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Η μάχη δήρων και περιφερειών
Η ΝΔ θέλει
να διατηρήσει
την Περιφέρεια
Ηπείρου, ενώ ελπίζει
να κερδίσει και τους
περισσότερους δήμους

Τα κάστρα που
θα κρίνουν τη μάχη
Tns Ηπείρου
Οι επιδιώξεις
και η δυναμική
των κομμάτων,
η πολιτική
ακτινογραφία
της
Περιφέρειας,
οι επίσημοι
υποψήφιοι και
οι «αντάρτες»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΦΙΕΡΟΜΑΤΟΣ ΑΡΗΣ ΡΑΒΑΝΟΕ

Στην Ηπειρο η δεξιά παράταξη είχε
σχεδόν την απόλυτη κυριαρχία κατά
την προδικτατορική και την πρώτη με
ταπολιτευτική περίοδο, ένας συσχετι
σμός δυνάμεων που άλλαξε σημαντικά
το 1981 με την άνοδο του ΠαΣοΚ στην
εξουσία. Στην περιοχή, απ’ όπου κσταγόςαν ο αρχηγός του ΕΔΕΣ Ναπολέων
Ζέρβας (Αρτα) και αυτοκτόνησε ο αρχη
γός του ΕΛΑΣ Αρης Βελονχιώτης (Μεσούνια Αρτας), αλλά εκλεγόταν και ο
Πέτρος Γαρουφαλιάς (υπουργός Εθνι
κής Αμυνας επί Γεωργίου Παπανδρέου
και συνοδαιπόρος του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη στη λεγάμενη Αποστασία)
είχαν καταγροφει μεγάλες ιδεολογικές
και πολιτικές συγκρούσεις.

Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ
Το ΠαΣοΚ σταδιακά στην Ηπειρο έγι-

Α
Ο Αλ. Καχριμάνης (αριστερά) διεκδικεί με
τη στήριξη της ΝΔ και τρίτη θητεία στην Περιφέρεια
Ηπείρου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον Γιώργο Ζάψα,
που είναι και αυτός τρίτη φορά υποψήφιος

νε μια πολύ ισχυρή δύναμη, την οποία
απώλεσε σταδιακά μετά το πρώτο μνη
μόνιο προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ. Η ΝΔ
διατήρησε το μεγαλύτερο μέρος της
δύναμής της και είναι σημαντικό ότι
δεν είχε ισχυρή πίεση από τα δεξιά
της, ΛΑΟΣ παλαιοτέρα, Ανεξάρτητους
Ελληνες και από τα άκρα δεξιά, τη
Χρυσή Αυγή. Η Αριστερά κινούνταν
κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευ
σης γενικά στα πανελλαδικά ποσοστά
της και ο ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύθηκε από το
2012 και μετά, λόγω και της καταγω
γής του Αλέξη Τσίπρα από την Αρτα
(από τους Μελισσουργούς καταγόταν
και ο Γιάννης Μπανιάς, πολιτικός μένιορος πολλών σημερινών υπουργών).
Στην Αρτα το 2015 το κυβερνών
κόμμα κατέλαβε την πρώτη θέση
(40,76%), με τη ΝΔ σε ένα παραδει
σιακό «κάστρο» της να έρχεται δεύτε
ρη με διαφορά 10 ποσοστιαίων μονά
δων (30,77%). Η πρώτη αξιοσημείωτη
κοινή πορεία με εκλογική συνεργασία
σε νομαρχιακό επίπεδο (στην Αρτα)
ήταν το 2002, μεταξύ ΚΚΕ, Συνασπι
σμού και ΔΗΚΚΙ, λόγω της παρουσί
ας του Δημήτρη Τσοβολα, προέδρου
του ΔΗΚΚΙ.
Στα Γιάννενα η κατάσταση για τη
ΝΔ ήτον εξίσου αρνητική, αν και σε
αυτοδιοικητικό πεδία έχει καλύτερα
αποτελέσματα (ελέγχει τη Νομαρχία
Ιωαννίνων από το 2002 έως το 2010
με τον Αλέκο Καχριμάνης ο οποίας εί
ναι σήμερα, όντας δύο φορές περιφε
ρειάρχης, τα διαστήματα 2010-2014
και 2014-2019, και παλι υποψήφι
ος). Ο ΓΥΡΙΖΑ κατάφερε να πάρει την
πρωτιά το 2015, εκλέγοντας τέσσερις
βουλευτές με ποσοστό που προσέγγι
ζε το 40%, ενώ η ΝΔ έπεσε κάτω από

