
H Αντιβίωση ΕΙΝΑΙ ο χώρος που απέκτησε ζωή τα 
τελευταία πέντε χρόνια όταν τον Οκτώβρη του 2008 
καταλάβαμε το κτίριο. ΕΙΝΑΙ ο χώρος που οι κοινωνικές 
και πολιτικές διεργασίες αντιτίθενται στο υπάρχον. ΕΙΝΑΙ 
ο χώρος που η συναναστροφή και η κοινωνικοποίηση δεν 
αποτελεί προϊόν οικονομικού κέρδους για κάποιο αφεντικό 
και το ξεπάτωμα κάποιου ανασφάλιστου σερβιτόρου, 
αλλά είναι αποτέλεσμα συλλογικών και αυτοοργανωμένων 
διαδικασιών. Κάτι τέτοιο γίνεται στις συλλογικές κουζίνες 
και τα καφενεία που διοργανώνουμε - κάτι αντίστοιχο 
προσπαθεί η ομάδα αλκοολών να πετύχει μέσα από την 
παραγωγή τσίπουρου και μπύρας. Η Αντιβίωση ΕΙΝΑΙ ο 
χώρος που οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και η τέχνη  δεν 
ανταποκρίνονται στα πρότυπα της εμπορικότητας και 
του καταναλωτικού life style. Κάπως έτσι η ομάδα stu-
dio from the down, με μεράκι, έφτιαξε ένα στούντιο μέσα 
στην Aντιβίωση προκειμένου να στεγαστούν μπάντες και 
να διοργανωθούν συναυλίες ξεφεύγοντας από τη λογική 
του κέρδους. Επίσης με την ίδια λογική φτιάχτηκε και η 
ομάδα κουκ”ου”λοθέατρο εκφράζοντας αυτά που θέλει να 
πει μέσα από το κουκλοθέατρο παίζοντας μέσα και έξω 
από την Αντιβίωση.
 
Η Αντιβίωση ΕΙΝΑΙ το σπίτι κάποιων ανθρώπων που στην 
ανάγκη της στέγασης, απέναντι στον εκβιασμό του ενοικίου 
ή τις δόσεις του δανείου, ειδικά σε μια περίοδο σαν τη 
σημερινή που μπαίνει στο σφυρί η πρώτη κατοικία, έδωσαν 
τη λύση της κατάληψης. Που απέναντι στην πυρηνική 
οικογένεια και πατριαρχία προτάσσουν τη συλλογική και 
ισότιμη ζωή. Η Αντιβίωση ΕΙΝΑΙ ο χώρος που η αλληλεγγύη 
στους μετανάστες αναδεικνύεται και έμπρακτα μέσα από 
τα μαθήματα ελληνικών σε μετανάστες από την ομάδα του 
πολύχρωμου πίνακα, με σκοπό την υποστήριξή τους στη 
δύσκολη καθημερινότητά τους.

Η Αντιβίωση ΕΙΝΑΙ ο χώρος που η πολιτικοποίηση 
γίνεται μέσα από οριζόντιες διαδικασίες κόντρα στις 
κομματικές λογικές και τους κάθε είδους κομματικούς 
αρχηγούς. Σκοπός των διεργασιών αυτών είναι η ρήξη 
με το εκμεταλλευτικό-εξουσιαστικό μοντέλο, το φασισμό, 
το σεξισμό, την απάθεια και την ιστορική λήθη. Με 
αυτό το τρόπο λειτουργούν στο χώρο της Αντιβίωσης η 
συλλογικότητα ταπί και ψύχραιμοι, η ομάδα ενάντια στη 
λήθη, το Κινηματικό Αρχείο Ιωαννίνων και η αντιφασιστική 
συνέλευση Νo Pasaran. Αντίστοιχα χαρακτηριστικά έχουν 
οι πολιτικές εκδηλώσεις που φιλοξενήθηκαν στο χώρο όλα 
αυτά τα χρόνια.

Η ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ....
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ΜΕΣ’ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Η 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

10 100 1000 ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΛΗΞΗΣ.

Με τις παραπάνω δραστηριότητες, αλλά και μέσω της καθημερινότητάς της, 
η κατάληψη Αντιβίωση έκανε πράξη το πρόταγμα όλων των καταλήψεων, την 
μετατροπή δηλαδή  εγκαταλελειμμένων χώρων σε ανοιχτούς και δημόσιους. 
Αυτό γίνεται ξεπερνώντας τους περιορισμούς που βάζει το σύστημα με 
κύριους την ιδιοκτησία και τον ατομικισμό, ώστε να καταστείλει τις ανάγκες 
μας για κοινωνικοποίηση, στέγαση και πολιτική δράση. Το πρωί της 29 
Αυγούστου  λοιπόν, οι 6 διμοιρίες δεν εκκένωσαν απλώς ντουβάρια 700 
τετραγωνικών. Αν και σε αυτά τα ντουβάρια εμείς βάλαμε ψυχή  φαντασία 
και χρήματα προκειμένου να γίνει βιώσιμο, ένα κτίριο ετοιμόρροπο και 
παρατημένο από το 1996.

Το πρωί της 29 Αυγούστου εκκενώνοντας την Αντιβίωση τέθηκαν σε 
εφαρμογή και στα Γιάννενα τα σχέδια του κράτους, με μπροστάρηδες 
τους Α. Γεωργιάδη (υπουργό υγείας) και Ν. Δένδια (υπουργό καταστολής 
του πολίτη), για τη φίμωση στους θύλακες αντίστασης με σκοπό τη σιγή 
νεκροταφείου και την καθυπόταξη. Αυτό αποδεικνύεται από τις προηγηθείσες 
εφτά επιχειρήσεις εκκενώσεων το προηγούμενο διάστημα, αλλά και από 
τις επόμενες που θα ακολουθήσουν. Οι ευθύνες των τοπικών αρχόντων 
στα κατασταλτικά σχέδια της Αντιβίωσης και των δύο ακόμα κτιρίων που 
εκκενώθηκαν είναι δεδομένες. Από καιρό ο Φ. Βάββας (διοικητής του 
νοσοκομείου Χατζηκώστα), ο δήμαρχος Φ. Φίλιος και ο περιφερειάρχης 
Αλ. Καχριμάνης ψάχνουν μια δικαιολογία με προφάσεις περί αξιοποίησης 
της περιουσίας του νοσοκομείου τη στιγμή που αφήνουν απλήρωτο το 
προσωπικό των νοσοκομείων και αναγγέλλονται απολύσεις γιατρών. Αυτό 
που δεν τολμούν οι τοπικοί εξουσιαστές να πουν, αλλά λέει ο φασίστας 
Δένδιας έμμεσα στις δηλώσεις περί πάταξη της ανομίας, είναι ότι αυτοί 
που περισσεύουν θα πρέπει να θαφτούν. Το θάψιμό μας βέβαια δεν 
περιορίζεται σε ένα σχήμα λόγου. Στα διπλανά κτίρια που εκκενώθηκαν στα 
οποία διέμεναν και προσπαθούσαν να στήσουν την καθημερινότητά τους 
μετανάστες εγκλώβισαν και σφράγισαν 3 μετανάστες από τη Σενεγάλη, κατ’ 
επανάληψη του περσινού σκηνικού με τον εγκλωβισμό 6 μεταναστών. 

Εμείς απέναντι στην εξαθλίωση και την ακόμη περισσότερη υποτίμηση που 
μας προορίζουν απαντάμε ότι η Αντιβίωση είναι κομμάτι της ανατίμησης των 
ζωών μας και δε θα σταματήσουμε να δημιουργούμε εστίες ελευθερίας.


