
Αυτές οι φιέστες παρουσιάζονται σαν ευκαιρίες για γιορτή και διασκέδαση, µε 
ακριβοπληρωµένες συναυλίες και διάφορα χάπενινγκς. Προτρέπουν σε κατανάλωση, παράλληλα 
µε τη βραδινή βόλτα, µέσα σε µια -ας πούµε- ανέµελη διάθεση. Όπως και οι άλλες επιθετικές 
στρατηγικές των αφεντικών (διεύρυνση ωραρίων, κατάργηση κυριακάτικης αργίας, φτιαχτές 
µέρες καταναλωτικής υστερίας βλ. black friday κ.ο.κ.) ξεκίνησαν την περίοδο της κρίσης σαν 
ευκαιρία να βγάλουν τα "σπασµένα" οι καταστηµατάρχες, αυξάνοντας για µια νύχτα τα κέρδη τους 
µέσω προσφορών που θα προσέλκυαν τους καταναλωτές, να ξοδέψουν τα όποια ευρώ τους. 
Παράλληλα, παρουσιάζονταν και σαν ευκαιρίες να ξεσκάσει ο κοσµάκης από τη µίζερη 
καθηµερινότητα της λιτότητας και των µνηµονίων, κάνοντας αυτό που θέλουν κράτος και 
αφεντικά να κάνει στους δρόµους. Να καταναλώνει και όχι να αγωνίζεται. Φυσικά δήµαρχοι και 
διάφοροι τοπικοί παραγοντίσκοι βρήκαν ευκαιρία να προσφέρουν άρτον και θεάµατα, να 
ικανοποιήσουν τους καταστηµατάρχες, να πλασάρουν έργο και να µοιράσουν λεφτά. Σε διάφορες 
περιοχές της Αθήνας το επιχείρησαν, όµως σε πολλές περιπτώσεις (όπως και µε τις 52 Κυριακές) 
έφαγαν τα µούτρα τους, συναντώντας τις συντονισµένες αντιδράσεις 
εργαζοµένων-σωµατείων-συλλογικοτήτων που αρνούνταν να επιτρέψουν αυτό το εξόφθαλµο 
ξεζούµισµα µε τον µανδύα της γιορτής (τα παραδείγµατα ακύρωσης είναι πολλά µε πιο πρόσφατο 
αυτό του Halloween Night στη Κηφισιά). Τώρα που οι εποχές άλλαξαν και η κρίση µετατράπηκε 
στη γλώσσα των αφεντικών σε ανάπτυξη και επενδύσεις, άλλαξε και η υπερασπιστική γραµµή της 
διεύρυνσης των ωραρίων. Τώρα πια δεν είναι ζήτηµα επιβίωσης των επιχειρήσεων αλλά η 
κανονικότητα της αγοράς όσο και το αναφαίρετο δικαίωµα κάθε πολίτη να ψωνίζει όσο και όποτε 
γουστάρει.

Έτσι λοιπόν, οι εργαζόµενοι/ες στα καταστήµατα εκτός από την ορθοστασία, τη λογική του "ο 
πελάτης έχει πάντα δίκιο", τις σεξιστικές συµπεριφορές, τους αξιοθρήνητους µισθούς, τα µισά 
ένσηµα, τις απλήρωτες υπερωρίες και τα χαµένα ρεπό, πρέπει να δεχτεί και όλα τα νέα κόλπα του 
καπιταλισµού. Να γίνεται δηλαδή τελείως λάστιχο, να χάσει τις Κυριακές του, και εν τέλει να 
κάθεται ΝΥΧΤΑ για δουλειά, όποτε τη καπνίσει σε κάποιον δήµαρχο. Ακόµα και η λογική του 
αυταπασχολούµενου "κρατάω το µαγαζί µόνος µου, δεν εκµεταλλεύοµαι κανέναν" (στο Ελληνικό 
τα περισσότερα είναι µικροµάγαζα) είναι επιθετική προς τα εργατικά κεκτηµένα και προωθεί την 
απελευθέρωση των ωραρίων. Άλλωστε η ελαστικοποίηση των ωραρίων είναι µόνο ένα µικρό 
κοµµάτι του εργασιακού µεσαίωνα που ζούµε και αυτός µε τη σειρά του κοµµάτι της συνολικής 
επίθεσης που δέχονται οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι, οι µετανάστες και όλοι οι αγωνιζόµενοι µε το 
πρόσχηµα της ανάπτυξης.

