
Αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας
του Αυτοδιαχειριζόμενου Κοινωνικού Χώρου Βίλα Ζωγράφου

Από τη  Δευτέρα 25/4 το  οργανωτικό  μοντέλο λειτουργίας του Αυτοδιαχειριζόμενου Κοινωνικού
Χώρου Βίλα Ζωγράφου διαφοροποιείται ριζικά. Συγκεκριμένα, η κεντρική συνέλευση του χώρου
μετασχηματίζεται σε ανοιχτή συνέλευση ατόμων, στην οποία θα μπορεί να συμμετέχει όποιος/α
χρησιμοποιεί  το  χώρο  ή  ενδιαφέρεται  για  το  εγχείρημα.  Η  συνέλευση  αποκτά  καθαρά
διαχειριστικό χαρακτήρα και δεν θα παράγει πολιτικό λόγο, παύοντας να αποτελεί το κεντρικό
πολιτικό  όργανο  της  κατάληψης. Τα  άτομα  τα  οποία  συμμετέχουν στην  νεοσυσταθείσα
διαχειριστική συνέλευση  θα  συζητούν κι  θα  αποφασίζουν  σχετικά με τις ανάγκες του χώρου,
δηλαδή  καθαριότητες, επισκευές, προσθήκες  στον  εσωτερικό  και  εξωτερικό  χώρο  της
κατάληψης, για το ποιές ομαδοποιήσεις/συλλογικότητες θα στεγαστούν (είτε οι ιδιες είτε κάποια
δομή τους) στην κατάληψη καθώς και ποιες ομαδοποιήσεις/συλλογικότητες θα πραγματοποιούν
εκδηλώσεις στο χώρο της κατάληψης. 

   
Κατ'  επέκταση,  ο  πολιτικός  χαρακτήρας  του  εγχειρήματος  αποκεντρώνεται,  γεγονός  που
σηματοδοτεί  ότι   πολιτικός  λόγος  και  δράση  θα  παράγεται  από  οποιαδήποτε
ομάδα/συλλογικότητα/δομή στεγάζεται  στο χώρο,  αν και  όπως επιθυμεί  να το κάνει. Βασικές
προϋποθέσεις για τη στέγαση και δραστηριοποίηση μίας πολιτικής ομάδας ή συλλογικότητας στον
Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Χώρο Βίλα Ζωγράφου, είναι να ταυτίζεται με τον κατειλημμένο
χαρακτήρα και τα ελάχιστα πολιτικά προαπαιτούμενα που χαρακτηρίζουν το εγχείρημα, δηλαδή
την  αντι-ιεραρχική  δομή  ,  την  αδιαμεσολάβητη  από  κρατικούς  και  θεσμικούς  φορείς  δράση,
καθώς και τον αντικαπιταλιστικό, αντισεξιστικό, αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό του χαρακτήρα.
Όσα άτομα συμμετέχουν στην κατάληψη, με οποιονδήποτε τρόπο, δεσμεύονται να αναλάβουν τις
απαραίτητες ευθύνες για την καθημερινή λειτουργία του χώρου και προκρίνεται να συμμετέχουν
στην  διαχειριστική  συνέλευση  με  όσο  πιο  μαζικούς  όρους  γίνεται.  Τέλος,  στην  περίπτωση
κατασταλτικών μεθοδεύσεων και επιθετικών κινήσεων ενάντια στην κατάληψη από το κράτος ή τη
δημοτική αρχή, η διαχειριστική συνέλευση δεν αναλαμβάνει η ίδια την υπεράσπιση αυτής, αλλά
το πλαίσιο υπεράσπισης της κατάληψης θα οργανώνεται από τον συντονισμό των δομών, ο οποίος
θα καλείται - αν και εφόσον έστω και μία δομή κρίνει κάτι τέτοιο αναγκαίο -  αφού έχει προηγηθεί
συζήτηση επί του θέματος στο εσωτερικό τους.

Διαβλέπουμε  ότι  ο  αποκεντρωτικός  χαρακτήρας  του  νέου  οργανωτικού  μοντέλου  μπορεί  να
ανταποκριθεί  καλύτερα  στις  νέες  συνθήκες  που  καλείται  να  αντιμετωπίσει  η  κατάληψη  και
συντείνει στην μαζικοποίηση του εγχειρήματος, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα η διαχείριση
αυτού να διενεργείται από όλον τον κόσμο που δραστηριοποιείται στο χώρο της Βίλας Ζωγράφου
και  να  διανοιχθεί  ένα  ευρύ  πεδίο  πολιτικής  ζύμωσης  και  παραγωγής  λόγου,  όπως  και
πολύμορφων  πολιτικών  δράσεων  και  παρεμβάσεων.  Παράλληλα,  η  προαναφερθείσα,  με
ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους, ενίσχυση του εγχειρήματος διακρίνουμε ότι θα λειτουργήσει
αποτρεπτικά  ενάντια  σε  προσπάθειες  καταστολής  του  από  κρατικούς  και  θεσμικούς  φορείς
καθώς και ενάντια σε εξουσιαστικές πρακτικές ή βλέψεις που θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν
εντός των διαδικασιών του εγχειρήματος.

Καλούμε όσες συλλογικότητες/ομάδες/ατομικότητες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο
της  κατάληψης  -  είτε  βραχυπρόθεσμα  (π.χ  με  κάποια  εκδήλωση),  είτε  μακροπρόθεσμα  (να
στεγαστούν για κάποιο διάστημα ή και  μόνιμα)  -  να έρθουν αυτοπροσώπως στη διαχειριστική
συνέλευση  κάθε  Δευτέρα  στις  20:00  (μέχρι  νεωτέρας),  ώστε  να  βρεθούμε  από  κοντά,  να
γνωριστούμε και να συζητήσουμε.

Υ.Γ.  για  ηλεκτρονική  επικοινωνία:  εφόσον  ο  Αυτοδιαχειριζόμενος  Κοινωνικός  Χώρος  Βίλα
Ζωγράφου,  είναι  πλέον  μια  ανοιχτή  συνέλευση  διαχειριστικού  χαρακτήρα,  καλύτερα  να  μην
στέλονται στο email της κλειστές ενημερώσεις που δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν.

Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος Βίλα Ζωγράφου
villazografou@riseup.net



   


