7 χρόνια Αγρός

αυτοδιαχειριζόμενο κατειλημμένο έδαφος στο πάρκο τρίτση
Η κατάληψη Αγρός στο πάρκο τρίτση, ένα κατά βάση πολιτικό εγχείρημα γης , ανοίγει
σταθερά τα ζητήματα της οικειοποίησής της μέσα από την καλλιέργειά της αλλά και μέσα
από τη θέση και δράση μας ενάντια στα κυρίαρχα αναπτυξιακά σχέδια, αυτά που βλέπουν
στη φύση μόνο κέρδος και ευκαιρίες αξιοποίησης. Εδώ και 7 χρόνια οικειοποιούμαστε τη
γη, χωρίς ιδιοκτησιακούς τίτλους και λογικές κέρδους. Επιλέξαμε να καταλάβουμε και να
καλλιεργούμε ένα μέρος του πάρκου, εκφράζοντας έτσι τη βούλησή μας να ζούμε μέσα σε
αυτό, να αποτελέσουμε κομμάτι της ροής της πραγματικότητάς του. Αντιμετωπίζουμε τη
γη, τα δέντρα, το έδαφος και τους οργανισμούς του ως κομμάτι ενός όλου, μέρος του
οποίου είμαστε κι εμείς. Εδαφικοποιούμε εδώ την ανάγκη μας να δημιουργήσουμε,
μακριά από τον κόσμο της εξουσίας, των ανισοτήτων, της εκμετάλλευσης και της
λεηλασίας.
Μία από τις βασικές δραστηριότητές μας υπήρξε εξαρχής η καλλιέργεια της γης με
σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες. Φροντίζουμε συλλογικά το χωράφι που έχουμε
δημιουργήσει κοντά στο χώρο της κατάληψης, συλλέγουμε τους καρπούς του, τούς
μοιραζόμαστε ανάλογα με τις ανάγκες μας, ενώ τροφοδοτούμε και τη μηνιαία συλλογική
κουζίνα αλληλεγγύης του εγχειρήματος. Απέχουμε συνειδητά από οποιαδήποτε
εμπορευματική σχέση μέσα στο ίδιο το εγχείρημα, αλλά και στις μεταξύ μας σχέσεις. Δεν
αναγνωρίζουμε σε όσα παράγουμε καμία τιμή γιατί δεν τα βλέπουμε ως χρηματικά
ισοδύναμα.
Απέναντι στη συνθήκη της εξαθλίωσης και της εξατομίκευσης που διαμορφώνεται για
μας τους από "κάτω" τα τελευταία χρόνια, κινούμαστε σε μια σειρά αντι-δομών ενάντια
στις καθεστωτικές δομές. Οργανώνουμε τακτικά ανοιχτές συλλογικές κουζίνες,
χρησιμοποιώντας και προϊόντα που παίρνουμε από το χωράφι. Επιπλέον, στο χώρο της
κατάληψης οργανώνονται εργαστήρια αυτομόρφωσης, όπως παρασκευή ειδών πρώτης
ανάγκης (ζυμαρικά, ψωμί, μεταποίηση ντομάτας, οδοντόκρεμα, σαπούνια κ.α. ), αλλά και
δημιουργικές κατασκευές (κατασκευή κούκλας, χαρταετού, πλέξιμο κ.α.),που στόχο έχουν
να μπλοκάρουν στην πράξη την εξάρτησή μας από την εμπορευματική διαδικασία, αλλά
και να μάς δώσουν τη χαρά του πειραματισμού και της δημιουργίας. Είναι ανοιχτά για
όλους-όλες, χωρίς κανενός είδους αντίτιμο και χωρίς ειδικούς ανάμεσά μας, χωρίς δηλαδή
διαχωρισμό σε δάσκαλο-μαθητή.
Στήνουμε στο πάρκο ένα εγχείρημα που, πέρα από όσα αναφέραμε, περιλαμβάνει
παρεμβάσεις ενάντια στο καθεστώς οικονομικής εκμετάλλευσης και περίφραξης που του
επιφυλάσσουν οι κεντρικές και τοπικές εξουσίες. Το πάρκο, χρόνια τώρα, διχοτομείται
σταδιακά σε δύο περιοχές: την κεντρική, γύρω από το συντριβάνι, με μικρά και μεγάλα
μαγαζάκια να την περιστοιχίζουν, και την περιφερειακή ζώνη, την οποία, αν και παλεύουν
χρόνια τώρα οι δημοτικές αρχές των όμορων δήμων να εμπορευματοποιήσουν, δεν έχουν
καταφέρει να το κάνουν. Αυτό που ορέγονται είναι το ίδιο με αυτό που έχουν επιβάλλει
χρόνια τώρα στις γειτονιές μας.

