
Αντίσταση - Αυτοοργάνωση - Αλληλεγγύη

Η στοχοποίηση της κατάληψης Αγρός από τον φορέα και η ευρύτερη κρατική 
κατασταλτική εκστρατεία εναντίον των κατειληµµένων χώρων του προηγούµενου 
διαστήµατος είναι άρρηκτα συνυφασµένες, αλλά οι αντιστάσεις υπέρ των 
καταλήψεων και των ελεύθερων χώρων έχουν βαθιά ριζώµατα, είναι ζωντανά 
οδοφράγµατα ενάντια στα σχέδια της εξουσίας και θα συνεχίσουν να είναι.

Κάτω τα χέρια σας από τις καταλήψεις

και τους ελεύθερους χώρους



ΝΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ: 
Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

ΑΥΤΟ ΤΟ «ΖΙΖΑΝΙΟ» ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΓΡΟΣ:

Ο Αγρός, το αυτοδιαχειριζόµενο κατειληµµένο έδαφος στο πάρκο τρίτση, φέτος κλείνει 
τα 12 του χρόνια. Πρόκειται για ένα πολιτικό εγχείρηµα γης που αµφισβητεί στην πράξη 
τον θεσµό της ιδιοκτησίας, και οι διαδικασίες λειτουργίας του είναι αυτοοργανωµένες, 
αντιιεραρχικές, αδιαµεσολάβητες (χωρίς κοµµατικούς και θεσµικούς παράγοντες ανάµεσά 
µας) και αντιεµπορευµατικές. Είναι κοµµάτι του κόσµου της αντεξουσίας και τα προτάγµατά 
του περνάνε από τη συνολική καταστροφή αυτού του πολιτισµού που δηµιουργεί ανισότητες, 
εκµετάλλευση και διαχωρισµούς (έµφυλους, φυλετικούς, ταξικούς, ηλικιακούς και σωµατικής 
κατάστασης). 

Επιλέξαµε να κάνουµε κατάληψη µέσα σ’ ένα πάρκο για δύο λόγους. Αφενός, ως πολιτικό 
εγχείρηµα γης, επιχειρούµε να πραγµατώσουµε το πρόταγµα της οικειοποίησης της γης µέσα από 
τη συλλογική καλλιέργεια, χωρίς ιδιοκτησιακούς τίτλους, λογικές χρηστικότητας και κέρδους. 
Αφετέρου, ζώντας σε µια εποχή που επικρατεί η εξατοµίκευση, ο φόβος και ο κοινωνικός 
κανιβαλισµός, που οι τόποι ελεύθερης συνεύρεσης συρρικνώνονται όλο και περισσότερο, οι 
δηµόσιοι χώροι µπορούν να αποτελέσουν δυναµικά πεδία σύνθεσης ριζοσπαστικών αντιλήψεων 
και πρακτικών, που τάσσονται ανοιχτά ενάντια στις κυρίαρχες λογικές των περιφράξεων, 
της εµπορευµατοποίησης και του κοινωνικού ελέγχου. Ταυτόχρονα, αυτές οι αντιλήψεις και 
πρακτικές επεκτείνονται και συµπλέκονται και µε άλλες δράσεις ενάντια σε κάθε µορφής 
«περίφραξη» που µας επιβάλλει η κυριαρχία. Πέρα από τα ζητήµατα του πάρκου, η δράση του 
Αγρού συναρθρώνεται και µε άλλους αγώνες για την ατοµική και κοινωνική απελευθέρωση. 
Γι’αυτό και όλα αυτά τα χρόνια η κατάληψη Αγρός έχει βρεθεί στο στόχαστρο θεσµικών, 
κρατικών και παρακρατικών επιθέσεων και σε πείσµα όλων αυτών συνεχίζει να βρίσκεται 
εδώ, συνεχίζει να βρίσκεται απέναντί  τους, απέναντι σε ό,τι απεχθανόµαστε. Συνεχίζει να 
ραδιουργεί προς την κατεύθυνση της ελευθερίας.

