Λίγα λόγια για τη Βιβλιοθήκη στην Κατάληψη στο Μπίνειο

Η βιβλιοθήκη της κατάληψης στο μπίνειο λειτουργεί ως ένα ακόμα κομμάτι των λειτουργιών που
λαμβάνουν μέρος σε αυτήν. Η ιδέα για τη δημιουργία της βασίστηκε στην αδιαμφισβήτητη αξία
της λειτουργίας αντιδομών απέναντι σε αυτές της κυριαρχίας που έρχονται να αμφισβητήσουν το
μονοπώλιο που αυτή κατέχει σε όλο και περισσότερους τομείς και ανάγκες της καθημερινότητάς
μας.
Ειδικότερα, βασικό συστατικό της όλο και μεγαλύτερης και πολυπλοκότερης κυριαρχίας πάνω
στις ζωές μας αποτελεί η διαχείριση της γνώσης. Μία διαχείριση που ξεκινάει μέσα από τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και διευρύνεται ακόμα περισσότερο μέσα από την μετατροπή της επιθυμίας μας για γνώση σε ένα ακόμα προϊόν ανούσιας κατανάλωσης .

Η βιβλιοθήκη της κατάληψης στο μπίνειο, ως ένα ακόμα κομμάτι δίπλα στα υπόλοιπα που λειτουργούν σε παρόμοια εγχειρήματα, αποσκοπεί στο να αμφισβητήσει αυτή τη συνθήκη έμπρακτα. Χωρίς την πρόθεση για την προβολή μίας μονοδιάστατης αλήθειας, αφού αντιτίθεται σε
οποιαδήποτε τέτοια αντίληψη, αλλά μέσα από τη δυνατότητα προσέγγισης της ανάγκης για τη
διερεύνηση του παρελθόντος, του παρόντος αλλά και με την ανάγκη να φανταστούμε το αύριο
πέρα από την κυρίαρχη (θεσμική και κρατική) λογική, ευελπιστεί στο να αποτελέσει επικουρικό
κομμάτι σε αυτή την κατεύθυνση.

Η λειτουργία της
Όπως και οι υπόλοιπες λειτουργίες της κατάληψης, έτσι και αυτή βασίζεται στην ιδέα της αυτοδιαχείρισης και της αλληλοπροσφοράς. Ο εμπλουτισμός της με διάφορους τίτλους γίνεται μέσα
από τις προσφορές των φίλων και συντρόφων-ισσών της. Σημαντική είναι επίσης και η προσφορά
σε τίτλους από ένα μεγάλο αριθμό από συντροφικές συλλογικότητες και κινηματικές εκδόσεις.
Οι τίτλοι που συλλέγονται προσπαθούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων όπως τους
τομείς της Ιστορίας, της Πολιτικής Φιλοσοφίας, των Κοινωνικών Επιστημών, αλλά επίσης και το
χώρο της Λογοτεχνίας και της Ποίησης. Οι όποιες αποφάσεις για τη λειτουργία της λαμβάνονται
μέσα από την ανοιχτή συνέλευση της ομάδας λειτουργίας της και σε συμφωνία πάντα με τις
αρχές και τους σκοπούς της ίδιας της κατάληψης.

Το κινηματικό βιβλιοπωλείο
Η βιβλιοθήκη ενισχύεται επίσης με την παρουσία του κινηματικού βιβλιοπωλείου. Το κινηματικό βιβλιοπωλείο άρχισε να λειτουργεί με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε διάφορους
κινηματικούς τίτλους και εκδόσεις που δεν βρίσκουν συνήθως θέση στα εμπορικά βιβλιοπωλεία.
Όλοι οι τίτλοι διατίθενται σε τιμές κόστους αφού βασική αντίληψη που διέπει τη λειτουργία του
βιβλιοπωλείου είναι η ρήξη με την ιδέα ότι η ανάγκη μας για γνώση μπορεί να μετατρέπεται σε
ευκαιρία για κέρδος. Σκοπός του είναι η προώθηση κινηματικών τίτλων και όχι η άντληση της

οποιαδήποτε υπεραξίας από την πώλησή τους, ακόμα και αν αυτή διατίθονταν για τους σκοπούς
της κατάληψης. Τους σκοπούς αυτούς του βιβλιοπωλείου, ενισχύει και η πρόσφατη λειτουργία
της ομάδας «αδέσποτο βιβλιοδρομίο», που πέρα των υπολοίπων λειτουργιών της, ήρθε να συνδυάσει την επιθυμία της προώθησης των σκοπών αυτών με την ανάγκη για συνεύρεση με την κοινωνία της μυτιλήνης και πέρα των τειχών της κατάληψης.

Κινηματικό Αρχείο
Στο χώρο της βιβλιοθήκης μπορεί επίσης να βρεθεί, για χρήση εντός της, υλικό του «ανταγωνιστικού κινήματος» των τελευταίων 20 χρόνων. Η ύπαρξη του στοχεύει αφενός στη διάσωση του
έργου που έχει παραχθεί από και άτομα και συλλογικότητες του κινήματος όλα αυτά τα χρόνια,
αλλά πρωτίστως γιατί συνεχίζουν να αποτελούν και θα αποτελούν πάντα πολύτιμα εργαλεία στην
ερμηνεία και αμφισβήτηση του «υπάρχοντος».
Ηλεκτρονικό Αρχείο
Το ηλεκτρονικό αρχείο αποτελείται από ένα μεγάλο όγκο οπτικοακουστικών μέσων (ντοκιμαντέρ,
ταινίες, ακουστικά αρχεία) που έρχονται να προστεθούν στο υπόλοιπο υλικό που είναι προσβάσιμο μέσα από τη βιβλιοθήκη.
Για πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους που φιλοξενούνται στην βιβλιοθήκη και το κινηματικό
βιβλιοπωλείο της κατάληψης μπορείτε να ανατρέξετε στους συνδέσμους που παρατίθενται παρακάτω ή ακόμα καλύτερα να επισκεφθείτε το χώρο της.

Η βιβλιοθήκη της Κατάληψης στο Μπίνειο, λειτουργεί κάθε Τρίτη 18:30-20:30 και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που λαμβάνουν μέρος στο χώρο. Όποιος-α ενδιαφέρεται για χρήση ή την
ενίσχυση των σκοπών της βιβλιοθήκης μπορεί επίσης να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας στο:
mpineio@riseup.net
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