το 30% και εξέλεξε έναν βουλευτή.
Και στην Πρέβεζα (τόπο καταγωγής
του Ευκλείδη Τσακαλώτου) και στη
Θεσπρωτία (που είναι και παλι διεδρική από μονοεδρική που ήταν για
ορισμένες εκλογές) ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
πρώτος, με τη διαφορά στον πρώτο
νομό να είναι μόλις 1.000 ψήφους
ατις τελευταίες βουλευτικές εκλογής.
Στην Ηπειρο έχει αξιοσημείωτη
παρουσία η Λαϊκή Ενότητα, στελέχη
της οποίας προέρχονται κυρίως από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Το κυβερνών κόμμα έχει
κατά μέσο όρο 38,2% στην Ηπειρο,
ενώ η ΝΔ κιγήθηκε στο 30,73% ατις
βουλευτικές εκλογής του 2015. Το ΚΙΝΑΛ εδώ στοχεύει σε έδρα, λόγω του
εκλογικού νόμου στην τριεδρική Αρτα,
όπου ρίχνει και το μεγαλο βάρος του.
Στην Περιφέρεια ο Αλ. Καχριμάνης
διεκδικεί με τη στήριξη της ΝΔ και
τρίτη θητεία, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει
τον Γιώργο Ζάψα που είναι και αυ
τός τρίτη φορά υποψήφιος (το 2014
στηρίχθηκε από ΠαΣοΚ και ΔΗΜΑΡ
και κατετάγη τρίτος με 9,66%), αλλά
σε αυτή την αναμέτρηση έχει συγκρο
τήσει ένα διευρυμένο ψηφοδέλτιο στο
πλαίσιο της προοδευτικής συμμαχίας.
Το ΚΙΝΑΛ, το οποία τελευταία φορά
που κατέβηκε με αξιώσεις ήταν το

2010 με τον Βαγγέλη Αργύρη, στη
ρίζει τον Δημήτρη Δημητρίου και ελ
πίζει σε καλύτερα αποτελέσματα από
το 2014. Στα νερά της Κεντροδεξιάς
ψαρεύει κυρίως ο επικοινωνιολόγος
Σπόρος Ριζόπουλος, ως επικεφα
λής της παράταξης «Ορίζοντες Ηπεί
ρου», με επιρροή σε κοινό της Κεντρο
αριστεράς, ενώ δημιουργεί ρήγματα
στον χώρο της ΝΔ. Το ΚΚΕ στηρίζει
το μέλος του ΔΣ της ΠΟΕΔΗΝ Γιώργο
Πρέντζα, η ΛΑΕ στηρίζει τον Κώστα
Νουτσόπουλο και υποψήφιος με την
Αριστερή Παρέμβοση είναι ο Νίκος
Ζήκος. Ο Κώστας Αναγνώστου είναι
υποψήφιος της Χρυσής Αυγής.

Οι μεγάλες πόλεις
Η μάχη των μαχών θα γίνει στον Δήμο
των Ιωαννίνων, καθώς η μεγάλη ανα
μέτρηση είναι στον χώρο της Κεντρο
αριστεράς. Ο νυν δήμαρχος Θωμάς
Μπέγκας έχει ως βασικό αντίπαλο
τον καθηνητή Παθολογίας Μωυσή
Ελισάφ που ελπίζει στην ανατροπή.
Η ΝΔ στηρίζει την Τατιάνα Καλογίοννη, αντιπεριφερειάρχη Ιωαννί
νων τα τελευταία έτη και αδελφή του
πρώην βουλευτή και υπουργού Σταύ
ρου Καλογιάννη, ενώ υπάρχει και το
αντάρτικο του πρώην δημάρχου της

---------ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ----------

Στη σκιά της Συμφωνίας των Πρεσπών
Η Περιφέρεια Δυτικής Μσκεδονίας παροδοσιακά ήταν από
τις δύο καλύτερες περιοχές μαζί με την Πελοπόννησο - για
τη ΝΔ, με πολύ ψπλά ποσοπτά
και δύο σημαντικά κάστρο της,
σε Φλώρινα και Καστοριά. Με
τά το 1996 και την επικράτηση
του Κώστα Σημίτη στην ηγεσία
του ΠαΣοΚ έγινε μια μεγάλη
ανατροπή και αυξήθηκαν ση
μαντικά τα ποσοστά του, όπως
στη Φλώρινα με τον Γιώργο
Λιάνη, αλλά και στην Κοζάνη,
όπου η παρουσία της ΔΕΗ παί
ζει καταλυτικό ρόλο. Λόγω και
της ΔΕΗ και άρα των πολλών
εργαζομένων-ψηφοφόρων, ο
ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να πάρει την
πρωτιά στην περιφέρεια, με κα
τά μέσο όρο 33,7% έναντι του
31,8% της ΝΔ, ενώ ήρθε πρώ
τος εκτός από την Κοζάνη και
στη Φλώρινα και στα Γρεβενά,
με εξαίρεση την Καστοριά.
Η Συμφωνία των Πρεσπών

