
Όσοι/όσες ζούμε εδώ και αγωνιζόμαστε να στήσουμε τη ζωή μας 
εδώ, 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ.

για την επιχείρηση σκούπα στα κτίρια του παλιού Χατζηκώστα / 26-05-2012

Εδώ και 15 χρόνια τα κτίρια του παλιού νοσοκομείου Χατζηκώστα είχαν εγκαταλειφθεί. Με 
τον καιρό ένα ένα άρχισε να παίρνει ζωή από αντιεξουσιαστές και μετανάστες, καλύπτοντας 
έτσι  πρωταρχικές ανάγκες της ζωής καθώς και πολιτικές/πολιτιστικές/κοινωνικές ανάγκες. 
Με πολύ κόπο και συλλογική εργασία τα κτίρια άρχισαν να ανακατασκευάζονται. Αυτή η 
διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Παρόλα αυτά, η κοινότητα των ανθρώπων που έχει 
ανάγκη  και  χρησιμοποιεί  τα  κτίρια  δημιουργεί  σιγά  σιγά  τις  αντιιεραρχικές  δομές 
αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης της ζωής μας, πετώντας στα σκουπίδια τους τεχνητούς 
ρατσιστικούς διαχωρισμούς και τους θεσμούς διαμεσολάβησης, καταστολής και εξουσίας.

Εδώ  και  πάρα  πολύ  καιρό  έχει  γίνει  πλέον  ξεκάθαρο  ότι  η  στρατηγική  κράτους  και  
κεφαλαίου για το ξεπέρασμα της κρίσης θα πέσει στις πλάτες των μεταναστών. Σαν να μην 
υπήρξαν  ποτέ  μειώσεις  μισθών,  αυξήσεις  στα  βασικά  προϊόντα  διαβίωσης,  περικοπές  σε 
υγεία και παιδεία, κατασχέσεις σπιτιών από τράπεζες, χαράτσια και πρόστιμα, αύξηση των 
δαπανών για  την  αστυνομία,  το  στρατό,  τους  δικαστές,  μια  ολόκληρη κοινωνία  δονείται 
προεκλογικά  από  το  ρατσιστικό  δηλητήριο  και  το  μίσος  για  τον  Άλλο.  Στρατόπεδα 
συγκέντρωσης μεταναστών ανακοίνωνε ο Χρυσοχοΐδης,  ο Λοβέρδος ανακάλυπτε το μέγα 
πρόβλημα  στο  χώρο  της  υγείας  -τις  εξαναγκαστικά  εκδιδόμενες  γυναίκες,  ο  Σαμαράς 
ανακοίνωνε ότι θα ανακαταλάβει τις πόλεις από την υποτιθέμενη κατάληψη τους από τους 
μετανάστες. Από κοντά και οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής να απαιτούν και να εφαρμόζουν 
ακόμα πιο σκληρές «λύσεις». Αυτά είναι τα ζητήματα που θα έπρεπε –κατά την εξουσία- να 
απασχολούν όλους μας: οι μετανάστες, οι μετανάστες, οι μετανάστες.

Την  κρατική  στρατηγική  περί  υποτίμησης  των  ζωών  των  μεταναστών  καλέστηκαν  να 
εφαρμόσουν  στα  Γιάννινα  όλοι  οι  θεσμοί  που  μας  έχουν  στρογγυλοκάτσει  στο  σβέρκο, 
οργανώνοντας μια χολυγουντιανή επιχείρηση σκούπα το Σάββατο 26 Μάη 2012 στα κτίρια 
του παλιού νοσοκομείου Χατζηκώστα. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο που 
υποδείκνυαν τους μετανάστες ως τους μοναδικούς υπευθύνους για κάθε δεινό της ζωής μας, 
με  αποκορύφωμα  το  πρωτοσέλιδο  του  Πρωινού  Λόγου  της  Δευτέρας  21-05-2012 
(«Αλλοδαποί «κατέλαβαν» την πόλη μας»). Από κοντά και ο περιφερειάρχης Καχριμάνης 
που μάλωνε όσους τολμούσαν να αποκαλέσουν τα «Κέντρα Φιλοξενίας Μεταναστών» με το 
πραγματικό  τους  όνομα,  δηλαδή  στρατόπεδα  συγκέντρωσης.  Οι  μόνοι  που  προς  στιγμήν 
κατάφεραν να πλασάρουν ένα ανθρωπιστικό προσωπείο ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου 
Χατζηκώστα Φώτης Βάββας και ο δήμαρχος Φίλιος, οι οποίοι σε συνάντηση που είχαν στο 
δημαρχείο στις 30-03-2012 σχετικά με το ζήτημα των κτιρίων του Χατζηκώστα που τελούν 
υπό κατάληψη, διαβεβαίωναν ότι η λύση θα πρέπει  να αναζητηθεί στην αναβάθμιση των 
υποδομών  και  παροχών  προς  τους  μετανάστες  και  όχι  στα  στρατόπεδα  συγκέντρωσης. 
Ύπουλοι και πολιτικάντηδες και οι δυο τους, προσπαθούσαν να ρίξουν στάχτη στα μάτια μας 
ενώ  προετοίμαζαν  την  επέμβαση  της  αστυνομίας:  ο  Βάββας  στέλνοντας  ήδη  από  την 
προηγούμενη  εβδομάδα  σιδεράδες  για  να  μετράνε  τις  διαστάσεις  των  πορτών  και  των 
παραθύρων των κατειλημμένων κτιρίων και ο Φίλιος δηλώνοντας σε συζήτηση με πολίτες 
που διαμαρτύρονταν ενάντια στην επιχείρηση της αστυνομίας, «πώς κάνετε έτσι, αφού τους 
Έλληνες είχαμε πει να μην τους πειράξουμε».