Από τον Σεπτέµβρη του 2019 το πάρκο τρίτση περνάει από το υπ. περιβάλλοντος στην 
αρµοδιότητα της περιφέρειας Aττικής. Ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, γνωστός για 
υποθέσεις που σχετίζονται µε µίζες και απευθείας αναθέσεις, συστήνει τον νέο φορέα 
διαχείρισης, διορίζοντας ο ίδιος τα 5 από τα συνολικά 7 µέλη του. Ανάµεσα στους 
«φυτευτούς» του Πατούλη είναι ο πρόεδρος του φορέα και αντιπρύτανης του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου  Αθηνών Σταύρος  Ζωγραφάκης, άλλος ένας ακαδηµαϊκός, το επιστηµονικό 
«κύρος» του οποίου αξιοποιείται για τη συγκάλυψη του νέου κύκλου λεηλασίας του πάρκου. Από 
τη νέα σύνθεση δεν θα µπορούσε να απουσιάζει ο δήµαρχος Ιλίου Ν. Ζενέτος, που ανέκαθεν 
διεκδικούσε εξ ολοκλήρου την διαχείριση του πάρκου, έχοντας προβεί στο παρελθόν σε 
πλήθος αυθαιρεσιών εις βάρος του. Σύσσωµος ο φορέας αποτελεί  εγγύηση για τη συνέχιση 
του αναπτυξιακού µοντέλου που ακολουθείται για τους λιγοστούς ελεύθερους «αναξιοποίητους» 
χώρους. Τεµαχισµός, περιφράξεις, εµπορευµατοποίηση, χρηµατικά αντίτιµα, κοινωνικός έλεγ-
χος και αποκλεισµοί. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι εκάστοτε διοικήσεις του φορέα 
διαχείρισης του πάρκου τρίτση, είτε  βρίσκονται υπό την εποπτεία του υπ. περιβάλλοντος, είτε 
στα χέρια των τοπικών αρχών, σκοπό έχουν να αλλάξουν τον χαρακτήρα χρήσης του και να 
εξαφανίσουν την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό.  

Στην παρούσα συγκυρία, µε αφορµή την εξάπλωση της λοίµωξης covid 19 και το καθεστώς 
«έκτακτης ανάγκης» που έχει στηθεί, oι αποφάσεις που προωθούνται από τον νέο 
φορέα διαχείρισης είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένες µε τις κεντρικές πολιτικές 
επιλογές των απαγορεύσεων, του κοινωνικού ελέγχου, της βίαιης εκπειθάρχησης 
και της καταστολής. Αξίζει να υπενθυµίσουµε το κλείσιµο του πάρκου κατά τη διάρκεια 
της πρώτης καραντίνας, την αστυνοµοκρατία κατά τη διάρκεια πολιτικών παρεµβάσεων από 
συλλογικότητες εντός του πάρκου την κυριακή 21/02, την πρόσληψη εταιρείας security, την 

απόφαση εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης µε δεκάδες κάµερες σε 
όλη την έκτασή του και τη χρηµατοδότηση των 3.000.000 ευρώ που έλαβε από το πράσινο 
ταµείο, µε το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού να αφορά σε αχρείαστες ψηφιακές 
εφαρµογές «έξυπνων διαδραστικών διαδροµών και υποδοµών», που «κατευθύνουν» την κίνησή 
µας  στο πάρκο. Ενδεικτικές πρακτικές που το κράτος επιφυλάσσει για τους εναποµείναντες 
ελεύθερους χώρους. Πρόσφατα παραδείγµατα αποτελούν η επιχείρηση ιδιωτικοποίησης του 
λόφου φιλοπάππου και του λόφου στρέφη, που έχουν πυροδοτήσει πολύµορφες αντιστάσεις 
από συλλογικότητες και κατοίκους των περιοχών.

Στις 9 Μάρτη αναρτήθηκε στο site της ∆ιαύγειας έγγραφο του φορέα διαχείρισης, 
σύµφωνα µε το οποίο 
χρηστών από κτίσµατα εντός του χώρου του Μητροπολιτικού Πάρκου, λόγω 
παράνοµης και αυθαίρετης κατάληψης και χρήσης». Είναι προφανές ότι, για να 
µπορέσουν να προχωρήσουν ανενόχλητα τους σχεδιασµούς τους, θα πρέπει 
να επιτεθούν και να εξαφανίσουν οτιδήποτε βρίσκεται εµπόδιο στις αδηφάγες 
ορέξεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η στοχοποίηση της κατάληψης 
Αγρός στο πάρκο τρίτση, που εδώ και 12 χρόνια αποτελεί σταθερά ανάχωµα 
στη λεηλασία του πάρκου, µε πρόσφατο παράδειγµα την αποτροπή της δηµιουργίας 
βιολογικού σταθµού - χαβούζας στο νότιο τµήµα του, αλλά και την εναντίωση στην εγκατάσταση 
δεκάδων καµερών παρακολούθησης εντός του.
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ΑΥΤΟ ΤΟ «ΖΙΖΑΝΙΟ» ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΓΡΟΣ:

