
Το Σάββατο 11 Ιούλη έγινε δεύτερη εμπρηστική ενέργεια στο πάρκο τρίτση και συγκεκριμένα στο βορει-
οδυτικό τμήμα του, πολύ κοντά στην πάνω κεντρική πύλη του πάρκου από Χασιάς. Η πρώτη είχε συμβεί
στις 18 Ιούνη, στην ίδια περιοχή. Και οι δύο εμπρησμοί άφησαν πίσω τους δεκάδες καμένα δέντρα και θά-
μνους. Και πέρυσι, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιούλη, εκδηλώθηκαν τρεις φωτιές με τα ίδια χαρα-
κτηριστικά: την ίδια περίοδο, που το πάρκο διαθέτει άφθονα εύφλεκτα ξερόχορτα, περιορισμένης έκτασης
πυρκαγιές (η πυροσβεστική καλούνταν άμεσα) και γύρω από το ίδιο σημείο. Είναι καταφανές ότι οι φω-
τιές στο πάρκο δεν είναι τυχαία γεγονότα, αλλά συστηματικά σχεδιασμένες εμπρηστικές ενέργειες με
συγκεκριμένο στόχο.

Οι φωτιές μπαίνουν σε μη εμπορευματοποιημένες περιοχές του πάρκου κι αυτό δεν είναι καθόλου τυ-
χαίο. Το πάρκο αυτή τη στιγμή έχει αδρά διχοτομηθεί σε δύο περιοχές: την κεντρική, γύρω από το συντρι-
βάνι, με άφθονα μικρά και μεγάλα μαγαζάκια και την περιφερειακή ζώνη, την μη εμπορευματοποιημένη.
Το κεντρικό πάρκο δεν θυμίζει πάρκο αλλά εμποροπανήγυρη, από το πλήθος των εμπορευμάτων δεξιά και
αριστερά, τον δυνατό θόρυβο από τη μουσική σαβούρα των καφετεριών, το τσιμέντο και την άθλια αισθη-
τική που επιβάλλουν τα μαγαζιά της κατανάλωσης. Την ίδια αισθητική επιχειρούν χρόνια τώρα να επιβάλ-
λουν οι δημοτικές αρχές Ιλίου και Αγ. Αναργύρων στις γειτονιές μας. Οι κεντρικές πλατείες των δήμων και
τα άλση έχουν κατακλυστεί κυριολεκτικά από τραπεζοκαθίσματα και ηχορρύπανση από τους κάθε λογής εμ-
ποράκους, ώστε έχεις πρόσβαση σε αυτές μόνο αν έχεις να πληρώσεις ό,τι σου πουλάνε. Η ανάπτυξη για τους
κηδεμόνες των λιγοστών ελεύθερων χώρων είναι: εμπόριο, κατανάλωση, χρήμα, περίφραξη, αποκλεισμός.
Το ίδιο δρομολογούν και για το πάρκο. Οι φυτευτές διοικήσεις του Φορέα Διαχείρισης του πάρκου, που πρό-
σφατα πέρασε στα χέρια του ΑΣΔΑ (αναπτυξιακός σύνδεσμος δυτικής Αθήνας, δηλ. στα χέρια των δημοτι-
κών αρχών των γύρω δήμων), σκοπό έχουν να αλλάξουν τον χαρακτήρα χρήσης του, να εξαφανίσουν την
ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό. Τα καταστήματα, οι πάγκοι των μικροπωλητών, οι διαγωνισμοί για νέες εκμι-
σθώσεις καταστημάτων, οι πολυάριθμες κερδοσκοπικές ΜΚΟ, η παρουσία του υιού Κόκαλη με την "Οργά-
νωση γη" και το ενδιαφέρον ακόμη και του ομίλου Λάτση για το πάρκο, δείχνουν το μέλλον που του
επιφυλάσσουν.  Αλλά και τα κάθε λογής "δωρεάν" φεστιβάλ, από τα "μεγαλοπρεπή" Ίλια του αρχιτσιφλικά
Ζενέτου, μέχρι το φεστιβάλ της ΚΝΕ κάθε Σεπτέμβρη, επιτελούν ακριβώς την ίδια δουλειά: χρηστική μετα-
χείριση του πάρκου με εμπορεύματα-καλλιτέχνες και κοσμοσυρροή καταναλωτών, χωρίς καμία φροντίδα
για το πάρκο, τα δέντρα και τα ζώα του, χωρίς καθόλου... ψευδεπίγραφα οικολογίας. Όσο για το "δωρεάν",
αυτό βεβαίως απαιτείται να εξαργυρωθεί στις επόμενες εκλογές με ψήφους.

Οι γύρω από την εμπορευματοποιημένη ζώνη περιοχές του πάρκου βρίσκονται χρόνια στο στόχαστρο του
Φορέα και με το πρόσχημα της "εγκατάλειψης" επιδιώκουν συστηματικά να τις εντάξουν στα σχέδιά τους. Σε
μια τέτοια περιοχή του πάρκου, εκεί όπου μπορείς να περπατήσεις, να αναπνεύσεις ελεύθερα από εμπο-
ρεύματα και αποκλεισμούς, να παίξεις, να βρεθείς πραγματικά μέσα στο πάρκο, σε ένα τέτοιο σημείο
μπαίνουν οι φωτιές. Οι άθλιοι εμπρηστές επιδιώκουν να αποτεφρώσουν το πιο ζωντανό κομμάτι του, τα
ίδια του τα δέντρα, θέτοντάς το ολόκληρο σε κίνδυνο. Οι εμπρησμοί απειλούν ολόκληρο το πάρκο. Και δεν
είναι καθόλου τυχαίο ότι οι περιοχές αυτές βρίσκονται πέριξ της κατάληψης Αγρός, που δραστηριοποιείται
εντός του ενάντια στα σχέδια εμπορευματοποίησης και περίφραξής του. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια
κατάληψη έχει δεχτεί επανειλημμένως φασιστικές εμπρηστικές επιθέσεις. Ακριβώς γιατί ο τρόπος που λει-
τουργούμε και δρούμε βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τα μισάνθρωπα σχέδιά τους. Και σε αυτή την περί-
πτωση, όπως περισσότερα από έξι χρόνια τώρα, θα φροντίσουμε το πάρκο και τις περιοχές που έκαψαν οι
εμπρηστές, με θλίψη όχι για τις ώρες που θα αφιερώσουμε αλλά μόνο για την καμένη γη και τα καμένα δέν-
τρα.  Είναι φανερό τι επιδιώκουν οι καταστροφείς του πάρκου: ρημάζοντας τη γη και τα δέντρα της και
αφήνοντας κρανίου τόπο, επιχειρούν να ενοχοποιήσουν ανθρώπους που μάχονται ενάντια στην εξαφάνιση
του ελεύθερου χαρακτήρα του. Επιχειρούν να εξαλείψουν την όποια εναντιωματική δράση στα σχέδια τους.
Ούτε να το διανοηθούν όμως ο κάθε Φορέας, δήμαρχοι, ΑΣΔΑ, επιχειρηματίες και οι λοιποί καλοθελητές και
τα τσιράκια τους. Η επιμονή των αγωνιζόμενων υπερβαίνει τα άθλια σχέδιά τους και η οργή μας θα πε-
ράσει από πάνω τους
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