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Η ΒΙΛΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  

 
Την Τρίτη 2/4/2015 το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

(ΝΠΔΔ) Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ζωγράφου αποφάσισε τη 
μεταστέγαση του Δημοτικού Ωδείου στο κτίριο της Βίλας Ζωγράφου, 
επικαλούμενη την ακαταλληλότητα του κτιρίου όπου στεγάζεται μέχρι 
σήμερα. Δόθηκε η θέση καλλιτεχνικού διευθυντή στη σοπράνο Σόνια 
Θεοδωρίδου με 23.500 ευρώ ετήσιο μισθό, ενώ αγνοήθηκαν οι 5 μόνιμοι 
εργαζόμενοι του Ωδείου. Επίσης, προκηρύχθηκαν 24 θέσεις μουσικών με 
συμβάσεις έργου, αν και το ωδείο δεν καλύπτει ούτε κατεπείγουσες ούτε 
περιορισμένου χρόνου ανάγκες. Η εργασία όπου ο εργοδότης ορίζει τον 
χρόνο και το χώρο εργασίας είναι εξαρτημένη και θεωρούμε απαράδεκτη την 
επιβολή εργασιακού μεσαίωνα, όπου οι εργαζόμενοι «με μπλοκάκι» γίνονται 
«εργολάβοι» του εαυτού τους. 

Το κτίριο της Βίλας Ζωγράφου δεν είναι πια ο εγκαταλειμμένος και 
ρημαγμένος χώρος από τους επιγόνους του τσιφλικά Ζωγράφου και τον 
δήμαρχο της χούντας Καζάκο, ο οποίος οραματιζόταν να τον μετατρέψει σε 
εμπορικό κέντρο και χώρο στάθμευσης, γνωρίζοντας το σχεδιασμό του 
κεφαλαίου και του κράτους του να υπάρξει έξοδος του Μετρό στον όμορο 
χώρο.  Εδώ και 3,5 χρόνια έχει καταληφθεί από εργαζομένους, ανέργους, 
φοιτητές και λειτουργεί ως Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος Βίλα 
Ζωγράφου. Το εγχείρημα αποτελεί δομή στη γειτονιά του Ζωγράφου 
απελευθερωμένο από τις εμπορευματικές σχέσεις που προτάσσει η 
καπιταλιστική λογική του ατομικού κέρδους-συμφέροντος. Με τις υποδομές 
που “φιλοξενεί”, από τις συλλογικές κουζίνες και τις προβολές ταινιών μέχρι 
τα μαθήματα αυτομόρφωσης και τις δράσεις αυτομείωσης (δράσεις ενάντια 
στα χαράτσια, παρεμβάσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, επανασυνδέσεις 
ρεύματος) και τον Μπαξέ (καλλιέργεια της γης και διάθεση των λαχανικών 
που παράγονται στις συλλογικές κουζίνες των γειτονιών) πειραματίζεται ένα 
διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της ζωής μας με γνώμονα την ισότητα, την 
αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη.  
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Ο Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος Βίλα Ζωγράφου δεν είναι 
μια νησίδα εναλλακτισμού μες στον καπιταλισμό. Έχει σταθερή παρουσία 
και συμμετοχή σε όλους τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες που 
αναπτύχθηκαν στη γειτονιά αλλά και σε κεντρικό επίπεδο. Δεν ξεχνάμε ότι 
διαθέτει όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα ενάντια στην κατάργηση της 
κυριακάτικης αργίας, στους απεργιακούς αποκλεισμούς στα μαγαζιά της 
Ερμού αλλά και στις γειτονιές των Ανατολικών. Δεν ξεχνάμε την πολύτιμη 
συμβολή της συλλογικότητας της Συνέλευσης της  Βίλας Ζωγράφου στον 
τρίμηνο απεργιακό αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων στο ΕΚΠΑ και στο 
ΕΜΠ τόσο με την καθημερινή παρουσία της στις απεργιακές 
περιφρουρήσεις  όσο και με την οικονομική στήριξη του απεργιακού ταμείου 
με ρεμπέτικο γλέντι που οργάνωσε στο χώρο της Βίλας. Δεν ξεχνάμε ότι 
έγινε κέντρο του αγώνα ενάντια στο κάτεργο ταχυφαγείο gamato, ενάντια 
στην απόλυση της Ελένης Σ. από την πολυεθνική ΑΒ Βασιλόπουλος. Ούτε  
ξεχνάμε ότι διέθεσε τις δυνάμεις της στον αγώνα ενάντια στις απολύσεις των 
συναδέλφων/ισσών από τα φροντιστήρια Ανέλιξη στην Ηλιούπολη και ότι ο 
χώρος της Βίλας αξιοποιήθηκε για την οικονομική ενίσχυση του σωματείου 
μας. 
 
Καταγγέλλουμε την απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητισμού & Πολιτισμού 
του δήμου Ζωγράφου και καλούμε σε στήριξη των κινητοποιήσεων 
ενάντια στην απόπειρα καταστολής του εγχειρήματος. 
Καλούμε το εργατικό κίνημα, σωματεία και εργατικές συλλογικότητες, να 
στηρίξουν τον αγώνα, για να ανακληθεί η απόφαση για τη μεταστέγαση 
του Δημοτικού Ωδείου, η οποία αποτελεί κίνηση καταστολής του 
Αυτοδιαχειριζόμενου Κοινωνικού Χώρου Βίλα Ζωγράφου. Κίνηση 
καταστολής όσων αγωνίζονται αυτοοργανωμένα και αδιαμεσολάβητα. 
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