Στις περιοχές µας, η µόνη φορά που ζήσαµε Κόκκινη Νύχτα σε όλο της το µεγαλείο ήταν το 2015 
στη Γλυφάδα (το 2017 το φιάσκο του Κωνσταντάτου δεν πραγµατοποιήθηκε) όταν και της 
συµπεριφερθήκαµε όπως της άρµοζε. Με δυναµική εργατική διαδήλωση στη Μεταξά, συζητήσεις 
µε εργαζοµένους και περαστικούς, διαξιφισµούς µε καταναλωτές-ζόµπι και αποκλεισµούς των 
µεγάλων καταστηµάτων (Hondos, Κωτσόβολος, Public) τα οποία και αναγκάστηκαν να 
απελευθερώσουν το προσωπικό τους. Μια πραγµατική γιορτή αγώνα και ταξικής αλληλεγγύης 
δηλαδή! Τα επόµενα χρόνια στη Γλυφάδα περιόρισαν τη φιέστα τους σε µια από τις "εργάσιµες" 
Κυριακές. Από τότε όµως κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, η επίθεση των αφεντικών εντάθηκε και 
κανονικοποιήθηκε πλήρως και τώρα οι τοπικοί δήµαρχοι υπέρµαχοι της ανάπτυξης (Κωνσταντάτος 
& Παπανικολάου) µε τη συνεργασία των αφεντικών, επαναφέρουν τον θεσµό της εργοδοτικής 
εκµετάλλευσης. Να σηµειώσουµε ότι η οργή και η εναντίωσή µας σε αυτές τις εργοδοτικές- 
καταναλωτικές φιέστες είναι δεδοµένη, ανεξάρτητα από το όποιο πέπλο "νοµιµότητας" τις 
περιβάλλουν. 

Ενάντια στις χρωµατιστές νύχτες των αφεντικών
Παρασκευή 20 & Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου οι δηµοτικές αρχές των γειτονιών µας 
σε συνεννόηση µε µικράκαι µεγάλα αφεντικά (βλ. εµπορικοί σύλλογοι) διοργανώνουν 
την Λευκή και Κόκκινη Νύχτα σε Ελληνικό και Γλυφάδα αντίστοιχα. 



Ένας λόγος παραπάνω, τις ηµέρες αυτές που οι εµπορουπάλληλοι δέχονται ακόµα µεγαλύτερη 
πίεση λόγω "εορταστικού ωραρίου" και αυξηµένης κίνησης δείχνουµε αλληλεγγύη και 
σκεφτοµάστε σαν εργαζόµενοι και όχι σαν πελάτες. Τα δικά µας συµφέροντα, τα εργατικά 
συµφέροντα βρίσκονται σταθερά στην αντίπερα όχθη από αυτά των αφεντικών µας. Αυτών που 
µας ξεζουµίζουν και µας εκβιάζουν καθηµερινά µε διάφορες προφάσεις (µειωµένη κίνηση, 
φόροι, αδυναµία πληρωµής έξτρα προσωπικού). 
Απέναντι και στις διαθέσεις των λυσσασµένων καταναλωτών που θέλουν να ψωνίζουν κάθε 
ώρα και στιγµή της ηµέρας τους λές και δεν γίνεται βόλτα ή διασκέδαση χωρίς την κατανάλωση 
και µε τη συµπεριφορά τους συµβάλλουν στο να εδραιωθεί µια κατάσταση ζούγκλας στο 
εργασιακό τοπίο. Απέναντι και στα συµφέροντα πολιτικών και δηµαρχίσκων που θεσµοθετούν 
την όλο κι µεγαλύτερη εκµετάλλευση µας. 

Τόσο κατά τα προηγούµενα χρόνια, που γίνονταν χωρίς την τυπική άδεια της Περιφέρειας (που 
και τότε έκανε τα στραβά µάτια), είτε και τώρα που η νέα πολιτική διαχείριση δίνει αφειδώς 
άδειες (βέβαια ο Κωνσταντάτος ακόµα και τώρα µέσα στην αλαζονία του δε φρόντισε καν να 
πάρει την όποια άδεια). Και όλα αυτά ενώ το success story των... πετυχηµένων δηµάρχων κινείται 
γύρω από την επένδυση στο παλιό αεροδρόµιο του Ελληνικού, που θα σηµάνει το τέλος των 
τοπικών αγορών και των επιδιώξεων των µικροαφεντικών, παράλληλα µε την αύξηση ενοικίων 
και την επιβολή ασφυκτικού ελέγχου στις γειτονιές µας. Ήδη έχει δροµολογηθεί µε συνοπτικές 
διαδικασίες η "αξιοποίηση" όλου του παράκτιου µετώπου της Αττικής, και συνίσταται στην a
νέγερση πολυτελών ξενοδοχείων και κατοικιών, εµπορικών κέντρων, χώρων αναψυχής και ενός 
ολοκληρωµένου τουριστικού συγκροτήµατος µε καζίνο.
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 

Καλούµε τους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες 
να αντιδράσουν στις εργοδοτικές φιέστες 

Καλούµε τους κατοίκους των γειτονιών µας 
να µποικοτάρουν τα πανηγύρια των δηµάρχων 

και να συµµετέχουν στις παρεµβάσεις. ,

Παρασκευή 20/12 - 18:30
Πλ. Σουρμένων, Ελληνικό,

Σάββατο 21/12 - 20:00
Πλ. Κατράκη, Γλυφάδα

πρωτοβουλία εργαζοµένων/ανέργων στα νότια
prwteranenotia@espiv.net


