
Κυριακή 23 /11 στις 11 π .µ.
 στην είσοδο του Αγρού

 

Στο πάρκο τρίτση υπάρχουν µεγάλες εκτάσεις µε ελαιόδεντρα τα οποία αυτή την περίοδο είναι 
γεµάτα καρπούς, µόνο που στον κόσµο που το επισκέπτεται δεν επιτρέπεται να τους συλλέξει.

ΜετάΜετά τη µεθοδευµένη εγκατάλειψη του πάρκου, µετά τους διαγωνισµούς για τη µίσθωση και 
άλλων κοµµατιών του – από τα λίγα που έχουν µείνει ελεύθερα –ο "νέος" φορέας διαχείρισής 
του, φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από την ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο για τη µάζεµα των 
ελιών, µην αφήνοντας έτσι πρόσβαση στη συλλογή των καρπών ελεύθερα από τους κατοίκους 
των γύρω περιοχών. Μάλιστα, αυτοί που ανέλαβαν  τη συγκοµιδή, από φόβο µήπως προλάβουν 
άλλοι, ξεκίνησαν το µάζεµα των ελιών πολύ νωρίτερα, ενώ οι ελιές ήταν ακόµη άγουρες.

ΟιΟι υπεύθυνοι του ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακός Σύνδεσµος Δυτικής Αθήνας) που επίσηµα πλέον 
διαχειρίζεται το πάρκο -µετά την πρόσφατη τροπολογία του νόµου από το ΥΠΕΚΑ- ακολουθούν 
κατά γράµµα τις κεντρικές πολιτικές για τους δηµόσιους χώρους και τις εφαρµόζουν στις 
γειτονιές µας. Στόχος είναι η επικράτηση των εµπορευµατικών σχέσεων και ό,τι αυτές 
συνεπάγονται και εντός του πάρκου. Το µάζεµα της ελιάς από ιδιώτη, κάτι που έχει ξαναγίνει 
και στο παρελθόν, δεν είναι παρά ένα ακόµη επεισόδιο στο καθεστώς περίφραξης, 
αποκλεισµών και εµπορευµατοποίησης που θέλουν να επιβάλλουν. Μια ακόµη κίνηση να 
αποκλειστείαποκλειστεί η ελεύθερη πρόσβαση στο πάρκο και τους καρπούς του, να κανονικοποιηθεί η 
διαµεσολάβηση θεσµικών φορέων και ιδιωτών ως σταθερή συνθήκη ύπαρξής του. Προς αυτή 
την κατεύθυνση, ο ΑΣΔΑ ήδη κάνει κινήσεις και για αστυνόµευση του πάρκου, µε 
προγραµµατική σύµβαση µε το υπουργείο προστασίας του πολίτη ή πιο σωστά υπουργείο 
δηµόσιας τάξης.  

Χαρακτηριστική των προθέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης κίνηση ήταν η "παρέµβαση" του 
αντιδηµάρχου Ιλίου (καθαριότητας) την προηγούµενη βδοµάδα, όταν κάποιοι κάτοικοι των 
γύρω περιοχών ξεκίνησαν να µαζεύουν ελιές. Ο εν λόγω τοπικός παραγοντίσκος έφτασε στο 
σηµείο µαινόµενος, απαγορεύοντας στους ανθρώπους το στοιχειώδες: να µαζέψουν λίγες 
ελιές. Όταν µάλιστα αυτοί αρνήθηκαν να φύγουν, κάλεσε και την αστυνοµία για να συνδράµει 
στο έργο του: να επιβάλλει καθεστώς άβατου στο πάρκο. Είναι η ώρα που τα προσχήµατα 
µπαίνουν στην άκρη και αποκαλύπτεται όλη η θεσµική δυσωδία περί δήθεν σωτηρίας του 
πάρκουπάρκου και διαφύλαξης της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτό µέσω της µεταβίβασής της 
διαχείρισής του στους τοπικούς άρχοντες. Κοροϊδίες που δεν µπορεί να γίνονται ανεκτές.

Σε ένα παρόν, που µεγάλες κοινωνικές οµάδες αλλά και φυσικοί πόροι, η γη, το νερό, ο αέρας... 
δέχονται σφοδρή επίθεση σε πολλαπλά επίπεδα οι, κατά τα άλλα, ευαισθητοποιηµένοι 
περιβαλλοντολογικά, «υπεύθυνοι» του πάρκου έχουν τοποθετηθεί στα πόστα τους 
προκειµένου να κάνουν ακόµη περισσότερο αβίωτο για όλους εµάς το πάρκο. Και φυσικά, δεν 
τους αναγνωρίζουµε ως τέτοιους, δεν αναγνωρίζουµε σε καµιά τοπική ή κεντρική εξουσία τη 
"δικαιοδοσία" να διαµεσολαβεί τη σχέση µας µε το περιβάλλον που ζούµε και τα ζητήµατα που 
µας αφορούν. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να συναινέσουµε ή να σιωπήσουµε στην    
 περαιτέρω λεηλασία του πάρκου και των ζωών µας. περαιτέρω λεηλασία του πάρκου και των ζωών µας.

Συλλογικό μάζεμα ελιών 
στο πάρκο Τρίτση