Στις 7 το πρωί του σαββάτου μια πομπή οχημάτων ετοιμάζεται να περικυκλώσει το campus 
του παλιού Χατζηκώστα.  Εισαγγελέας, ανώτεροι μπάτσοι με κουστούμια,  δημοσιογράφοι, 
μια διμοιρία χακί από Θεσσαλονίκη, μια μπλε από Γρεβενά, μια μπλε και μια ΟΠΚΕ από 
Γιάννινα,  περί  τα  δέκα  ασφαλίτικα,  όλοι  οι  ΔΙΑΣ  στο  πόδι  (κάποιοι  ακόμα  και  με  τα 
προσωπικά τους μηχανάκια), μηχανές με ασφαλίτες, η ομάδα με τα σκυλιά, τρια βανάκια 



μεταγωγών  για  μετανάστες,  μια  μεγάλη  κλούβα  δικαστικών  μεταγωγών,  πυροσβεστικό 
όχημα, συνεργεία λαμαρινάδων και μπογιατζήδων. Ο διοικητής και ο δήμαρχος άφαντοι, ενώ 
ο περιφερειάρχης μας έκανε την τιμή να περάσει στα κρυφά με το τζιπάκι του… αυτό θα πει  
παρρησία πολιτικών ανδρών. Μια εμετική κουστωδία που ήρθε να διαταράξει την κοινότητά 
μας, να συλλάβει συντρόφους και φίλους μας, να καταστρέψει το σπίτι των γειτόνων μας, 
μπας και ταΐσει –με αυτόν τον τρόπο- το αδηφάγο τηλεορασόπληκτο ρατσιστικό πλήθος.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης (η οποία κράτησε 14 ώρες) σφραγίστηκαν τα σπίτια των 
γειτόνων μας.  Στο  διάστημα αυτό  η  κατάληψη Αντιβίωση ήταν  υπό καθεστώς  ιδιότυπης 
ομηρίας από τους μπάτσους. Οι πιο ξεφτιλισμένες φιγούρες της ημέρας ήταν τα μαστόρια 
των συνεργείων. Πέρα από τα αφεντικά –που κονόμησαν παραδάκι- ανασφάλιστοι εργάτες, 
χωρίς ίχνος ταξικής συνείδησης –κάποιοι εξ’ αυτών αλβανοί μετανάστες- αμπαρώνανε με 
λαμαρίνες τα σπίτια άλλων ανθρώπων για να πάρουν 30ευρώ μεροκάματο που θα το δίνανε –
πολύ πιθανά- στην τράπεζα για το δικό τους στεγαστικό δάνειο. Εξίσου ξεφτιλισμένοι όλοι οι  
παράγοντες του ερυθρού σταυρού και του ιατρικού συλλόγου –οργανισμοί που στεγάζονται 
εντός του campus-, που δεν εμφανίστηκαν ούτε λεπτό. Μάλλον η ευαισθησία τους για τους 
μετανάστες και τον συνάνθρωπο τελειώνει εκεί που σβήνει η κάμερα του ΣΚΑΙ ή εκεί που 
σταματάνε οι φιλεύσπλαχνοι πλούσιοι χορηγοί. Από κοντά και ο δημοσιογραφικός συρφετός,  
έτοιμος να αναπαράγει τις διαρροές της αστυνομίας. 

Εδώ και καιρό χτίζεται η προπαγάνδα ότι οι μετανάστες αποτελούν κοινωνικό, υγειονομικό, 
πολιτικό πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα που αναγνωρίζουμε εμείς είναι ο διάχυτος ρατσισμός 
που εμποδίζει την ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης και ισοτιμίας ανάμεσα σε ανθρώπους. 
Που χτίζει διαχωρισμούς με βάση τις πολιτιστικές, φυλετικές και θρησκευτικές ταυτότητες.

Κάτι  τελευταίο,  αλλά  πολύ  σημαντικό:  κατά  τη  διάρκεια  αμπαρώματος  των  κτιρίων,  6 
μετανάστες ενταφιάστηκαν σε ένα από αυτά. Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι το σκυλί της 
αστυνομίας  δεν  τους  ανακάλυψε κατά  τον  έλεγχο  των  κτιρίων.  Προφανώς  ο  αργός  τους 
θάνατος από ασιτία ή δίψα ταιριάζει απόλυτα στα σχέδια που έχει η εξουσία για όλους και  
όλες που περισσεύουμε.  Οι μετανάστες απεγκλωβίστηκαν από εμάς μόλις αποχώρησαν οι  
μπάτσοι (δες βίντεο).

Υ.Γ. Θα είχε κάποιος την ευγενή καλοσύνη να μας πληροφορήσει το ακριβές κόστος της 
επιχείρησης της 26ης Μάη 2012; Αλήθεια, αν όλα αυτά τα λεφτά δινότανε για φάρμακα και 
γάζες στο νοσοκομείο δε θα ήταν καλύτερα;

Η αλληλεγγύη μεταξύ των καταπιεσμένων και των εκμεταλλευόμενων θα καταδικάζει 
σε αποτυχία κάθε κρατικό σχέδιο.

Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στις ζωές μας, στις κοινότητές μας, στις γειτονιές μας.

Σε Ελλάδα, Σενεγάλη, Σουδάν, Μαρόκο, Πακιστάν, Τουρκία, Αλβανία.
Ο ΕΧΘΡΟΣ είναι ο φασισμός, οι τράπεζες, τα υπουργεία, η εξουσία.

Να μπούμε στα άδεια σπίτια!

συντρόφισσες και σύντροφοι 
από το αντιρατσιστικό ανάχωμα της Κατάληψης Αντιβίωση