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ρίχνει βαριά τη σκιά της στην
περιφέρεια και επηρεάζει τους
πολιτικούς και εκλογικούς συ
σχετισμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα
δύσβατο πολιτικό τοπία στην
περιοχή στηρίζει τον νυν περι
φερειάρχη Θόδωρο Καρυπίδη, ενώ η ΝΔ πηγαίνει με τον
αξιόλογο Γιώργο Κασαπίδη,
επί πολλά χρόνια βουλευτή
Κοζάνης. Ο υποψήφιος της
ΝΔ Γιώργος Δακής ηττήθηκε

το 2014 από τον Θ. Καρυπίδη
που διπλάσιασε τις ψήφους
στο β’ γύρο (από 55.000 έφθασε 101.566), ενώ ο γαλάζιος
υποψήφιος πήρε μόλις 2.700
επιπλέον. Το ΚΙΝΑΛ στηρίζει
τη Γεωργίο Ζεμπιλιάδου (το
2014, έλαβε 10,8%). Το ΚΚΕ
στηρίζει τον δημοτικό σύμ
βουλο Γρεβενών και γραμμα
τέα της επιτροπής του κόμμα
τος στην περιφέρεια Θανάση

Ο ΣΥΡΙΖΑ στη
Δυτική Μακεδονία
στηρίζει τον νυν
περιφερειάρχη
Θόδωρο Κάρυπίδη
(αριστερά), ενώ η
ΝΔ πηγαίνει με τον
Γιώργο Κασαπίδη,
επί πολλά χρόνια
βουλευτή Κοζάνης

Χασιά.
Στον Δήμο Κοζάνης, υπο
ψήφιος θα είναι και παλι ο
δήμαρχος Λεοτέρης Ιωαννίδης με στήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υποψηφιότητα έχουν
θέσει ο Κυριάκος Μιχαηλίδης (προερχόμενος από ΝΔ),
ο Νώντας Σχολτίδης (ΚΚΕ),
ο πρώην υπουργός Μακεδονίας-Θράκης και επί σειρά
ετών βουλευτής του νομού με

τη ΝΔ Νίκος Τσιαρτσιώνης, ο
Φώτης Κεχαγιάς, ο Περικλής
Αλειφέρης και ο Ευάγγελος
Σημανδράκος. Το ΚΙΝΑΛ στην
Κοζάνη στηρίζει τον πρώην
δήμαρχο Λάζαρο Μαλούτα.
Στον Δήμο Φλώρινας υπο
ψήφιος και παλι θα είναι ο
νυν δήμαρχος Γιάννης Βοσκόπουλος (προερχόμενος
από τη ΝΔ), ο νυν βουλευτής
Στάθης Κωνστανηνίδης, ο
Στεφάνης Μπίρος, ο περιφε
ρειακός σύμβουλος Βασίλης
Γιαννάκης (ανεξάρτητο ψη
φοδέλτιο), ο Δημήτρης Φαρμακιώτης και η Ευθυμία Ναλμπαντίδου (ΚΚΕ).
Στον Δήμο Γρεβενών υπο
ψήφιοι είναι ο νυν δήμαρ
χος Γιώργος Δασταμάνης,
ο Κώστας Παλάσκας, ο Δη
μοσθένης Κουπτσίδης, ο δη
μοσιογράφος και πρώτος σε
σταυρούς Γιάννης Παπαδόπουλος (στήριξη από ΚΙΝΑΛ)

και θα κατέβει και ο πρώην
βουλευτής Κυριάκος Ταταρίδης, ενώ το ΚΚΕ στηρίζει την

Παναγιώτα Νχάγκα.
Στον Δήμο Καστοριάς ο
νυν δήμαρχος Ανέστης Αγγελής (πρώην βουλευτής της
ΝΔ) δεν θα είναι υποψήφι
ος και τη μάχη θα δώσουν
ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Γουνοποιών Γιάννης Κορεντζίδης και ο πρώην αντιδήμαρχος Παύλος Κενανίδης,
ο πρώην δήμαρχος Κλεισού
ρας Αχιλλέας Ευαγγέλου, ο
πρώην πρόεδρος της ΔΕΥΑ
Ζάχος Παύλου, ενώ στην
«κούρσα» θα συμμετάσχουν
ο γιατρός Σταύρος Μαγγαλιός, καθώς και ο γιος του
θανόντος πρώην δημάρχου
Απόστολου Πετκανά, Γιώρ
γος Πετκανάς, η Κατερίνα
Σπόρου και ο Σωκράτης Ιανός. Το ΚΚΕ στηρίζει τον εκ
παιδευτικό Γιώργο Τίγκα.
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ΔΗΣΥ!

