
Τόλος Δημήτρης (εργαζόμενος σε εταιρεία του ομίλου mmpublications, μέλος του ΔΣ 

του ΣΕΑ) 

Συνάδελφοι-ες καλησπέρα, 

 

Τα κλαδικά σωματεία εμπορίου της Αττικής λένε ως ΕΔΩ! Ο εμποροϋπάλληλος στα super 

market, ο εμποροϋπάλληλος στα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα, ο 

εμποροϋπάλληλος στις μεγάλες αλυσίδες αλλά και του μικρού λιανικού εμπορίου ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ 

ΑΛΛΟ! 
 

Στις συνθήκες της πανδημίας φανερώθηκαν ακόμα πιο διακριτά οι διαχωριστικές γραμμές, οι 

δύο κόσμοι που αναμετρώνται! Από τη μία έχουμε τα κέρδη τους, την προστασία της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των επιχειρηματικών ομίλων και από την άλλη έχουμε 

τους νεκρούς, τα δικαιώματα μας, τη ζωή μας. 
 

Την ίδια στιγμή που μετράμε και στον κλάδο μας νεκρούς συναδέλφους αλλά και δεκάδες 

ασθενείς σε νοσοκομεία και στα σπίτια τους, την ώρα που στα μάτια πλέον όλων φάνηκε 

ξεκάθαρα πως τα υγειονομικά πρωτόκολλα ήταν ένας απλός τίτλος και μόνο, η κυβέρνηση 

δρομολογεί μαζί με τις συνέπειες της πανδημίας, να μας διαλύσει τη ζωή, τους μισθούς μας, 

τον εργάσιμο χρόνο. 

 

Μαζί με τα αδιέξοδα για το πώς θα τα φέρουμε βόλτα με τις υποχρεώσεις μας και την 

ανασφάλεια και το φόβο αν θα έχουμε δουλειά,  η κυβέρνηση φέρνει νέο νομοσχέδιο για τα 

εργασιακά, καταργεί στην πράξη το 8ωρο, προχωρά σε σημαντικές ανατροπές που αφορούν 

τις εργασιακές σχέσεις και τη ζωή μας. 
 

Εδώ και ένα χρόνο και λόγω της πανδημίας, βρισκόμαστε ξεζουμισμένοι. Από τη μία οι 

εργαζόμενοι στα super market που οι αντοχές τους έχουν μηδενιστεί. Εργάζονται βρέξει-

χιονίσει, χωρίς ρεπό, με φουλ τις μηχανές της εντατικοποίησης, άρρωστοι, μεταφερόμενοι από 

κατάστημα σε κατάστημα. Σε όλες τις αλυσίδες των super market τόσο τις μεγάλες όσο και τις 

μικρότερες, μετράμε καθημερινά κρούσματα από τον κορονοιό και δυστυχώς το τελευταίο 

τρίμηνο μετράμε και νεκρούς. Επίσης μετράμε και αρκετά εργατικά ατυχήματα λόγω της 

εντατικοποίησης που όπως και για τα κρούσματα του κορονοιού, η εργοδοσία συνολικά κάνει 

συντεταγμένη προσπάθεια για να τα θάψει. 
 

Παρά τις συγκεκριμένες και με στοιχεία καταγγελίες μας προς την κυβέρνηση με υπομνήματα 

και παρεμβάσεις, την άσκηση πίεσης στην εργοδοσία για να πάρει ουσιαστικά μέτρα 

προστασίας αλλά και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να παίξουν επιτέλους το ρόλο τους, 

τα πρωτόκολλα υγείας έγιναν πρωτόκολλα θανάτου, η κατάσταση αφέθηκε στην τύχη της. Η 

ζωή μας όμως δεν είναι παιχνίδι. Και δε θα την αφήσουμε στα χέρια τους. 

 

Από την άλλη πλευρά οι συνάδελφοι μας στο λιανικό εμπόριο, δοκιμάζονται με όλες τις μορφές 

εξαθλίωσης. Άλλοι βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης για μήνες, άλλοι σε προγράμματα 

μείωσης των μισθών, άλλοι στην ανεργία. Αναγκάζονται να ζουν με ελάχιστα ευρώ και να 

προσπαθούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες τους και των οικογενειών τους. 

 

Η κυβέρνηση μπροστά σε όλα τα παραπάνω θεωρεί πως τώρα είναι η ώρα να φέρει το σύνολο 

των αντεργατικών και παράλληλα άθλιων μέτρων που είχε στο συρτάρι της, αξιοποιώντας την 

πανδημία. Εκτιμά πως είναι οι κατάλληλες συνθήκες να προχωρήσει τις ανατροπές του αιώνα 

θεωρώντας πως απέναντι σε έναν εργαζόμενο λαό, κουρασμένο, συγχυσμένο, χτυπημένο από 

την εντατικοποίηση, την απληρωσιά και την ανεργία, δε θα συναντήσει αντιστάσεις. Αν εκτιμά 

ότι θα περάσει τα μέτρα «αναίμακτα» έχοντας εξασφαλίσει συναίνεση από μια χρεοκοπημένη 

και χωρίς κύρος στους εργαζόμενους, συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΣΕΕ, είναι βαθιά γελασμένη. 
 

