
Κείμενο της Ομάδας αυτομόρφωσης και συζήτησης του Κεφαλαίου του Μαρξ
για την επαπειλούμενη καταστολή της Βίλας Ζωγράφου

Στις  2/4/2015 εγκρίνεται από το Ν.Π.Δ.Δ Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ζωγράφου η
μεταφορά και μεταστέγαση του Δημοτικού Ωδείου στον κατειλημμένο χώρο της Βίλας Ζωγράφου.
Ως αφορμή από την πλευρά των αρχών παρουσιάζεται η ακαταλληλότητα του παρόντος χώρου που
στεγάζει το δημοτικό ωδείο. Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων –ομόφωνων–
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά  με  την  κατεδάφιση μέρους  του περιβάλλοντος
τοίχου του κτήματος της Βίλας Ζωγράφου, απέναντι στις οποίες η συνέλευση της κατάληψης είχε
πάρει ξεκάθαρη θέση, αποτιμώντας τες ως επιθετικές κινήσεις απέναντι στο εγχείρημα με σκοπό
την καταστολή του και το πέρασμα της διαχείρισης –πολιτικής και τεχνικής– του χώρου και του
κτιρίου στα χέρια της δημοτικής αρχής.

Ήδη  από τον  καιρό της  θητείας  του ως αντιπολίτευσης,  αποτελούσε πάγια τακτική του
ΣΥΡΙΖΑ η  προσπάθεια  αφομοίωσης  ενός  όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερου  εύρους  κινηματικών
διαδικασιών  –  διεργασιών  που  επιχειρούσαν,  και  σε  αρκετές  περιπτώσεις  τα  κατάφεραν,  να
ξεφύγουν  από  τον  έλεγχο  θεσμικών-κομματικών  μηχανισμών  και  οργάνων.  Από  τις  λαϊκές
συνελεύσεις και τις συνελεύσεις γειτονιών που ξεπήδησαν μέσα από τα κινήματα των πλατειών του
2011,  μέχρι  τον  αγώνα  των  εργαζομένων  στην  ΕΡΤ  και  από  τους  αγώνες  των  διοικητικών
υπάλληλων στα πανεπιστήμια μετά τις μαζικές τους απολύσεις, μέχρι τους αγώνες στις γειτονιές για
δωρεάν  μετακινήσεις,  ενάντια  στα  χαράτσια  ρεύματος  και  κατοικίας  κλπ,  είναι  έκδηλες  και
πανταχού  παρούσες  οι  συντονισμένες  προσπάθειες  περιθωριοποίησης  και  καπελώματος
συλλογικών ή μη φωνών, που επιλέγουν να οργανώνονται από τα κάτω στη βάση της ισότητας, της
αντιιεραρχίας και της αμφισβήτησης των καπιταλιστικών σχέσεων.

Οτιδήποτε  και  οποιοσδήποτε  επιχειρεί  να  διαρρήξει  το  πλαίσιο  των  “θεσμών  της
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”, αναδεικνύοντας την ταξική φύση ζητημάτων που
κατά την αριστερά του κεφαλαίου που εκπροσωπεί  ο  ΣΥΡΙΖΑ είναι  κατ'  εξοχήν ζητήματα της
“κοινωνίας  των  πολιτών”  και  “ανθρωπιστικής  κρίσης”,  περιθωριοποιείται  και  επιχειρείται  να
αφομοιωθεί,  μιας  και  προς  το  παρόν  δεν  μπορεί  να  κατασταλεί  άμεσα.  Στη  βάση  αυτής  της
πολιτικής αντίληψης και πρακτικής, ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρνει να συσσωρεύσει πολιτική υπεραξία στις
εκλογικές διαδικασίες, όπως και συνέβη σε μεγάλο βαθμό τόσο στις δημοτικές εκλογές του 2012
όσο και στις πρόσφατες του Γενάρη του 2015.

