
Σοκ στη γιαννιώτικη κοινωνία προκάλεσε η απαράδεκτη 
πρωτοβουλία νεαρών και λοιπών στοιχείων, που με περισσό 
θράσος ανακατέλαβαν την Αντιβίωση την Kυριακή 18-01-2015. 
Ανάστατη η πόλη, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
δεν μπορεί ν’ αντιληφθεί τα κίνητρα αυτή της πράγματι ακραίας 
ενέργειας.

Απ’ τη Δευτέρα, τα τηλέφωνα του κέντρου εξυπηρέτησης 
πολιτών του Χατζηκώστα έχουν κυριολεκτικά σπάσει απ’τις 
κλήσεις απεγνωσμένων ασθενών που είδαν τα ραντεβού 
τους ν’ ακυρώνονται εν μία νυκτί. Η στέρηση του δημόσιου 
υπερσύγχρονου πρότυπου κέντρου υγείας από τους γιαννιώτες 
και τις γιαννιώτισσες είναι ένα καίριο πλήγμα τόσο για τη 
δημοκρατία όσο και για το παρεχόμενο επίπεδο υπηρεσιών. 

Υπενθυμίζουμε πως το παλαιό κτίριο του νοσοκομείου 
Χατζηκώστα είχε αποδοθεί σε χρήση προς τους πολίτες της 
πόλης μας, αλλά και όλης της Ηπείρου, ύστερα απ’ τη θεάρεστη 
παρέμβαση των ανδρών των ΜΑΤ υπό την άψογη καθοδήγηση 
του εξαίρετου και λατρεμένου μας γείτονα  αστυνομικού 
διευθυντή Ιωαννίνων κ.κ. Ανδρέα Παπιγκιώτη στις 29-08-2013. 
Έκτοτε, τα συνεργεία του εργολάβου, μέσω ενός αδιάβλητου 
μειοδοτικού διαγωνισμού, νυχθημερόν εργάστηκαν για να 
παραδώσουν στην πόλη ένα κέντρο υγείας-στολίδι, που θα έκανε 
ακόμα και τον Ιπποκράτη να δακρύσει. Στην τελετή εγκαινίων, 
όπου απέστειλε χαιρετισμό ο ίδιος ο τέως πρωθυπουργός Α. 
Σαμαράς απ’ το πόντιουμ της ΔΕΘ, τιμήθηκε για την πολυετή 
και συνετή του προσφορά στη δημόσια Υγεία της χώρας ο 

πρ.διοικητής νοσοκομείου Χατζηκώστα Φώτης Βάββας. Τη 
βράβευση έκανε ο πρώτος πολίτης της χώρας και συμπολίτης 
μας, Κάρολος Παπούλιας. Συγκινητική υπήρξε η ομιλία του 
τότε υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος -σε άπταιστα 
αρχαία ελληνικά- ανακοίνωσε τη μεταπήδηση του Φ.Βάββα στο 
πανεπισημιακό νοσοκομείο της πόλης, για να προσφέρει κι από 
εκείνο το πόστο. Η ανακοίνωση αυτή έπεσε σαν ώριμο φρούτο, 
μιας και το όραμα του Φ.Βάββα για τη δημόσια υγεία έχει 
αποτελέσει βάλσαμο για τον πολύπαθο λαό της πόλης. Καθόλου 
τυχαίο που στα καφενεία πίνουν τσίπρα στο όνομά του.

Και πως θα μπορούσε να γινόταν αλλιώς, αφού το δημόσιο 
υπερσύγχρονο πρότυπο κέντρο υγείας αποτέλεσε 
ανάχωμα στην όλο και πιο βίαιη ιδιωτικοποίηση της Υγείας. 
Υπενθυμίζουμε ότι το καμάρι του Φώτη Βάββα, μέχρι και τη 
μέρα που οι ανεύθυνοι κουκουλοφόροι το ανακατέλαβαν, ήταν 
το μόνο νοσοκομείο στη χώρα που δεν πλήρωνες 5ευρω στην 
είσοδο, που είχε απολειστικά διθέσιες δωρέαν σουίτες-κλίνες 
για όλους τους ασθενείς, τους πιο σύγχρονους μαγνητικούς 