Ο Αγρός, το αυτοδιαχειριζόµενο κατειληµµένο έδαφος στο πάρκο τρίτση, φέτος κλείνει 
τα 12 του χρόνια. Πρόκειται για ένα πολιτικό εγχείρηµα γης που αµφισβητεί στην πράξη 
τον θεσµό της ιδιοκτησίας, και οι διαδικασίες λειτουργίας του είναι αυτοοργανωµένες, 
αντιιεραρχικές, αδιαµεσολάβητες (χωρίς κοµµατικούς και θεσµικούς παράγοντες ανάµεσά 
µας) και αντιεµπορευµατικές. Είναι κοµµάτι του κόσµου της αντεξουσίας και τα προτάγµατά 
του περνάνε από τη συνολική καταστροφή αυτού του πολιτισµού που δηµιουργεί ανισότητες, 
εκµετάλλευση και διαχωρισµούς (έµφυλους, φυλετικούς, ταξικούς, ηλικιακούς και σωµατικής 
κατάστασης). 

Επιλέξαµε να κάνουµε κατάληψη µέσα σ’ ένα πάρκο για δύο λόγους. Αφενός, ως πολιτικό 
εγχείρηµα γης, επιχειρούµε να πραγµατώσουµε το πρόταγµα της οικειοποίησης της γης µέσα από 
τη συλλογική καλλιέργεια, χωρίς ιδιοκτησιακούς τίτλους, λογικές χρηστικότητας και κέρδους. 
Αφετέρου, ζώντας σε µια εποχή που επικρατεί η εξατοµίκευση, ο φόβος και ο κοινωνικός 
κανιβαλισµός, που οι τόποι ελεύθερης συνεύρεσης συρρικνώνονται όλο και περισσότερο, οι 
δηµόσιοι χώροι µπορούν να αποτελέσουν δυναµικά πεδία σύνθεσης ριζοσπαστικών αντιλήψεων 
και πρακτικών, που τάσσονται ανοιχτά ενάντια στις κυρίαρχες λογικές των περιφράξεων, 
της εµπορευµατοποίησης και του κοινωνικού ελέγχου. Ταυτόχρονα, αυτές οι αντιλήψεις και 
πρακτικές επεκτείνονται και συµπλέκονται και µε άλλες δράσεις ενάντια σε κάθε µορφής 
«περίφραξη» που µας επιβάλλει η κυριαρχία. Πέρα από τα ζητήµατα του πάρκου, η δράση του 
Αγρού συναρθρώνεται και µε άλλους αγώνες για την ατοµική και κοινωνική απελευθέρωση. 
Γι’αυτό και όλα αυτά τα χρόνια η κατάληψη Αγρός έχει βρεθεί στο στόχαστρο θεσµικών, 
κρατικών και παρακρατικών επιθέσεων και σε πείσµα όλων αυτών συνεχίζει να βρίσκεται 
εδώ, συνεχίζει να βρίσκεται απέναντί  τους, απέναντι σε ό,τι απεχθανόµαστε. Συνεχίζει να 
ραδιουργεί προς την κατεύθυνση της ελευθερίας.

Από τον Σεπτέµβρη του 2019 το πάρκο τρίτση περνάει από το υπ. περιβάλλοντος στην 
αρµοδιότητα της περιφέρειας Aττικής. Ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, γνωστός για 
υποθέσεις που σχετίζονται µε µίζες και απευθείας αναθέσεις, συστήνει τον νέο φορέα 
διαχείρισης, διορίζοντας ο ίδιος τα 5 από τα συνολικά 7 µέλη του. Ανάµεσα στους 
«φυτευτούς» του Πατούλη είναι ο πρόεδρος του φορέα και αντιπρύτανης του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου  Αθηνών Σταύρος  Ζωγραφάκης, άλλος ένας ακαδηµαϊκός, το επιστηµονικό 
«κύρος» του οποίου αξιοποιείται για τη συγκάλυψη του νέου κύκλου λεηλασίας του πάρκου. Από 
τη νέα σύνθεση δεν θα µπορούσε να απουσιάζει ο δήµαρχος Ιλίου Ν. Ζενέτος, που ανέκαθεν 
διεκδικούσε εξ ολοκλήρου την διαχείριση του πάρκου, έχοντας προβεί στο παρελθόν σε 
πλήθος αυθαιρεσιών εις βάρος του. Σύσσωµος ο φορέας αποτελεί  εγγύηση για τη συνέχιση 
του αναπτυξιακού µοντέλου που ακολουθείται για τους λιγοστούς ελεύθερους «αναξιοποίητους» 
χώρους. Τεµαχισµός, περιφράξεις, εµπορευµατοποίηση, χρηµατικά αντίτιµα, κοινωνικός έλεγ-
χος και αποκλεισµοί. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι εκάστοτε διοικήσεις του φορέα 
διαχείρισης του πάρκου τρίτση, είτε  βρίσκονται υπό την εποπτεία του υπ. περιβάλλοντος, είτε 
στα χέρια των τοπικών αρχών, σκοπό έχουν να αλλάξουν τον χαρακτήρα χρήσης του και να 
εξαφανίσουν την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό.  