Επομένως,  οι  τωρινές  κινήσεις  της  αριστερής  κυβέρνησης  μόνο  εντύπωση  δεν  μας
προκαλούν. Το μόνο επιπλέον στοιχείο που παρατηρούμε είναι αυτό της ωμής καταστολής που
πλέον είναι δυνατή χάρη στον κρατικό μηχανισμό που ελέγχει και διαχειρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, τα
απειλητικά  δόντια  του  οποίου  φροντίζει  να  τα  επιδεικνύει  με  κάθε  ευκαιρία  (βλέπε  εκκένωση
κατάληψης πρυτανείας, μαζικές προσαγωγές και συλλήψεις κατά τη διάρκεια πορειών, εκκενώσεις
καταλήψεων στην επαρχία, διευρυμένες αστυνομικές επιχειρήσεις στις Σκουριές κλπ).  Όπου όμως
δεν πίπτει  (ακόμα)  ράβδος,  κάλλιστα  πίπτει  λόγος...  και  κάπως  έτσι  πλασάρεται  και  η  τωρινή
προσπάθεια  της  δημοτικής  αρχής  του  Δήμου  Ζωγράφου  σχετικά  με  τη  μετατροπή  ενός
κατειλημμένου πολιτικού χώρου σε δημοτικό ωδείο. 

Η ομάδα αυτομόρφωσης πάνω στο Κεφάλαιο του Μαρξ έχει δημιουργηθεί με σκοπό την
κριτική ανάγνωση και μελέτη του έργου του Μαρξ, όχι για να εμπλουτίσουν όσοι συμμετέχουν τις
εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις ή το ακαδημαϊκό τους βιογραφικό, αλλά κυρίως και πρώτιστα για να
τις αξιοποιήσουμε ως αναλυτικό εργαλείο μέσα στους αγώνες, ενάντια στη βαρβαρότητα που είναι



ο καπιταλισμός.  Αναγνωρίζοντας η καθεμιά και  ο καθένας μας  τον εαυτό του ως κομμάτι  των
ακηδεμόνευτων ταξικών αγώνων, έχουμε επιλέξει να συναντιέται η ομάδα σε αυτοοργανωμένους
χώρους και καταλήψεις, όπως η κατάληψη Σκαραμαγκά και Πατησίων μέχρι την καταστολή της, το
Κατειλημμένο Κοινωνικό Κέντρο Κ*ΒΟΞ και το Αυτόνομο Στέκι όπου και γίνονται τα τελευταία
δύο χρόνια τα μαθήματα, στηρίζοντας πολιτικά και με τη φυσική μας παρουσία τα συγκεκριμένα
εγχειρήματα.

Αξιολογώντας και  εμείς  λοιπόν με τη σειρά μας ως ξεκάθαρα επιθετικές τις  πρόσφατες
εξελίξεις  σε σχέση με  την κατάληψη της  Βίλας  Ζωγράφου και  αναγνωρίζοντάς  την ως ενεργό
κομμάτι του αγώνα, αποφασίζουμε να συμβάλλουμε στην πολιτική και πρακτική υπεράσπισή της,
μεταφέροντας τα μαθήματα για το επόμενο διάστημα από το Αυτόνομο Στέκι στον χώρο της Βίλας
Ζωγράφου, αίροντας το διαχωρισμό μεταξύ άμεσα εμπλεκόμενων υποκειμένων και αλληλέγγυων,
χτίζοντας συντροφικές σχέσεις εντός κοινοτήτων αγώνα, αναγνωρίζοντας ότι μόνο με αυτόν τον
τρόπο μπορούμε σταθούμε αποτελεσματικά μέσα στον ταξικό πόλεμο που μαίνεται ασίγαστος, όσο
και αν η αριστερή κυβέρνηση και οι δορυφόροι της προσπαθούν να μας πείσουν πεισματικά για το
τέλος της πάλης των τάξεων.
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