και αξονικούς τομογράφους στα Βαλκάνια, ειδικό application 
για smartphone για κλείσιμο ραντεβού μέσω ίντερνετ, μενού 
που είχε επιμεληθεί προσωπικά ο Νίκος Τσελεμεντές, ιατρικό 
προσωπικό με απαραίτητο προσόν το μετα-διδακτορικό 
δίπλωμα, αναλογία νοσηλευτή προς ασθενή 4:1 στο 24ωρο, 
24ωρη θέρμανση με γεωθερμία συνδεδεμένη με το κτίριο της 
περιφέρειας και δανειστική βιβλιοθήκη με όλα τα πονήματα 
του Αδώνιδος Γεωργιάδη. Το δημόσιο υπερσύγχρονο πρότυπο 
κέντρο υγείας λειτουργούσε -για όσο καιρό το επέτρεψαν οι 
βάνδαλοι αναρχοσυμμορίτες- με ISO εννέα χιλιάδες τρίο και 
HACCP, βρισκόταν κυριολεκτικά δίπλα στα ΕΚΑΒ και είχε τιμηθεί 
από το Harvard Annual Medical Report. Πρόσφατα υπεγράφη 
συμφωνία για τα γυρίσματα του επόμενου κύκλου επεισοδίων 
του Grey’s Anatomy, πράγμα που θα οδηγούσε σε αύξηση των 
εσόδων για το νοσοκομείο και άνοδο της τουριστικής προβολής 
της πόλης μας.
 
Όλα τα παραπάνω έχουν γεμίσει με αναπάντητα ερωτήματα τα 
πηγαδάκια των Ιωαννίνων. Τι κρύβεται πίσω από την επιλογή 
των καταληψιών; Γιατί επιλέχθηκε αυτή η ημερομηνία; Ποιός 
είναι ο χρηματοδότης τους και ποιος κινεί τα νήματα; Γιατί 
κανείς δε σκέφτεται τις χαμένες θέσεις εργασίας τόσο από 
το δημόσιο υπερσύγχρονο πρότυπο κέντρο υγείας, όσο και 
από τον ιατρικό τουρισμό που θα έφερνε το Grey’s Anatomy; 
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, που δεν επιθυμούν να δημοσιευθεί 
το όνομα τους, 10 ημέρες πριν την ανακατάληψη υπήρξε 
συνάντηση των καταληψιών με στελέχη πολυεθνικής που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της ιδιωτικής Υγείας σε πριβέ 

σουίτα του Grand Serai. Tο “παρών” έδωσαν 
στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ ρόλο 
συνδετικού κρίκου φημολογείται πως έπαιξε μια 
σκοτεινή προσωπικότητα με το παρατσούκλι “ο 
τσεκουράτοςς”.

Κατά τη διάρκεια της ανακατάληψης 
διαδραματίστηκαν σκηνές ντροπής. Όπως 
μετέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, οι κουκουλοφόροι 
πέταξαν κυριολεκτικά απ’ τα παράθυρα ασθενείς 
με την πεταλούδα στο χέρι, διέκοψαν χειρουργική 
επέμβαση, κράτησαν ομήρους 2 μοσχεύματα 
καρδιάς με σκοπό ν’ αποτρέψουν την εισβολή 
των αστυνομικών δυνάμεων, καταβρόχθισαν όλα 

τα γλυφιτζούρια απ’ την παιδιατρική κλινική, διέκοψαν δια της 
βίας τους θηλασμούς λεχόνων, οργάνωσαν αγώνες ταχύτητας 
μετά στοιχηματισμού με τα καροτσάκια στους διαδρόμους, ενώ 
-τέλος- άφησαν ελεύθερες στη λίμνη Παμβώτιδα τις πάπιες των 
παππούδων.  Μετά το πλήγμα στη δημόσια υγεία, ανησυχία έχει 
κυριεύσει του γονείς και τους δασκάλους των νηπιαγωγείων 
και των δημοτικών σχολείων που στεγάζονται, από το 2009 
με εντολή Καχριμάνη, στο κέντρο του campus του παλαιού 
Χατζηκώστα στο πέτρινο κτίριο.

Συμμεριζόμενοι τη δεινή οικονομική κατάσταση όλων όσων 
για ενάμιση χρόνο εξυπηρετήθηκαν στις εγκαταστάσεις 
του δημόσιου υπερσύγχρονου πρότυπου κέντρου υγείας, 
θεωρούμε απαραίτητο να πράξουν οι ιθύνοντες τα δέοντα ώστε 
να αποκατασταθεί και πάλι το κύρος της δημόσιας Υγείας.

υ.γ.1. Ντροπή σας που δε σκεφτήκατε ούτε καν τους συντρόφους 
σας, που ταλαιπωρούνται εδώ και καιρό με πατερίτσες...
υ.γ.2. Οι γιατροί να σας τα φάνε...
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