
ΣΕΛΙΔΑ       12                                      ΔΕΥΤΕΡΑ   31  ΙΑΝ. 2022 Η χ ώ 
της ΘράκηςΠολιτική

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ταλαιπωρίας ασθενών στο Νοσοκομείο της Ξάνθης!

Ιρφάν Χατζηγγενέ. Καλώ την διοίκηση του Νο-
σοκομείου της Ξάνθης να δώσει λύσεις και 
να μην ταλαιπωρεί τους Ξανθιώτες

Κόλαφος η αναφορά του αντιπροέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ιρφάν Χατζηγ-
γενέ για την διοικήτρια του Νοσοκομείου 
της Ξάνθης η οποία λόγω της ανεπάρκειάς 
της σπέρνει ακόμη περισσότερο την ανα-
σφάλεια στους Ξανθιώτες.

Ακόμη μία περίπτωση ασθενούς, η οποία μετά 
από πολύωρη αναμονή στα Εξωτερικά Ιατρεία του 
Νοσοκομείου Ξάνθης τελικά δεν εξυπηρετήθηκε 
προστέθηκε στη μακρά λίστα.

Το θέμα πλέον λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις και η 

Διοίκηση του Νοσοκομείου πρέπει να λάβει 
επιτέλους ξεκάθαρη θέση. Για ποιος λόγους 
φτάνουν στην πόρτα του Νοσοκομείου άν-
θρωποι, οι οποίοι τελικώς δεν εξυπηρετού-
νται; Δεν υπάρχει χώρος; Δεν υπάρχει χρό-
νος; Δεν υπάρχει διάθεση;

Όσο το πρόβλημα δεν λύνεται, τόσο ο κα-
θένας και η καθεμία από μας θα κάνουμε 
«σενάρια» και αυτό είναι μεγάλο λάθος. 
Διότι, ειδικά σε αυτή την περίοδο που δι-
ανύουμε, και κατά την οποία το αίσθημα 
ασφάλειας των πολιτών είναι κλονισμένο, οι 

υγειονομικές δομές θα έπρεπε 
να το ενισχύουν και όχι να καλ-
λιεργούν την ανασφάλεια και την 
αβεβαιότητα.

Για άλλη μία φορά, τόσο ως 
πολίτης, όσο και  με τη θεσμική 
μου ιδιότητα,  καλώ  τη Διοίκη-
ση του Νοσοκομείου Ξάνθης όχι 
μόνο να απαντήσει, αλλά κυρί-
ως να δώσει λύσεις άμεσα ώστε 
η επισκέψεις των ανθρώπων στο 
Νοσοκομείο να μην μοιάζουν με 
Γολγοθά.
Ιρφάν Χατζηγκενέ

Περιφερειακός Σύμβουλος «Περι-
φερειακή Σύνθεση»

Αντιπρόεδρος Περιφερειακού 
Συμβουλίου ΑΜΘ

Σέρρες | Ανατροπή στην υπόθεση βιασμού – 
Τι συνέβη
Η κοπέλα πήρε πίσω τις κατηγορίες 
περί απόπειρας βιασμού ενώ βρισκό-
ταν στο αυτοκίνητο μαζί με άλλα δύο 
νεαρά άτομα στην Εθνική Οδό Θεσ-
σαλονίκης – Σερρών το βράδυ της 
Κυριακής, σύμφωνα με το δικηγόρο 
των δύο νεαρών,

Στην ανακρίτρια η 20χρονη κοπέλα απο-
κάλυψε ότι ήθελε με τον τρόπο αυτό να 
εκδικηθεί τον 24χρονο επειδή χώρισαν, 
δηλώνει ο δικηγόρος των παιδιών ο οποί-

ος αποκαλύπτει μάλιστα 
ότι εκτός του ότι διατηρού-
σαν σχέση έχουν μαζί και 
ένα παιδί και πως η ιστο-
ρία που είπε στους αστυ-
νομικούς η κοπέλα ήταν 
κατασκευασμένη όπως και 
η μήνυση που κατέθεσε 
σε βάρος των δύο παιδιών, 
που είναι μεταξύ τους 
αδέλφια.

Βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Χαρίτου: Η επέλαση 
της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται με τις αναιμικές πολιτικές της 
κυβέρνησης
Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Χαρίτου στον χαιρετισμό 
του στην διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
Ροδόπης με θέμα την Ακρίβεια με ομιλητή τον Γιάννη Δραγασάκη βου-
λευτή και πρώην υπουργό, αφού καλωσόρισε τους εκπρόσωπους επαγ-
γελματικών φορέων και των εργαζομένων με τους οποίους σημείωσε 
πως έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, αφού ευχαρίστησε τον πρώην 
υπουργό για την παρουσία του, καθώς και τους φίλους, τα μέλη και τη 
Ν.Ε. για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, 