Κατάληψη δηλαδή των πλατειών και αλσών από τραπεζοκαθίσματα, όπου μπορείς να
έχεις πρόσβαση σε αυτά μόνο αν έχεις να πληρώσεις ό,τι σου πουλάνε. Αυτή είναι η
ανάπτυξη που επιθυμούν οι κηδεμόνες των λιγοστών ελεύθερων χώρων: εμπόριο,
κατανάλωση, χρήμα, περίφραξη, αποκλεισμός. Το ίδιο δρομολογούν χρόνια τώρα και για
το πάρκο. Οι φυτευτές διοικήσεις του Φορέα Διαχείρισης του πάρκου, είτε βρίσκονται
υπό την εποπτεία του Υπ. Περιβάλλοντος είτε στα χέρια των δημοτικών αρχών
-πρόσφατα πέρασε στα χέρια του ΑΣΔΑ (αναπτυξιακός σύνδεσμος δυτικής Αθήνας)σκοπό έχουν να αλλάξουν τον χαρακτήρα χρήσης του, να εξαφανίσουν την ελεύθερη
πρόσβαση σε αυτό. Τα καταστήματα και οι πάγκοι με εμπορεύματα, οι διαγωνισμοί για
νέες εκμισθώσεις καταστημάτων, η παρουσία του υιού Κόκκαλη με την –κάθε άλλο παρά
μη κερδοσκοπική- ΜΚΟ "Οργάνωση 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 (Ίλια, Φεστιβάλ ΚΝΕ), επιτελούν ακριβώς την ίδια δουλειά: χρηστική
μεταχείριση του πάρκου με εμπορεύματα-καλλιτέχνες και κοσμοσυρροή καταναλωτών,
χωρίς καμία φροντίδα για το πάρκο, τα δέντρα και τα ζώα του. Το "δωρεάν" αυτό βεβαίως
απαιτείται να εξαργυρωθεί στις επόμενες εκλογές με ψήφους. Όσο για το κομμάτι του
πάρκου που δεν αποφέρει "κέρδη", βρίσκεται σκόπιμα παρατημένο, με τα ζώα και τα φυτά
του να έχουν καταδικαστεί σε αργό θάνατο, ώστε με πρόσχημα την εγκατάλειψη να
εμπορευματοποιηθεί και το τελευταίο μέρος του όπου μπορείς να περπατήσεις, να
αναπνεύσεις ελεύθερα χωρίς αποκλεισμούς και αντίτιμα, να παίξεις, να βρεθείς
πραγματικά μέσα σε έναν ελεύθερο χώρο. Ούτε να το διανοηθούν όμως ο κάθε Φορέας,
δήμαρχοι, ΑΣΔΑ και λοιποί επιχειρηματίες. Η επιμονή μας και η αλληλεγγύη μεταξύ των
αγωνιζομένων υπερβαίνει τα άθλια σχέδιά τους.
Η δράση του Αγρού όμως συναρθρώνεται και με άλλες δράσεις για την ατομική και
κοινωνική απελευθέρωση, όπως παρεμβάσεις ενάντια στα αναπτυξιακά σχέδια, στις
«περιφράξεις» και σε κάθε είδους εκμετάλλευση, διαχωρισμούς και ανισότητες.
Παρεμβαίνουμε στις γειτονιές μας για οτιδήποτε μας καταπιέζει, με κινήσεις που
συνδιαμορφώνουμε μέσα από την σταθερή συνέλευση του εγχειρήματος, ισότιμα και
αδιαμεσολάβητα, όσοι/ες λειτουργούμε στην κατάληψη, χωρίς κομματικούς και
θεσμικούς παράγοντες ανάμεσά μας. Παράλληλα, συμμετέχουμε στον αντιφασιστικό
συντονισμό εγχειρημάτων Δυτικής Αθήνας και Πειραιά, όπου με λόγο και δράσεις
δημιουργούμε αναχώματα σε κάθε είδους απόπειρα εμφάνισης των φασιστών στις
περιοχές μας καθώς επίσης παρεμβαίνουμε με εκδηλώσεις αλληλεγγύης στους
μετανάστες/στριες.
Ειδικότερα υπό τη νέα διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, όπου η απόπειρα αφομοίωσης των
αγώνων και οι λογικές παραίτησης και ανάθεσης τείνουν να γίνουν κανονικότητα,
προτάσσουμε ακόμα πιο επιθετικά τη συνολική καταστροφή αυτού του πολιτισμού. Ενός
πολιτισμού που στηρίζεται και γεννάει εκμετάλλευση και ανισότητες.
Συλλογικά προχωράμε στον δρόμο της αυτοοργάνωσης, της αλληλεγγύης, της ισότητας
και της ελευθερίας.
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