Η κυβέρνηση αφού όλους αυτούς τους μήνες άφησε συνειδητά το δημόσιο σύστημα Υγείας να 

καταρρεύσει και να έχουμε φτάσει στο σημείο να πεθαίνει κόσμος στα ράντζα των δημόσιων 

νοσοκομείων την ίδια στιγμή που οι επιχειρηματίες της ιδιωτικής υγείας πλουτίζουν και 

παράλληλα άφησε να μετατραπούν με δική της ευθύνη οι εργασιακοί χώροι σε χώρους 

διασποράς του κορονοϊού επιδιώκει να ολοκληρώσει το έγκλημα σε βάρος των δικαιωμάτων 

μας.  



 

Θέλει να δώσει τη χαριστική βολή στο 8ωρο, νομοθετώντας τη 10ωρη εργασία, τις απλήρωτες 

υπερωρίες, το παραπέρα ξήλωμα της κυριακάτικης αργίας. Ετοιμάζεται να βάλει χέρι ακόμα και 

στα σωματεία μας. Όλα αυτά με ενίσχυση και ένταση της καταστολής. 
 

Σε έναν κλάδο που χτυπιέται από κάθε είδους ευέλικτη σχέση εργασίας, που η μαύρη και η 

απλήρωτη εργασία θεριεύει, έρχεται η κυβέρνηση να νομιμοποιήσει την πλήρη απελευθέρωση 

των όρων δουλειάς. Έρχεται να νομοθετήσει για πρώτη φορά στη χώρα μας τη 10ωρη 

εργασία, 135 χρόνια μετά την απεργία των εργατών του Σικάγο και ακριβώς 101 χρόνια 

ύστερα από την νομοθέτηση του 8ωρου στη χώρα μας. Οι εργαζόμενοι ως σύγχρονοι δούλοι 

να αναγκάζονται να εργάζονται 10 ώρες με απλήρωτες υπερωρίες για σχεδόν 6 μήνες, με μόνη 

εργοδοτική δέσμευση την απόδοση λίγων ημερών άδεια στο ίδιο διάστημα. Η εκτίναξη της 

υπερωριακής εργασίας που για τον κλάδο μας όλοι γνωρίζουμε πως είναι απλήρωτη εργασία, 

αποτελούν τις βάσεις της νέας επίθεσης στη ζωή μας. 
 

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας που μετρά φέτος 130 χρόνια ζωής και δράσης, είχε 

από την 1η μέρα της ίδρυσης του ως αίτημα την εφαρμογή του 8ωρου, τη σταθερή εργάσιμη 

μέρα και στην εξέλιξη της πάλης την ακόμα περισσότερο μείωση της. 

 

Δε θα μας αιφνιδιάσουν! Δηλώνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, προς την κυβέρνηση αλλά 

και τις εργοδοτικές ενώσεις που πάγια απαιτούν την πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου και να 

μη δεσμεύονται από νόμους και περιορισμούς, ότι θα μας βρουν απέναντι τους. Είναι συνθήκες 

που το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αναμετρηθεί στα ίσια με όλους όσους 

επιδιώκουν να στήσουν τους εργαζόμενους στον τοίχο.  
 

Στις 22 Απρίλη ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Εμπορικών 

Καταστημάτων και Ιδιωτικών  Επιχειρήσεων Πειραιά, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων & 

Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λαυρεωτικής 

προχωρούν σε κινητοποίηση, με παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς, στο Υπουργείο 

Εργασίας, στους εργοδοτικούς φορείς. Ήδη ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας έχει 

προκηρύξει στάση εργασίας για εκείνη την ημέρα. 
 

Από το βήμα της σημερινής συνέντευξης τύπου καλούμε όλα τα σωματεία του εμπορίου, 

κλαδικά και επιχειρησιακά, σε όλη τη χώρα σε συντονισμό και δράση. Να στείλουν μήνυμα 

στην κυβέρνηση και την εργοδοσία αξιοποιώντας όλες τις μορφές αγώνα. Με περιοδείες, 

εξορμήσεις, συσκέψεις, με παρεμβάσεις έξω από τα καταστήματα, με παραστάσεις 

διαμαρτυρίας. Να ενημερώσουμε τους συναδέλφους, να είναι προετοιμασμένοι για απεργιακή 

απάντηση μπροστά στο νέο νομοσχέδιο.  

 

Οργανωμένα, ταξικά, αγωνιστικά είναι ανάγκη και καθήκον μας να απαντήσουμε σε ότι μας 

γυρνάει σε μαύρες εποχές για τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, στην προσπάθεια 

της κυβέρνησης να χτυπήσει κάθε φωνή που αγωνίζεται για τις σύγχρονες ανάγκες, που 

διεκδικεί ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Στις 22 του Απρίλη αλλά και στον φετινό εορτασμό 

της Εργατικής Πρωτομαγιάς που είναι προφανές ότι αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, να δοθεί 

πρώτη απάντηση από τους εργαζόμενους του κλάδου μας.  
 

 


