
ενάντια στις κυρίαρχες αξίες αυτής της κοινωνίας: την ατομική ιδιοκτησία, 
τον εκβιασμό της μισθωτής εργασίας, την επί πληρωμή ικανοποίηση των 
αναγκών μας, την πυρηνική οικογένεια κτλ.

Η κατάληψη ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ δε θα θέλαμε να περιοριστεί μόνο στην κάλυψη 
των στεγαστικών μας αναγκών. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη της ως 
αντιδραστήριο πειραματισμών και δημιουργίας για άτομα και ομαδοποιήσεις 
που θα πλαισιώσουν το χώρο και θα στεγάσουν εκεί μέσα δραστηριότητες που 
προκύπτουν από την επιθυμία κάλυψης πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών 
αναγκών. Θέλουμε στη θέση ενός βουβού και παρατημένου κτιρίου να 
δημιουργηθεί ένας χώρος ανοιχτός και κοινωνικός, να αναπτυχθούνε εντός 
του πρωτοβουλίες και δράσεις με σταθερό κοινωνικό προσανατολισμό, οι 
οποίες θα προτάσσουν την επιθυμία μας για δημιουργία έξω από και ενάντια 
στα αυστηρά πλαίσια ενός κόσμου που θέλει τις ψυχές μας ευνουχισμένες, 
τα μάτια μας κλειστά και τις καρδιές μας παγωμένες.

παλιό νοσοκομείο χατζηκώστα
παπανδρέου 2 & μπελογιάννη

antiviosi.squat@gmail.com
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Το Σάββατο 4 Οκτώβρη 2008 καταλάβαμε το κτίριο στην έκταση του παλιού 
νοσοκομείου Χατζηκώστα, Γ. Παπανδρέου 2 & Μπελογιάννη, ιδιοκτησίας 
του νοσοκομείου Χατζηκώστα. Ο χώρος αυτός είναι εγκαταλελειμμένος πάνω 
από 10 χρόνια και η τελευταία του λειτουργία εξυπηρετούσε τους σκοπούς 
της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων. Από τότε το κτίριο χρησιμοποιούταν 
περιστασιακά, άλλοτε ως προσωρινό καταφύγιο για αστέγους και άλλοτε ως 
μέρος εξερεύνησης και πειραματισμού για τα ατίθασα νιάτα της περιοχής.

Εφαλτήριο για να σχεδιάσουμε και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην 
κατάληψη αυτού του κτιρίου, ήταν και είναι (πρωταρχικά) η κάλυψη της 
στεγαστικής μας ανάγκης με όρους αυτοοργάνωσης, δηλαδή μέσα απ’ τη 
δημιουργία μιας στεγαστικής κολεκτίβας. Μιλάμε για την οργανωμένη 
από κοινού συλλογική διαβίωση, όπου οι αποφάσεις για τη διαχείριση του 
χώρου και του χρόνου μας θα παίρνονται μέσα από μια συνέλευση που θα 
εναντιώνεται στις ιεραρχίες, στους ειδικούς και στους διαχειριστές. Είμαστε 
γυναίκες και άντρες, απ’ τα γιάννινα και από άλλες πόλεις. Είμαστε κατά 
βάση νέοι, λίγο ή πολύ φοιτητές, λίγο ή πολύ εργαζόμενοι, λίγο ή πολύ 
άνεργοι.

Βασικά κίνητρα που μας 
οδήγησαν να συμπράξουμε σε 
αυτό το εγχείρημα είναι αφενός 
η εναντίωση μας στον πανταχού 
παρόντα ατομισμό –δηλαδή 
την πραγματικότητα του «όλοι 
εναντίον όλων» και αφετέρου ο 
πειραματισμός σε καθημερινό 
επίπεδο με τις αρνήσεις μας 
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Την πρόθεση μας αυτή είμαστε έτοιμοι 
να την κάνουμε πράξη.
Το 1ο βήμα έγινε.
Τα επόμενα μένει 
να κατακτηθούν.


