την ως μία ακόμη δήθεν ευκαιρία για τις αγορές που δεν είχαμε το χρόνο να
κάνουμε.

Εμείς απαντάμε πως θα αντισταθούμε πολύπλευρα:
Αλληλέγγυοι με τους αγωνιζόμενους στον κλάδο του εμπορίου.
Ενάντια στη διαβρωτική κουλτούρα της υπερκατανάλωσης.

Δεν εργαζόμαστε και δεν ψωνίζουμε
την Κυριακή 2 Νοέμβρη.
Δίνουμε όλοι/-ες το παρών στις μαζικές κινητοποιήσεις της Τετάρτης 22
Οκτωβρίου στις 6μμ στα Χαυτεία (Σταδίου & Αιόλου) και της Κυριακής
2 Νοεμβρίου στις 11πμ, Ερμού και Κορνάρου.
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