anopoli.espivblogs.net

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΘΑΡΕΣ
ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΕΣ / ΠΟΛΕΙΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ / ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ / ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ
ΥΠΑΡΞΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...

Αυτό είναι το σχέδιο
εξευρωπαισμού των μητροπόλεων
και σε αυτό δεν χωράς.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΝΑ
ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
κάθε Τρίτη, ανοιχτή συνέλευση
στο στέκι άνω πόλης, πλατεία κουλέ-καφέ

Δε χωράς να ζήσεις, να ανασάνεις,
να υπάρξεις. Και δε χωράνε κι άλλοι
πολλοί μαζί με σένα που μπορεί να
πιστεύεις πως δεν έχεις καμιά σχέση
μαζί τους. Δε χωράνε οι ξένες, οι
άνεργες, οι καταλήψεις, τα αδέσποτα,
οι φτωχότεροι...

Το «καθάρισμα» των πόλεων,
οι πολυφημισμένες αναπλάσεις,
η ανάπτυξη που μπορεί να έρθει,
όταν φτάσει στην πόρτα μας
δεν θα είναι για καλό.

Δεν πάει όμως πολύς καιρός που ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αγκαζέ με το τελεσίγραφο του Χρυσοχοΐδη, ανακοίνωσε την εκκένωση και κατεδάφισή τους επιστρατεύοντας για άλλη μια φορά τις
αναπλάσεις-οδροστρωτήρα και τη «καθαριότητα
- τάξη - ασφάλεια».

Γιατί όταν τα αφεντικά μιλάνε για καθάρισμα γειτονιών και αναβάθμιση τότε να ξέρεις ότι δε θα
έρθει μόνο για αυτούς που πιστεύεις ότι «βρωμίζουν» τη γειτονιά σου αλλά θα έρθει και για σένα.
Που κουτσοζείς με το βασικό και κάποια στιγμή
μπορεί να μείνεις άνεργη, να κοπεί το επίδομα ή
να τελειώσει το 8μηνο και να μη φτάνει η σύνταξη
των γονιών σου ούτε για τα βασικά και τα νοίκια
θα έχουν ακριβύνει κατά πολύ και ίσως ο ιδιοκτήτης να θέλει να κάνει την γκαρσονιέρα που μένεις
airbnb για τους τουρίστες.

Οι αποστειρωμένες πόλεις, τα playground κατανάλωσης φτιάχνονται λιθαράκι-λιθαράκι και στόχο έχουν τον εξοβελισμό μας. Οι αναπλάσεις δε γίνονται για μας αλλά εις βάρος μας.

Γιατί οι τουρίστες και οι νεόπλουτοι
30άρηδες γείτονες που πιάσαν
το απέναντι φρεσκοανακαινισμένο
σπίτι θα είναι οι μόνοι που θα
μπορούν να κυκλοφορούν σε
ένα κυριλέ σαλονικιώτικο κέντρο.
Και εσύ τι θα κανεις; Που σκεφτόσουν πως το «καθάρισμα» της πόλης ταιριάζει με την αισθητική
σου; Που δεν σε πολυενοχλούσαν κιόλας αλλά «θα
μπορούσαν να μην υπάρχουν τόσοι μετανάστες
στη πλατεία» ή θυμάσαι που έλεγες πως καλύτερα
να γκρεμιστούν τα καστρόπληκτα σπίτια «να ανέβει λίγο η γειτονιά» καθώς λαχταρούσες το πράσινο μέσα στην τσιμεντούπολη και δε σε πολυένοιαζε που έμεναν άνθρωποι σ’αυτά;

Σε αυτές τις εποχές που κάθε λογής hipster εξευγενισμός και οι επιταγές για καθαρότητα θέλουν
να διαλύσουν κάθε δυνατότητα επιβίωσής μας
και οτιδήποτε αντιστέκεται στην κανονικότητα,
εμείς θα είμαστε εδώ και θα υπερασπιζόμαστε την
ύπαρξή μας, τις γειτόνισσές μας, τις καταλήψεις
και τον κόσμο που ορθώνει το ανάστημά του απέναντι σε κάθε εντολή για πειθαρχία.

ΥΓ1: Φιλόδοξοι Επενδυτές, Δήμε Θεσσαλονίκης, Μεσίτες-κοράκια και λοιποί φορείς: Εάν αυτό το κείμενο πέσει στα χέρια σας να ξέρετε πως είστε εξαιρετικά ανεπιθύμητοι στην Άνω Πόλη...
ΥΓ2: Τα τείχη είναι για να γκρεμίζονται.

Τα καστρόπληκτα.
Προσφυγικά σπίτια, πάνω στα βυζαντινά τείχη. Κάποιοι επέλεξαν να τα καταλάβουν και να μείνουν
μέσα σε αυτά, οπως και σε άλλα άδεια σπίτια στη
γειτονιά. Γιατί η καθημερινότητα είναι ζόρικη, γιατί δεν την βγάζαν και το ενοίκιο είναι εκβιασμός
ή γιατί προτιμούσαν να μείνουν σε ένα άδειο σπίτι αφού υπάρχουν πολλά και φτάνουν για όλους ή
γιατί θέλαν να χωρέσουν στις ανάγκες τους, να δημιουργήσουν χώρους συνάντησης, να επιτεθούν
στη μοναξιά και την καταθλιπτική καθημερινότητα, να ζήσουν μαζί.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ

