Συλλογικό κλάδεμα – φροντίδα φιστικόδεντρων στο πάρκο τρίτση
To πάρκο τρίτση, ένα πάρκο 1.100 στρεμμάτων στην Αττική, βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο μεγάλων
συμφερόντων. Μετά τη συνάντηση του υπ. Εσωτερικών με τους δημάρχους που απαρτίζουν τον Αναπτυξιακό
σύνδεσμο Δυτικής Αττικής (Α.Σ.Δ.Α.), αποφασίστηκε έκτακτη χρηματοδότηση για τη συντήρηση του πάρκου, ενώ
συζητήθηκε εκ νέου αν η διαχείρισή του θα παραμείνει στον Α.Σ.Δ.Α. ή θα αναλάβει φορέας που θα συσταθεί από
το υπουργείο, αφήνοντας ανοιχτό το δεύτερο ενδεχόμενο. Πρόκειται για την ίδια διαμάχη που παρακολουθούμε εδώ
και χρόνια μεταξύ τοπικών αρχοντίσκων, κύριων υπεύθυνων του μεγάλου φαγοποτιού των ευρωπαϊκών κονδυλίων
του πάρκου όταν το διοικούσαν, και της εκάστοτε κυβέρνησης που το αφήνει επί τούτου στην εγκατάλειψη,
πετώντας μια στο τόσο έκτακτα «ψίχουλα», μεθοδεύοντας σταδιακά την πολυπόθητη αξιοποίησή του μέσω της
ιδιωτικοποίησης.
Η όποια επιλογή φορέα για τη διαχείριση του πάρκου σηματοδοτεί την περαιτέρω εμπορευματοποίηση και
περίφραξή του. Με πρόσχημα την «ανάπτυξη», οι κάθε λογής καλοθελητές (δήμαρχοι, υπουργοί, επιχειρηματίες
πίσω από ΜΚΟ – όπως ο Π. Κόκκαλης, πρόεδρος της ΜΚΟ «οργάνωση γη» που εδρεύει στο πάρκο) επιδιώκουν να
το μετατρέψουν σε έναν ακόμη ασφυκτικά ελεγχόμενο χώρο, τεμαχισμένο σε εμπορευματοποιημένες ζώνες όπου
θα έχεις πρόσβαση για να καταναλώνεις, με θέα... τις πάπιες. Άλλωστε, το ιδεολόγημα της ανάπτυξης έχει
κατασκευαστεί για να μπορούν κράτος και κεφάλαιο να λεηλατούν το φυσικό κόσμο -μιας και η γη, το νερό, ο αέρας
αποτελούν νέα πεδία κερδοφορίας του καπιταλιστικού συστήματος- καθώς και για να επιβάλλουν νέα μοντέλα
χειραγώγησης κι ελέγχου των ζωών μας. Δεν είναι τυχαίο ότι η μόνη «φροντίδα» που δέχεται μέχρι τώρα το πάρκο
αφορά στις κεντρικές περιοχές του, όπου λειτουργούν καφετέριες και μικρομάγαζα που έχουν ξεφυτρώσει έπειτα
από τους τελευταίους διαγωνισμούς και αποδίδουν έσοδα στο πάρκο. Οι απομακρυσμένες περιοχές από το
εμπορικό κέντρο του πάρκου, με πευκώνες και πλήθος φυτών, οι λίμνες, τις οποίες επισκέπτονται αποδημητικά
πουλιά, και τα ζώα που ζουν στο πάρκο, είναι οι αναπόφευκτες απώλειες αυτού του κυκλικού πανηγυριού που
συνοψίζεται στο δίλημμα που θέτουν διαχρονικά οι υποψήφιοι κηδεμόνες του: εγκατάλειψη ή εμπορευματοποίηση,
περίφραξη, έλεγχος.
Ένα ακόμη σημείο που αποκαλύπτει τη χρηστική σχέση των διαχειριστών του πάρκου με το φυσικό περιβάλλον του
είναι η πάγια τακτική του εκάστοτε φορέα να αναθέτει τη συγκομιδή των φιστικιών και ελιών σε ιδιώτες
εργολάβους, με μερίδιο κέρδους και του ίδιου του φορέα, απαγορεύοντας τη συλλογή καρπών σε όσους/ες το
επισκέπτονται και το φροντίζουν. Το υπόλοιπο διάστημα που τα δέντρα δεν βρίσκονται σε καρποφορία, μένουν
αφρόντιστα. Μια ακόμη απόδειξη για το πώς αντιλαμβάνονται οι όποιοι θεσμικοί διαμεσολαβητές την ύπαρξή τους
μέσα στο πάρκο: με τη λογική του νταβατζή και του οικονομικού συμφέροντος.
Το πάρκο είναι για όσες/ους επιθυμούν να το χαίρονται χωρίς χρηματικά αντίτιμα και αποκλεισμούς, ανήκει στα
δέντρα, στα ζώα του, και θα παραμείνει ζωντανό αν εμείς οι ίδιες/οι το φροντίσουμε, συλλογικά και
αυτοοργανωμένα.
Ο Αγρός, το αυτοδιαχειριζόμενο κατειλημμένο έδαφος στο πάρκο τρίτση, στέκεται εχθρικά απέναντι στη
λεηλασία-εμπορευματοποίηση του πάρκου και προτάσσει την οικειοποίηση των ελεύθερων χώρων και τη
διαχείρισή τους με όρους συλλογικής λειτουργίας και δράσης, αυτοδιαχείρισης της γης, αυτοκαθορισμού της ζωής
μας.
Καλούμε σε συλλογικό κλάδεμα και φροντίδα των φιστικιών, όσους/ες βλέπουν στους ελεύθερους χώρους τόπους
ισότιμης αλληλεπίδρασης με το φυσικό περιβάλλον, καθώς και τόπους αγώνα για τη γη και την ελευθερία. Η
φροντίδα των δέντρων του πάρκου δεν μπορεί να ανατίθεται σε κανένα θεσμικό φορέα, σε κανέναν εργολάβο.
Ενάντια σε κάθε είδους διαμεσολάβηση, με τέτοιου είδους παρεμβάσεις, να ανακαλύψουμε και πάλι πώς είναι να
δρούμε, από τα κάτω, συλλογικά, χωρίς κέρδος. Να μπλοκάρουμε τη ροή των κυρίαρχων νοημάτων και
παρεμβάσεων μέσα στο πάρκο, φροντίζοντας τα δέντρα, ζώντας μέσα σε αυτό. Να προκαλέσουμε με την παρουσία
μας μικρές ρωγμές στα σχέδια της εξουσίας.
Οργανώνουμε τις αντιστάσεις μας ενάντια στο καθεστώς «άβατου» που επιχειρούν να μας επιβάλλουν. Καλούμε
όσες/ους έχουν γνώσεις σχετικά με τη φροντίδα και το κλάδεμα των δέντρων να τις μοιραστούν μαζί μας, σε μια
ακόμη προσπάθεια συνεύρεσης των από τα κάτω, ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.

Σάββατο 23 Ιανουαρίου από τις 11:00
µπροστά από την κατάληψη Αγρός
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