
φόρεσε το κενό σου βλέµµα

Οι λευκές νύχτες µάς καλούν: 

και έλα

Για άλλη µια 
χρονιά η «λευκή νύχτα» 

µάς καλεί «να ζήσουµε την πόλη 
µας»… Για τους διοργανωτές της, τους έµπορους 
και τις δηµοτικές αρχές, το να ζεις την πόλη σου σηµαίνει να 
περιφέρεσαι και να συνωστίζεσαι µπροστά σε βιτρίνες και σκηνές 
φτηνών (αλλά καλοπληρωµένων από τα δηµοτικά τέλη) καλλιτεχνών.

Το κέντρο της πόλης µετατρέπεται σε µια Ειδική Ζώνη: ένας χώρος 
κατακλυσµένος από εµπορεύµατα και τραπεζοκαθίσµατα, για θολωµένο 
καταναλωτισµό, µε ξεθεωµένους εµποροϋπάλληλους. Μια πραγµατικότητα 

αποξένωσης, µε διάσπαρτες ατοµικότητες που επικοινωνούν 
µονάχα µέσα από τα προϊόντα και τις «εµπειρίες» που αγοράζουν και 
καταναλώνουν.

Μια Ειδική Ζώνη για τους εργαζόµενους στα καταστήµατα και ένας 
µικρός παράδεισος για τα αφεντικά: µην ξεχνάµε ότι για να βγει 

η Λευκή Νύχτα και οι υπέρδιπλες εισπράξεις, θα πρέπει 
να «βγει η παναγία» σε εργαζόµενες/ους, 

που θα εξαναγκαστούν σε µαύρα 
νυχτοκάµατα. Θα πρέπει να γίνουν 

για µια ακόµη φορά λάστιχο για 
τις επιδιώξεις και τα κέρδη 

των αφεντικών.

Να µην ανεχτούµε τον 
µαύρο σαρκασµό των γιορτών του 
εµπορίου και της κατανάλωσης, την επιβολή 
της επιτηδευµένης ευτυχίας, της µαζικής 
πανηγυρτζίδικης κουλτούρας, την παράδοση 
των πλατειών, των πάρκων, των γειτονιών µας 
στο εµπόρευµα και το χρήµα. Και πιο πέρα, 

να µην πάρουµε ως εργαζόµενες/οι 
τον ρόλο του αναλώσιµου (γιατί η 
επιχείρηση έχει ζόρια!), να µην 
συνδέσουµε την τύχη µας µε τις ορέξεις 
των αφεντικών που επιβάλλουν 
εργασιακές συνθήκες γαλέρας.

Οι δηµόσιοι χώροι µπορούν να 
είναι εκείνο το πεδίο που θα 
συναντιόµαστε εµείς, οι 
επιθυµίες µας και οι 
αντιστάσεις µας. Να χτίσουµε 
σχέσεις µοιράσµατος, 
χαριστικότητας, αλληλεγγύης.

Να σαµποτάρουµε τις 
γιορτές της κατανάλωσης
Λευτεριά στους 
πεζοδρόµους και τις 
πλατείες.
Ενάντια σε έναν κόσµο 
αποχαύνωσης, πλήξης 
και υποταγής.
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Nτοκιµαντέρ για τους 
αγώνες στις πόλεις ενάντια 
στον "εξευγενισµό" (gentrification)

ενάντια στη λευκή νύχτα

ΧΩΡΟΣ ΡΑ∆ΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, 
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“Defend the block”
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ΘΕΡΣΙΤΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΙΛΙΟΝthersitis.espiv.net

κυριακή

σάββατο

 να «ζήσεις την πόλη σου»

σ
τη

ν κεντρική πλατεία Ιλίου
(πλ.Γεννηµατά)

συγκέντρωση


