«Άνθρακες ο θησαυρός» για τον Πουαρό (Πρόεδρο) της ΠΟΕΔΗΝ και τους Βοηθούς
του (ΜΕΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)
Είναι καθημερινή- και αγωνιώδης- πλέον η προσπάθεια του Προέδρου, της πλειοψηφίας
(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) και των βοηθών του (ΜΕΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) στη ΠΟΕΔΗΝ να βρουν κάποιο
θέμα για να επιτεθούν στη Κυβέρνηση. Από σκοτεινά υπόγεια ανακαλύπτουν χολέρες, από τα
ανοικτά παράθυρα σμήνη περιστεριών που μολύνουν τους ασθενείς, με έρευνες στα έλη
διαπιστώνουν ότι δεν έχουν γίνει ψεκασμοί και ότι άλλο έχει ενσκήψει από τις πληγές του
Φαραώ και της τρισκατάρατης Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο πολύπαθο Ε.Σ.Υ.
Τελευταία «ανακάλυψη» από το παρεάκι της ΠΟΕΔΗΝ είναι η ένταξη των Νοσοκομείων στο
Υπερταμείο ΜΕ ΣΚΟΠΟ το επικείμενο ξεπούλημα τους!!!.
Με ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ αναδεικνύει το ξεπούλημα και καλεί σε ΑΝΕΝΔΟΤΟ!!. Όπως δε
αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση «Αν είναι δυνατόν. Ασύλληπτο!!! Ένα Νοσοκομείο
του Εθνικού Συστήματος Υγείας εκχωρείται για ξεπούλημα στο Υπερταμείο
Αποκρατικοποιήσεων. Τι σημαίνει αυτό; Ξεπουλιέται η Δημόσια Υγεία.
Να χαιρόμαστε μία αριστερή κυβέρνηση που ξεπουλάει τα πάντα. Νοσοκομεία που είναι ο
πυρήνας του κοινωνικού κράτους, αρχαιολογικούς χώρους. Ότι βρει μπροστά της. Σημασία έχουν
τα υπερπλεονάσματα και η καρέκλα της εξουσίας. Ντροπή. »
Δεν πέρασαν λίγες ώρες, και αφού Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ έκαναν τις απαραίτητες ερωτήσεις στη Βουλή
(αχ αυτή η αλληλοτροφοδότηση της ΠΟΕΔΗΝ με Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ κρατάει χρόνια….) και ΟΛΑ όσα
ισχυρίζονταν κατάρρευσαν σαν χάρτινος πύργος. Αρκεί κάποιος – με σοβαρότητα- να δει τα
στοιχεία για να διαπιστώσει το έωλο των καταγγελιών και την πραγματικότητα. Όπως τόσες
άλλες καταγγελίες που έχει κάνει η ΠΟΕΔΗΝ και έχουν διαψευστεί «πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις»
το προηγούμενο διάστημα.
Για άλλη μια φορά το παρεάκι στη ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΜΕΤΑ) έκανε το καθήκον του σε
αγαστή συνεργασία με τη Ν.Δ και το ΠΑΣΟΚ. Είμαστε σε αναμονή για το επόμενο θέμα που οι
«συνεργάτες» θα φέρουν στο προσκήνιο για να «πλήξουν» την Κυβέρνηση. Μην αργήσετε
παιδιά και μας φάει η αγωνία για μια ακόμη συγκλονιστική ανακάλυψη των λαγωνικών της
ΠΟΕΔΗΝ….

