ΣΥΡΙΖΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ: Ολοταχώς… προς τα πίσω
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Εμβρόντητη η τοπική κοινωνία παρατηρεί τις τελευταίες δύο ημέρες τις εξαιρετικά
δυσμενείς εξελίξεις για δύο μείζονα θέματα της περιοχής: την αφαίμαξη της
χρηματοδότησης για την αξιοποίηση του Παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου και την
αναστολή έναρξης λειτουργίας της Πανεπιστημιακής σχολής του Αγρινίου!

Σε ότι αφορά το πρώτο θέμα: ο Υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας μειώνει το ποσό για την
αναμόρφωση των κτιρίων του Παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου από 1.000.000 ευρώ σε 50.000
ευρώ! Το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για αναμόρφωση του Παλαιού Νοσοκομείου και
αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής , υπήρξε αίτημα χρόνων και χρειάστηκε η κινητοποίηση
φορέων, κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων και κυρίως της ίδιας της τοπικής
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κοινωνίας, ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης την
οποία εν μια νυκτί και ελαφρά τη καρδία καταργεί στην πράξη ο σημερινός Υπουργός
Υγείας.
Το δεύτερο μεγάλο αίτημα πολλών χρόνων και ο διακαής πόθος του συνόλου της κοινωνίας
του νομού για τη λειτουργία Πανεπιστημιακής σχολής στο Αγρίνιο, είδαμε να ικανοποιείται
μόλις πέρυσι μετά από πρόταση Πανεπιστημιακών αρχών και φορέων της περιοχής και
διαβούλευση στο Περιφερειακό συνέδριο. Η κ. Κεραμέως δηλώνει ανερυθρίαστα πως η
ίδρυση του τμήματος αυτού, μαζί με άλλα 37 της χώρας, έγινε «προεκλογικά για
ψηφοθηρικούς λόγους από την προηγούμενη Κυβέρνηση, δίχως προηγούμενο σχεδιασμό και
επαρκή τεκμηρίωση» (!) απαξιώνοντας τις προσπάθειες και τις μελέτες χρόνων και
ματαιώνοντας με απίστευτο κυνισμό τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας για μια ακτίδα
ανάπτυξης σ’ αυτήν την τόσο ταλαιπωρημένη περιοχής της χώρας.
Ήρθε η στιγμή η άτυπη «περίοδος χάριτος» στην ανεκδιήγητη κυβέρνηση και στους
υπουργούς της να λήξει εδώ. Το σύνολο της κοινωνίας δεν θα αφήσει τους κόπους και τις
ελπίδες χρόνων για αναβάθμιση της περιοχής μας να θυσιαστούν στο βωμό της
ανικανότητας και του ρεβανσισμού μιας κυβέρνησης που πήρε την εξουσία -πόσο ειρωνικόμε σημαία την ανάπτυξη…
Θα τους σταματήσει πριν τα γκρεμίσουν όλα!
ΣΥΡΙΖΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
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