Γιατί το παρεάκι της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΜΕΤΑ) το γύρισε στα λαϊκά: «Πωλείται
όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο….»
Οι τελευταίες ανακοινώσεις από το παρεάκι της ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΜΕΤΑ) έχουν πλέον- σε
σχέση με το παρελθόν- περάσει σε άλλο επίπεδο.
Μετά τις χολέρες, κουνούπια, σμήνη περιστεριών και ότι άλλη «πληγή» είχε πάνω του το
πολύπαθο Ε.Σ.Υ, ανακάλυψε- το παρεάκι- νέο τομέα αντικυβερνητικής κριτικής, όπου με
καθημερινές ανακοινώσεις, γράφει νέες σελίδες «αντικειμενικής και αξιόπιστης»
πληροφόρησης.
Ανακάλυψαν ότι τα Νοσοκομεία έχουν ενταχθεί στο Υπερταμείο και η Κυβέρνηση θέλει να τα
πουλήσει ΟΛΑ!!!. Σε πλήρη συνεργασία το παρεάκι βρίσκει τους κωδικούς και ξεσκεπάζει τα
άθλια σχέδια της Κυβέρνησης. Όπου δεν βρίσκει τους κωδικούς ο Πρόεδρος, πρόθυμα το ΜΕΤΑ
του δίνει χέρι βοηθείας. Όπως γράφουν «Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Θα ξεπουληθούν τα
ακίνητα που στεγάζονται τα Νοσοκομεία. Ως εκ τούτω ή θα κλείσουν ή θα πληρώνουν νοίκι
στους αγοραστές.»
Έχουν βρει καμιά 10αριά, έχουν ξαμολήσει Δημάρχους και παρατρεχάμενους για να βρουν και
τους υπόλοιπους κωδικούς, για ν΄ αναδείξουν την Κυβερνητική αναλγησία. Όπως δηλώνει το
παρεάκι:«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.»
Τι κι αν με δηλώσεις τους οι αρμόδιοι Υπουργοί τα ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ. Τι κι αν
ΟΛΟΙ οι θεσμικοί φορείς με ανακοινώσεις δηλώνουν ότι ΟΛΑ τα Ν.Π.Δ.Δ ( όπως τα
Νοσοκομεία..) εξαιρούνται από το Υπερταμείο. Για το παρεάκι ( ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΜΕΤΑ) το
αποτέλεσμα είναι το εξής: «Η πραγματικότητα είναι ότι τα ακίνητα που παραχωρήθηκαν στο
Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων είναι ενέχυρο στους δανειστές προς εκποίηση ανά πάσα
στιγμή για τα επόμενα 99 χρόνια για την αποπληρωμή του χρέους. Η Κυβέρνηση με τους
δανειστές για να κλείσει η 4η Αξιολόγηση συμφώνησε να επιλεγούν από το Υπερταμείο τα
ακίνητα του Δημοσίου που θα ενταχθούν. Η ουσία είναι ότι τα οικόπεδα φιλέτα που βρίσκονται
τα Νοσοκομεία είναι προς εκποίηση. Τα Νοσοκομεία μπορεί να κλείσουν, να μεταφερθούν σε
άλλο κτίριο. Αυτό που απασχολεί την Κυβέρνηση και μόνο είναι η καρέκλα της εξουσίας.»
Είναι προφανές, ότι το παρεάκι της ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΜΕΤΑ) επιλέγει να επενδύσει σε ένα
«θέμα» που δεν υφίσταται, με μόνο σκοπό να συντηρεί μια αντικυβερνητική καθημερινότητα.
Μέχρι να ανακαλύψουν και τα υπόλοιπα Νοσοκομεία, δομές Πρόνοιας που είναι στο
Υπερταμείο, θα έχουμε για τους επόμενους μήνες ανακοινώσεις που θα συντηρούν και θα
αναδεικνύουν τις δήθεν Κυβερνητικές πρωτοβουλίες για το «ξεπούλημα» των Νοσοκομείων.

