ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΠΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
& ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ…
Το κυρίαρχο σύστημα τεμαχίζει διαρκώς τις ζωές μας σε χρόνους που τους έχει ορίσει
το ίδιο ως χρόνο εργασίας, χρόνο κατανάλωσης, χρόνο διασκέδασης, και μας επιτρέπει
να τους «ξοδεύουμε» σε αντίστοιχα καθορισμένους χώρους εργασίας, κατανάλωσης
και διασκέδασης. Προσδίδει στα υποκείμενα έναν διπλό ρόλο, αυτόν του εργαζόμενου
και του καταναλωτή, που ο καθένας επιτελείται μεν σε διαφορετικό χωροχρόνο,
αποτελούν όμως ουσιαστικά τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: της εκμετάλλευσης,
της καταπίεσης και των διαχωρισμών μέσα από τη μισθωτή σκλαβιά.
Μέσα σ’αυτήν την κατακερματισμένη καθημερινότητα, δημιουργούνται παραθυράκια
«διασκέδασης - εκτόνωσης» σε καθορισμένα κανονιστικά πλαίσια, διαμεσολαβημένα
από το εμπόρευμα και το θέαμα, που καταστέλλουν τις αυτονόητες αντιδράσεις που
θα προέκυπταν από την καταπίεση και την έντονη φτωχοποίηση των από τα κάτω.
Έτσι, όλο και περισσότεροι ελεύθεροι χώροι μετατρέπονται καθημερινά σε ζώνες
δημοφιλούς «ψυχαγωγίας» και κατανάλωσης. Σε πεζόδρομους και πλατείες, άλση και
πάρκα, ξεφυτρώνουν τραπεζοκαθίσματα, πλανόδιοι πωλητές και εμπορικά
καταστήματα που παρεμβαίνουν στην ανθρώπινη δημόσια δραστηριότητα και την
καθορίζουν, δημιουργώντας ψευδείς ανάγκες και καλύπτοντάς τες. Κομματικές και
δημοτικές αρχές διοργανώνουν φεστιβάλ και φιέστες με όρους θεάματος,
δημιουργώντας ιδανικούς για την κυριαρχία τόπους συνάντησης και συνάθροισης,
όπου βρισκόμαστε ο ένας δίπλα στην άλλη, με μόνη ιδιότητα αυτή του καταναλωτή και
θεατή.
Ή μάλλον...όχι μόνο μ’αυτήν. Άλλωστε, αυτές οι φιέστες, όπως όλη η βιομηχανία της
διασκέδασης (συναυλίες, κινηματογράφοι, θέατρα, νυχτερινά κέντρα, ταβέρνες,
πανηγύρια κ.α.) στήνονται πολύ καλά στις πλάτες των εργαζομένων, που την ίδια
στιγμή που κάποιοι/ες απολαμβάνουν «άρτο και θεάματα», εκείνοι ιδρωκοπούν για να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο απαιτητικό κοινό.
Από μια τέτοια κουλτούρα που μας θέλει όλους/ες περιφρονημένους/ες εργάτες/τριες
αλλά και αξιοσέβαστους/ες καταναλωτές/τριες, δεν θα μπορούσαν να εξαιρεθούν και
οι γειτονιές μας. Ιδιαίτερα ο δήμος Ιλίου, με πρωτεργάτη το δήμαρχο Ν.Ζενέτο, έχει
δημιουργήσει στις γειτονιές μας μια ασφυκτική πραγματικότητα, προσπαθώντας να
εμπορευματοποιήσει κάθε σπιθαμή γης μέσα στην πόλη, αλλά και το ίδιο το πάρκο
τρίτση, κατέχοντας και την πλέον θλιβερή πρωτιά στη διοργάνωση της περιβόητης
Λευκής Νύχτας, της πιο φωτεινής στιγμής της μαύρης εργασίας και των ελαστικών
ωραρίων, αλλά και άλλων πανηγυριών και γλεντιών σε διάφορα σημεία της πόλης,
όπου κάθε λογής «λαϊκοί τροβαδούροι» έρχονται να συμπληρώσουν την εικόνα της
εκτόνωσης της μιζέριας με κατανάλωση και αποχαύνωση.
Στον αντίποδα ενός τέτοιου πολιτισμού, όπου συντηρούνται και ενισχύονται κάθε
είδους διαχωρισμοί (φυλετικοί, έμφυλοι, ταξικοί, εθνικοί, ηλικιακοί, σωματικής
κατάστασης) ενός πολιτισμού που μας θέλει να βρισκόμαστε ο ένας δίπλα στην άλλη
μόνο ως καταναλωτικά «ζόμπι», δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι/ες ιδανικούς τόπους
συνάντησης και σύμπραξης, πραγματικής επικοινωνίας και αλληλεγγύης.

Οικειοποιούμαστε τους ελεύθερους χώρους και βρισκόμαστε σ’αυτούς μακριά από το
ζυγό του εμπορεύματος. Δημιουργούμε συλλογικές σχέσεις με όρους ελευθερίας,
χωρίς ειδικούς, συμμετέχοντας ισότιμα και αντιιεραρχικά σε όλες τις διαδικασίες, με
απώτερο στόχο να ανοίξουμε κοινωνικά νέα πεδία αγώνα για την καταστροφή κάθε
ιεραρχημένου μηχανισμού καταπίεσης και χειραγώγησης. Οι μεταξύ μας σχέσεις δεν
διαμεσολαβούνται από το χρήμα, γι’αυτό και στις εκδηλώσεις μας δεν υπάρχει αντίτιμο
αλλά ελεύθερη συνεισφορά, σε μια προσπάθεια να ανατρέψουμε κάθε αποκλεισμό
που προκύπτει από το δίπολο αγαθό-αντίτιμο.
Ο Αγρός, το αυτοδιαχειριζόμενο κατειλημμένο έδαφος που δραστηριοποιείται εδώ και
7 χρόνια στο πάρκο τρίτση, δημιουργεί τέτοιους τόπους συνάντησης μέσα στο πάρκο,
αλλά και στο χώρο του ίδιου του εγχειρήματος, για όσους /ες επιθυμούν σχέσεις
ισοτιμίας, αμοιβαιότητας και ουσιαστικής επικοινωνίας.

…ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Τον Ιούλιο, συναντιόμαστε…
Κυριακή 10/7, στις 19.00 συλλογική κουζίνα στους ευκάλυπτους, ανοιχτά του πάρκου.
Πέμπτη 14/7, στις 21.00 προβολή ταινίας "Mustang", στο χώρο της κατάληψης.
Παρασκευή 15/7, στις 21.00 μουσική βραδιά, στο χώρο της κατάληψης.
Πέμπτη 21/7, στις 21.00 προβολή ντοκιμαντέρ “Libertarias", στο χώρο της κατάληψης.
Παρασκευή 22/7, στις 21.00 μουσική βραδιά στο χώρο της κατάληψης.
agros@espiv.net & agros.espivblogs.net
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