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Τη Δευτέρα ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Χρήστο Μαντάς βρέθηκε στο Γενικό
Περιφερειακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», όπου περιόδευσε σε ορισμένα
τμήματα και είχε συνάντηση με το ΔΣ του Νοσοκομείου.

Εκεί ενημερώθηκε αναλυτικά από την πλευρά της διοίκησης για τη λειτουργία του
Νοσοκομείου, την κίνηση των ασθενών , τα οικονομικά μεγέθη, τα ζητήματα που αφορούν το
πολυδύναμο κέντρο και τέλος για τα ζητήματα των δομών της πρωτοβάθμιας υγείας ( ΚΥ,
περιφερειακών και αγροτικών ιατρείων) που καλύπτονται διοικητικά από το Νοσοκομείο.
Μετά το τέλος της συνάντησης η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ δήλωσε:

« Βρεθήκαμε σήμερα στο ιστορικό Νοσοκομείο της πόλης μας με αφορμή την έκδοση του
οργανισμού που «εξαφανίζει» κλινικές και τμήματα όπως την παιδιατρική, ουρολογική,
πνευμονολογική, το κέντρο ψυχικής υγείας κλπ. Θέλουμε για μια ακόμη φορά να τονίσουμε
ότι βρισκόμαστε στα όρια μιας ανθρωπιστικής κρίσης και συνεπώς η στήριξη του Δημόσιου
συστήματος υγείας είναι για μας πρώτη προτεραιότητα. Ιδιαίτερο ζήτημα που πρέπει να
αντιμετωπισθεί με πρόσθετη επιχορήγηση είναι η μη πληρωμή των δεδουλευμένων αργιών
και νυκτερινών για τρείς μήνες στους εργαζόμενους του Χατζηκώστα. Τέλος από τη
διοίκηση του Νοσοκομείου μας διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο
διαθέσιμο υγειονομικό υλικό, αλλά ότι το Νοσοκομείο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με
την ανανέωση του ακτινολογικού του εξοπλισμού και την διαχείριση του πολυδύναμου
κέντρου που ολοκληρώθηκε μεν κτιριακά, αλλά οι προοπτικές λειτουργίας του παραμένουν
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θολές.

Ως ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τον κατακερματισμό, την αποδόμηση και την
απαξίωση του Δημόσιου συστήματος υγείας και των λειτουργών του. Θα αγωνιστούμε μαζί
με όλο το λαό για ένα πραγματικά δημόσιο σύστημα υγείας , που να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των ανθρώπων της περιοχής μας .Θα αγωνιστούμε στα πλαίσια αυτά μέσα και έξω
από τη Βουλή για την αντιμετώπιση των επειγόντων προβλημάτων του ιστορικού
Νοσοκομείου της πόλης μας».

Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις αντιπροσωπείας
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ν. Ιωαννίνων με τη συμμετοχή του βουλευτή Χρήστου Μαντά με τα Δ.Σ και
αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τέθηκαν τα οξυμμένα προβλήματα των εκπαιδευτικών
και της εκπαίδευσης. Ως κυρίαρχα ζητήματα προβλήθηκαν τα θέματα των κτιριακών
εγκαταστάσεων (ιδιαίτερα των νηπιαγωγείων) και των λειτουργικών δαπανών των
σχολείων. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το πώς μπορεί να εκφρασθεί η αλληλεγγύη της
εκπαιδευτικής κοινότητας στο μαθητικό πληθυσμό που πλήττεται ακόμη και από
υποσιτισμό.

«Από την πλευρά της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ο κ. Μαντάς και με την ιδιότητά
του ως μέλος της διαρκούς επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων ,τόνισε το έντονο
ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τα θέματα εκπαίδευσης .Ενημέρωσε τις αντιπροσωπείες
των εκπαιδευτικών ότι έχει ήδη κατατεθεί ερώτηση για την κατάργηση των ζωνών
μετάθεσης και των μορίων, για τα κενά των μουσικών εκπαιδευτικών του Μουσικού
Σχολείου , τονίζοντας ότι στην Ελλάδα των μνημονίων θεωρείται πολυτέλεια το αυτονόητο
δικαίωμα των παιδιών να έχουν το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Τέλος διαβεβαίωσε τις αντιπροσωπείες των εκπαιδευτικών ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα σταθεί
στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας στις δίκαιες διεκδικήσεις της και ιδιαίτερα σε ότι
έχει σχέση με τη στήριξη του Δημόσιου Δωρεάν Σχολείου και την ουσιαστική αναβάθμισή
του.
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