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Είμαστε η ομάδα των Αγροτικών της Κατάληψης «Ελαία», ή αλλιώς η ομάδα Θερμοκηπίου ή 

καλύτερα η ΑΓΡΟΚΟΛΛΕΚΤΙΒΑ της Ελαίας. Ξεκινήσαμε τη δράση μας λίγους μήνες αφότου 
δημιουργήθηκε η Κατάληψη Ελαία, την 21/11/2009. Αρχίσαμε δειλά-δειλά έχοντας να 
αντιμετωπίσουμε ένα ρημαγμένο γυάλινο θερμοκήπιο και ένα κτήμα γεμάτο δέντρα (κυρίως ελιές) που 
θύμιζε πιο πολύ ζούγκλα παρά οτιδήποτε άλλο. Από την αρχή θεωρήσαμε ότι το αγροτικό θα μπορούσε 
να είναι το κεντρικό θέμα της Κατάληψης, αλλά για λόγους πρακτικούς και με γνώμονα τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες του καθενός, καταλήξαμε ότι ήταν σκόπιμη η δημιουργία μίας ξεχωριστής πρωτοβουλίας 
εντός της Κατάληψης, σε άμεση αλληλεξάρτηση πάντα με αυτήν. Έτσι η Αγροκολλεκτίβα αποτελείται 
κυρίως από άτομα της Κατάληψης, μα όχι μόνο, και έχει τη δική της ξεχωριστή συνέλευση που 
ασχολείται με τη διαχείριση του κτήματος και του θερμοκηπίου, αλλά και με θέματα ευρύτερου 
πολιτικού ενδιαφέροντος, πάντα εντός του αντικειμένου της.  

Όταν ξεκινήσαμε, ο καθένας από εμάς, είχε ένα διαφορετικό όραμα για την ομάδα αυτή. 
Κάποιοι ήθελαν απλά να βρουν ένα χόμπυ, κάποιοι να μάθουν πώς να καλλιεργούν, κάποιοι να 
προτάξουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, παραγωγής-κατανάλωσης και πολιτικής δράσης. Κάποιοι, 
τέλος, θέλησαν πέρα από το συμβολικό του πράγματος να προτάξουν το συγκεκριμένο τρόπο 
συλλογικής παραγωγής ως το μέσο για την απαγκίστρωσή μας από το εμπόριο αγροτικών προϊόντων 
και για την κατάκτηση της, κατά το δυνατόν, διατροφικής αυτάρκειας. Όπως και να έχει, η 
Αγροκολλεκτίβα της Ελαίας αντικατοπτρίζει όλα αυτά ακριβώς τα διαφορετικά οράματα των ανθρώπων 
που την απαρτίζουν. Τα κοινά όλων μας είναι σίγουρα η πεποίθησή μας ότι ο σύγχρονος άνθρωπος 
πρέπει να στραφεί περισσότερο προς την αγροτική παραγωγή, η πίστη μας στη συλλογική εργασία και 
ζωή και η ελπίδα μας ότι η αυτοργάνωση των ανθρώπων μπορεί να τους απομακρύνει από την 
αλλοτρίωση της σύγχρονης δουλειάς.  

Ως τώρα λοιπόν, τον ενάμιση χρόνο που υπάρχουμε ως Αγροκολλεκτίβα έχουμε οργανώσει 
μεγάλο μέρος του θερμοκηπίου και έχουμε καλλιεργήσει μία μεγάλη έκταση με ποικιλία λαχανικών από 
βιολογικούς-παραδοσιακούς, μη μεταλλαγμένους σπόρους. Έχουμε αξιοποιήσει τις πολλές ελιές του 
κτήματος, βγάζοντας λάδι υψηλής ποιότητας. Έχουμε κάνει συμβολική δωρεά αγροτικών προϊόντων 
παραγωγής μας στο κέντρο της πόλης και έχουμε οργανώσει πολιτικές εκδηλώσεις με θέμα την 
αυτοργανωμένη αγροτική παραγωγή. Τέλος, ο χώρος έχει λειτουργήσει ως πεδίο γνωριμίας και 
εκμάθησης των αγροτικών διαδικασιών.  

Για το μέλλον, επιδιώκουμε η αγροκολλεκτίβα μας να διευρυνθεί, να έχουμε μια μεγαλύτερη 
συμμετοχή στα δίκτυα ανταλλαγής βιολογικών-παραδοσιακών σπόρων-φυτών και να αυξήσουμε τη 
σοδειά μας ώστε να καταφέρουμε, όσο μπορούμε, να αποδεσμευτούμε από τη σχέση εξάρτησης από το 
εμπόριο αγροτικών προϊόντων. Τέλος, επιδιώκουμε πιο πολύ απ’ όλα να διαδοθεί ο τρόπος δράσης μας 
και να εξαπλωθεί ο σπόρος της συλλογικής, αυτοργανωμένης, μη εμπορευματικής αγροτικής 
παραγωγής.  

Για μας η δημιουργία μίας αγροκολλεκτίβας δεν αποτελεί το 
μόνο πολιτικό όραμα για αυτή την κοινωνία και ούτε πιστεύουμε ότι η 
κοινωνική μεταβολή θα επέλθει μόνο με τέτοιου είδους αυτοργανωμένα 
εγχειρήματα, αλλά με μια πολύμορφη δράση και σε πολλά διαφορετικά 
κοινωνικά πεδία. Όπως και να έχει όμως, μια αγροκολλεκτίβα αποτελεί 
ίσως, στην πράξη και με χειροπιαστό τρόπο, ένα παράδειγμα της 
αταξικής-αντιιεραρχικής κοινωνίας την οποία φανταζόμαστε για το 
μέλλον. 

                             
 
Στην Αγροκολλεκτίβα της Ελαίας,    
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