ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλ/νίας:«Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης»
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Σε ό,τι αφορά το παλιό Νοσοκομείο

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που ενέταξε το έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΣΑΕ 09100026), με ένα πολύ μεγάλο για την εποχή προϋπολογισμό
(1.500.000€) και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το βήμα του Αναπτυξιακού
Συνεδρίου Δυτικής Ελλάδας αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για την περιοχή του
Αγρινίου.
Είναι λογικό, λοιπόν, η κοινωνία να είναι θορυβημένη για ενδεχόμενη απένταξη του έργου
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και λαμβάνουμε την απάντηση ως δέσμευση ότι τα χρήματα που είχαν δεσμευτεί για το
έργο θα επιστραφούν.
Σε ό,τι αφορά το παρελθόν, λοιπόν, κύριε υπουργέ:
Εφόσον αναφέρεστε σε «εμπαιγμό» από τον ΣΥΡΙΖΑ στο λαό της Αιτωλοακαρνανίας 4.5
χρόνια ας επισημάνουμε τα πεπραγμένα των δικών σας ημερών, που αποδίδουν στον όρο
την πραγματική του σημασία:
Οι διοικήσεις που ορίστηκαν επί των ημερών σας εγκατέλειψαν το κτίριο του παλιού
Νοσοκομείου στο έλεος της καταστροφής, απαξιώνοντας και υποβαθμίζοντας παράλληλα
μια ολόκληρη περιοχή και, γι’ αυτόν τον λόγο, είναι σήμερα υπόλογες όχι μόνο πολιτικά και
ποινικά, αλλά και ηθικά απέναντι στους πολίτες.
Είναι οι ίδιες διοικήσεις που «έκοβαν» τις υπερωρίες των εργαζομένων και είχαμε κάθε
τρεις και λίγο επίσχεση εργασίας.
Ολόκληρος ο νομός στηριζόταν για χρόνια σε δύο καρδιολόγους, ενώ επί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ προκηρύχτηκαν όλες οι κενές θέσεις και τώρα υπηρετούν 7 καρδιολόγοι μόνο στο
Νοσοκομείο Αγρινίου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του είναι περήφανοι για τα 4.5 χρόνια, που, ειδικά στον τομέα
της Υγείας, παρέδωσε καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες από αυτές που
παρέλαβε.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το παρόν, κύριε υπουργέ:
Εφόσον είστε, κατά τα άλλα, λαλίστατος, αναμένουμε απαντήσεις στα εξής:
Για ποιο λόγο εδώ και 4 μήνες έχετε αφήσει χωρίς Δ.Σ τα Νοσοκομεία του νομού, με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει συλλογικό όργανο διοίκησης;
Για ποιο λόγο έργο που αφορά το Νοσοκομείο Μεσολογγίου και έχει πάρει έγκριση
σκοπιμότητας από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία δεν έχει ενταχθεί εδώ και μήνες στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων;
Για ποιο λόγο, παρότι έχουν ολοκληρωθεί οι κρίσεις μονίμων γιατρών για τα ΤΕΠ -208
θέσεις- μεταξύ των οποίων και 6 γιατροί για το Νοσοκομείο Αγρινίου, έχετε καθυστερήσει 4
μήνες τον διορισμό;
Γιατί εδώ και 4 μήνες δεν προκηρύσσετε τις μόνιμες θέσεις ιατρών που ήταν έτοιμη η
προκήρυξή τους και σταμάτησε λόγω εκλογών;
Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας, εκτός αν η επικοινωνιακή σας
πολιτική συνεχίζει να παραμένει πιστή στην πρακτική: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί
ο νοικοκύρης»

ΣΥΡΙΖΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Γραφείο Τύπου
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