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Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τους υποψήφιους βουλευτές Χρήστο Μαντά, Γιάννη
Παπαδημητρίου, Άρη Σπέγγο, Γιάννη Στέφο και Μερόπη Τζούφη επισκέφτηκε το πρωί της
Δευτέρας το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».

«Διαπιστώθηκαν για μια ακόμα φορά οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό αφού έχουν
αποδυναμωθεί πολλές ειδικότητες λόγω συνταξιοδότησης και μη πρόσληψης νέων
υπαλλήλων με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ύπαρξη ενός τραυματιοφορέα και ενός
μόνιμου μάγειρα.

Πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η λειτουργία κλινικών και τμημάτων έχει φτάσει σε
οριακό σημείο εξ αιτίας της έλλειψης ιατρικού προσωπικού. Ακόμη και η καρδιολογική
κλινική αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, πράγμα που καθιστά τη λειτουργία της,
ιδιαίτερα όταν εφημερεύει, οριακή.

Παρά την τραγική κατάσταση οι εργαζόμενοι κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να
κρατήσουν "όρθιο" το Νοσοκομείο.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να σταθεί στο πλευρό τους για την προάσπιση της υγείας και της
κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα του κοινωνικού κράτους, που οι μνημονιακές
πολιτικές της συγκυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ έβαλαν στόχο να διαλύσουν.

Είναι σαφές ότι οι πολιτικές λιτότητας δε συμβαδίζουν με την αναβάθμιση του συστήματος
υγείας.

Στις 25 του μηνός βάζουμε τέλος στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Καλούμε όλους του πολίτες και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στον κλάδο υγείας να μας
στηρίξουν στον αγώνα αυτό με την ψήφο τους», αναφέρεται σε δελτίο τύπου της ΝΕ
Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσκεψη κλιμακίου στα Δικαστήρια

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων με επικεφαλής τον υποψήφιο βουλευτή Γιάννη
Παπαδημητρίου επισκέφτηκε το δικαστικό μέγαρο, το δικηγορικό σύλλογο και το
υποθηκοφυλακείο. Στην επίσκεψη συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για
τη Δικαιοσύνη.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την αποτελεσματική πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών στη
Δικαιοσύνη ως θεμελιώδες δικαίωμα και συστατικό στοιχείο ενός πραγματικά δημοκρατικού
πολιτεύματος. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να υποτάσσεται σε ελάσσονες στόχους, όπως
η δημοσιονομική λιτότητα που προτάσσει η μνημονιακή πολιτική.

Στόχος μας είναι η αναβάθμιση του επιπέδου της Δικαιοσύνης και η διασφάλιση της
απρόσκοπτης εκτέλεσης των καθηκόντων των λειτουργών της Δικαιοσύνης και των
δικαιωμάτων των πολιτών», σημειώνει η ΝΕ Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ.
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