ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΟΕΔΗΝ: « Ο παγωμένος λαγός» της Ν.Δ
Δεν πρόλαβε ο Γενάρης να μπει, με τις κακοκαιρίες και τα χιόνια, νάσου και έπιασε δουλειά ο
Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, με καθημερινά Δελτία Τύπου καταστροφολογίας. Ανακάλυψε, σε μια
πρώτη έρευνα, ότι 5 Κ. Υγείας από τα 250!!! και 6 Νοσοκομεία (;) από τα 135!!! Έχουν
προβλήματα θέρμανσης ,παγώνουν οι ασθενείς, πληρώνουν από τη τσέπη τους το πετρέλαιο
οι εργαζόμενοι...
Τι και αν στο Έλενας οι λεχώνες κυκλοφορούν με το τιραντάκι από τη ζέστη και οι
εργαζόμενοι ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για την επιχειρούμενη –για άλλη μια φορά,
μετά τη χολέρα..- απαξίωση του Νοσοκομείου. Τι κι αν το ΚΑΤ λειτούργησε κανονικά,
αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα της κακοκαιρίας. Τι κι αν με Τιμολόγια και παραστατικά
για Πετρέλαιο στα Κ. Υγείας, διαψεύδονται πανηγυρικά οι ισχυρισμοί του Προέδρου, αυτός
αγέρωχος... Μαζί με τα κανάλια και τα πρόθυμα ΜΜΕ, άλλη μια φορά στις επάλξεις του
αγώνα για να φύγει η Κυβέρνηση που καταστρέφει την Υγεία και τη Χώρα. Σιγά τώρα μήπως
η «αντικειμενική δημοσιογραφία» του ΣΚΑΙ και των Παραπολιτικών, διασταυρώσει τα
λεγόμενα και τις αιτιάσεις του Προέδρου.
Μάλιστα, πήγε την Τετάρτη 9/1, ο ίδιος στο «τόπο του εγκλήματος» στο Νοσοκομείο Έλενα,
για να δείξει από κοντά τα «πειστήρια» στα ΜΜΕ. Σπασμένα τζάμια (;), σπασμένα
καλοριφέρ(;) , και η παγωνιά παντού… Δύο χρόνια τώρα ίδια χάλια η κατάσταση ( με
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ όταν ήμασταν εμείς – ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ- όλα δούλευαν ρολόι. Το πιάσατε
το υπονοούμενο…)
Δεν πέρασαν λίγες ώρες από τη παρουσία του Προέδρου στο ‘Έλενα, και η άποψή μας – ότι
δρα σαν «λαγός» της Ν.Δ – επιβεβαιώθηκε, για πολλοστή φορά, πανηγυρικά.
Δελτίο Τύπου της Ν.Δ:
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Την Πέμπτη 10/01/2019 κλιμάκιο του Τομέα Υγείας της ΝΔ με επικεφαλής τον Τομεάρχη
Υγείας και Βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ, Βασίλη Οικονόμου και τον Αναπληρωτή Τομεάρχη
και Βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ, Ιάσονα Φωτήλα, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα
Νοσοκομεία Π.Γ.Ν – Μαιευτήριο “‘Έλενα Βενιζέλου” και Γ.Ν.Α “Αλεξάνδρα”.
Εδώ η σχετική ανακοίνωση από το Γραφείο του κ. Οικονόμου:
Η υγεία βρίσκεται στον πυρήνα του κυβερνητικού προγράμματος της ΝΔ.
Μακριά από “κάλπικες” υποσχέσεις και “μεγάλα” λόγια, τα αποτελέσματα των οποίων
“πληρώνει” ακριβά η χώρα, η ΝΔ ακούει τα προβλήματα των εργαζομένων στο χώρο της
υγείας και βλέπει από κοντά τις όποιες δυσλειτουργίες προκειμένου να επικαιροποιήσει το
πρόγραμμά της και να δώσει συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες λύσεις.

Συνεχίζουμε τις επισκέψεις μας στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας σε όλη την Χώρα.
Άξιος ο ρόλος σου Πρόεδρε!!!. Προσοχή όμως. Μην αφήσεις παραπονεμένο το ΚΙΝΑΛ.
Πρέπει να «φτιάξεις» κάποιο γεγονός για να κάνουν και αυτοί καμιά περιοδεία. Δικοί μας
είναι και αυτοί, μην το ξεχνάς…
Υ.Γ 1: Το θλιβερό, είναι ότι ο Πρόεδρος ξέρει την Αλήθεια, αλλά λέει εν γνώσει του
ΨΕΜΑΤΑ!!!, για να υπηρετήσει το αντικυβερνητικό του μένος. Στο Κ. Υγείας Κλειτορίας, η
έγκριση για το Πετρέλαιο ήρθε από την ΥΠΕ, βγήκε η δαπάνη και ορίστηκε ένας υπόλογος (
όπως γίνεται για τις δαπάνες ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Κ. ΥΓΕΙΑΣ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) για να εισπράξει το
ένταλμα και να πληρώσει το Πετρέλαιο. Τώρα τι σχέση έχει αυτό, με την τοποθέτηση του
Προέδρου: «Προμηθεύτηκαν 2.000 λίτρα με δανεικά χρήματα που έδωσε γιατρός του
Κέντρου Υγείας. Περιμένει από την ΥΠΕ να πάρει τα χρήματά του. Εάν δεν είχε βάλει χρήματα
ο γιατρός σήμερα δεν θα είχαν καθόλου θέρμανση» μόνο ο ΣΚΑΙ μπορεί να μας το εξηγήσει…
Υ.Γ 2: Στα Νοσοκομεία που θα επισκεφθούν οι Τομεάρχες της Ν.Δ, θα βρουν και κάποιους
από τους 1665 εργαζόμενους, που όταν η Ν.Δ έκλεισε Νοσοκομεία στην Αττική το 2013,
βρέθηκαν σε Διαθεσιμότητα για 1 ½ μήνα, με μειωμένους μισθούς, μέχρι να ξαναπάνε σε
Νοσοκομεία. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα κατανοήσουν ΑΠΟΛΥΤΑ ότι «η ΝΔ ακούει τα
προβλήματα των εργαζομένων στο χώρο της υγείας και βλέπει από κοντά τις όποιες
δυσλειτουργίες, προκειμένου να επικαιροποιήσει το πρόγραμμά της και να δώσει
συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες λύσεις.» ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ!!!