Στην παρούσα συγκυρία, µε αφορµή την εξάπλωση της λοίµωξης covid 19 και το καθεστώς 
«έκτακτης ανάγκης» που έχει στηθεί, oι αποφάσεις που προωθούνται από τον νέο 
φορέα διαχείρισης είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένες µε τις κεντρικές πολιτικές 
επιλογές των απαγορεύσεων, του κοινωνικού ελέγχου, της βίαιης εκπειθάρχησης 
και της καταστολής. Αξίζει να υπενθυµίσουµε το κλείσιµο του πάρκου κατά τη διάρκεια 
της πρώτης καραντίνας, την αστυνοµοκρατία κατά τη διάρκεια πολιτικών παρεµβάσεων από 
συλλογικότητες εντός του πάρκου την κυριακή 21/02, την πρόσληψη εταιρείας security, την 

απόφαση εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης µε δεκάδες κάµερες σε 
όλη την έκτασή του και τη χρηµατοδότηση των 3.000.000 ευρώ που έλαβε από το πράσινο 
ταµείο, µε το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού να αφορά σε αχρείαστες ψηφιακές 
εφαρµογές «έξυπνων διαδραστικών διαδροµών και υποδοµών», που «κατευθύνουν» την κίνησή 
µας  στο πάρκο. Ενδεικτικές πρακτικές που το κράτος επιφυλάσσει για τους εναποµείναντες 
ελεύθερους χώρους. Πρόσφατα παραδείγµατα αποτελούν η επιχείρηση ιδιωτικοποίησης του 
λόφου φιλοπάππου και του λόφου στρέφη, που έχουν πυροδοτήσει πολύµορφες αντιστάσεις 
από συλλογικότητες και κατοίκους των περιοχών.

Στις 9 Μάρτη αναρτήθηκε στο site της ∆ιαύγειας έγγραφο του φορέα διαχείρισης, 
σύµφωνα µε το οποίο 
χρηστών από κτίσµατα εντός του χώρου του Μητροπολιτικού Πάρκου, λόγω 
παράνοµης και αυθαίρετης κατάληψης και χρήσης». Είναι προφανές ότι, για να 
µπορέσουν να προχωρήσουν ανενόχλητα τους σχεδιασµούς τους, θα πρέπει 
να επιτεθούν και να εξαφανίσουν οτιδήποτε βρίσκεται εµπόδιο στις αδηφάγες 
ορέξεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η στοχοποίηση της κατάληψης 
Αγρός στο πάρκο τρίτση, που εδώ και 12 χρόνια αποτελεί σταθερά ανάχωµα 
στη λεηλασία του πάρκου, µε πρόσφατο παράδειγµα την αποτροπή της δηµιουργίας 
βιολογικού σταθµού - χαβούζας στο νότιο τµήµα του, αλλά και την εναντίωση στην εγκατάσταση 
δεκάδων καµερών παρακολούθησης εντός του.
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Η στοχοποίηση της κατάληψης Αγρός από τον φορέα και η ευρύτερη κρατική 
κατασταλτική εκστρατεία εναντίον των κατειληµµένων χώρων του προηγούµενου 
διαστήµατος είναι άρρηκτα συνυφασµένες, αλλά οι αντιστάσεις υπέρ των 
καταλήψεων και των ελεύθερων χώρων έχουν βαθιά ριζώµατα, είναι ζωντανά 
οδοφράγµατα ενάντια στα σχέδια της εξουσίας και θα συνεχίσουν να είναι.

Κάτω τα χέρια σας από τις καταλήψεις

και τους ελεύθερους χώρους