Γιατί όσο αφορά το χώρο της Υγείας, ήδη οι ασκούμενες πολιτικές αλλάζουν προς το καλύτερο,
σταθεροποιώντας και ενισχύοντας τις Δημόσιες Δομές, ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ που
προσπαθεί να πλασάρει το παρεάκι.
Έχει σωπάσει το παρεάκι για την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ στην Υγεία που είναι:
Για τη χρηματοδότηση: ΟΛΑ τα Νοσοκομεία έχουν ταμειακά αποθέματα, οι πληρωμές είναι στο
τρίμηνο ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στην Ιστορία των Νοσοκομείων. Δεν υπάρχουν ελλείψεις , ενώ είναι
σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αντικατάστασης Ιατρικού-Τεχνολογικού εξοπλισμού. Για
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ τα Νοσοκομεία αποκτούν Μονάδες παραγωγής Οξυγόνου και Συμπαραγωγής
Ενέργειας .
Για τις προσλήψεις, για πρώτη φορά –στα μνημονιακά χρόνια- υπάρχει θετικό πρόσημο στους
υπηρετούντες στην Υγεία. Ιανουάριος 2015 79.023 Αύγουστος 2018 79.543. ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ 2015-2018.!! Ενώ ενισχύουν ακόμη το σύστημα 5600 εργαζόμενοι (επικουρικό
ΟΑΕΔ, ΚΕΕΛΠΝΟ) 2300 επικουρικοί γιατροί. Ενώ είναι σε εξέλιξη η πρόσληψη με προκήρυξη ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΟ, 1200 λοιπό προσωπικό και 802 γιατροί. Τέλος μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ και ΟΑΕΔ είναι σε
προκήρυξη 2585 θέσεις. Τέλος σε εξέλιξη είναι η Προκήρυξη για 158 Μόνιμες θέσεις ΙΔΑΧ για το
Νοσοκομείο της Θήρας.
Όσο σε για τις πληρωμές δεδουλευμένων τα τελευταία χρόνια οι πληρωμές δεν έχουν
καθυστερήσεις. Σταμάτησαν οι επισχέσεις, ενώ το ωρομίσθιο αυξήθηκε κατά 22%.!!!.
ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΜΗΝΑ για πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια!!!
Τέλος 1.578.000 πολίτες ανασφάλιστοι ΠΗΡΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΦΑΡΜΑΚΑ- που
καλύφθηκαν από το Κράτος – αξίας 406.000.000€ – ενώ με απόφαση της Κυβέρνησης
ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΦΕΙΛΕΣ 178.000.000€ ανασφαλίστων που είχαν συσσωρευτεί στις Εφορίες και
στα Νοσοκομεία από τις ασκούμενες πολιτικές των Κυβερνήσεων Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ.
Για αυτό το παρεάκι της ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΜΕΤΑ) το έχει ρίξει στα λαϊκά και στα
ξεπουλήματα, για να συνεχίσει το αφήγημα της καταστροφολογίας και της απαξίωσης των
πολιτικών της Κυβέρνησης. Γιατί Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΨΕΥΘΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ!!!
Τέλος αρκεί κάποιος να δει τις ανακοινώσεις της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ με τις ανακοινώσεις από το
παρεάκι της ΠΟΕΔΗΝ για να δει τους «αλληλοεξαρτώμενους βηματισμούς». Η κοινή επωδός
«Αυτό που απασχολεί την Κυβέρνηση και μόνο είναι η καρέκλα της εξουσίας» στις
ανακοινώσεις τους, δείχνει –πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται- τις κοινές πολιτικές πρακτικές (αρκεί να
δει κανείς τις επερωτήσεις ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ για το ξεπούλημα..) και στοχεύσεις.
ΥΓ 1: Ελπίζουμε οι «αποκαλύψεις» από το παρεάκι για το ξεπούλημα των Νοσοκομείων να μην
είναι του ίδιου μεγέθους και αξιοπιστίας με την προηγούμενη αποκάλυψη της ΠΟΕΔΗΝ. Ότι η
αναβάθμιση του Κ.Υ Καρπάθου σε Νοσοκομείο, έγινε επειδή θα δημιουργηθεί Νατοϊκή Βάση
στο Νησί…