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Β'ΓΥΡΟΣ

Ολγα
ΓεροΒασίλη

νδ;

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

36,94% (1)
28,96% (ί)
8,56%
6,04%
4,21%
3,74%
3,49%
3,07%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αλ.
Καχριμάνηδ

37,12% (3)
31,39%(ί)
9,16%
4,72%
4,44%
3,10%
2,41%
2,3396
2,03%

ΣΥΡΙΖΑ!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

κκε

Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ν. ΑΡΤΑΣ

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
πόλης Νίκου Γκόντα. Υποψήφιος εί
ναι και ο καθηγητής Μετεωρολογίας
Αρης Μπαρτζώκας. Από τον χώρο
της Αριστερός υπάρχουν τρία σχήμα
τα: το ΚΚΕ στηρίζει τη δικηγόρο Ολυ
Τσουμάνη (υποψήφια περιφερειάρ
χη το 2014), υποψήφιος θα είναι ο
γιατρός Βασίλης Καφαράκης (με
τη ΔΡΑΣΥ του αείμνηστου Στέφανου
Σκοπούλη) και στη μάχη έχει μπει και
ο Χρηστός Παχστούρας (Αριστερή
Παρέμβαση).
Στην Αρτα ο νυν δήμαρχος Χρηστός
Τστρογιάννης ελπίζει σε δεύτερη θη
τεία, έχοντας και τη στήριξη της ΝΔ,
αλλά έχει απέναντι' του το αντάρτικο
του πρώην ανπδημάρχου στρατηγός
ε.α. Γιώργου Μπαλάγκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ,
που το καλύτερο αποτέλεσμα το είχε
με την Ολγα Γεροβασιλη πολύ πρστού
βρεθεί στον προθαλαμοτης εξουσίας,
στηρίζει την Τζένη Ταπραντζή-Κοίλια
και ελπίζει σε συμμαχίες στον ευρύ
τερο χώρο της Κεντροαριστεράς με
στόχο την ανατροπή στον δήμο, ενώ
μαζί της είναι και ο πρώην ανιιδήμαρχος Γιώργος Αθανασούλας (υποψή
φιος βουλευτής με το Ποτάμι). Από
τον χώρο της Κεντροαριστεράς είναι
υποψήφιος και ο πρώην δήμαρχος
Γιάννης Παπαλέξης (στηρίζεται από
το ΚΙΝΑΛ) που το 2014 ήρθε τρίτος και
έχασε την είαοδο στον β’ γύρο από τον
επίσης κεντροαριστερό, πρώην βου
λευτή του ΠαΣοΚ, τον γιατρό Παύλο
Σταστνό, για 79 ψήφους! Υποψήφια
με αριστερό πρόσημο είναι και η συμ
βολαιογράφος Λίτσα Κιτσαντά που
το 2014 ήταν υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ
(3η με 15,58%).
Στην Πρέβεζα υποψήφιος θα είναι
ο επί δύο θητείες νυν κεντροαριστε
ρός δήμαρχος Πάνος Μπαιλης. Η Κε
ντροδεξιά έχει ως υποψήφιό της τον
πολιτικό μηχανικό Νίκο Γεωργάκο
που στηρίζει δυναμικά η τοπική ΝΔ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον μηχανολόγο
μηχανικό Ευκλείδη Φωνταρά (εξάδελφος του υπουργού Οικονομικών).
Υποψήφιος ανεξάρτητος είναι ο δημο
τικός σύμβουλος Γιώργος Νίτσας. Το
ΚΚΕ στηρίζει τον Σταύρο Αμάραντο.
Υπάρχουν και άλλες δύο υποψηφιότη
τες, η μία είναι του Βαγγέλη Ροπόκη,
ανεξάρτητου, πρώην αντιδημάρχου,
με σχέση με το ΚΙΝΑΛ και στέλεχος
της ανένταχτης Αριστερός.
Στην Ηγουμενίτσα υποψήφιοι θα
είναι ο νυν δήμαρχος Γιάννης Λώλος που έχει τη στήριξη της ΝΔ. Το
ΚΙΝΑΛ στηρίζει τον Γιάννη Γόγολο,
ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται ο
Θωμάς Δημητρίου, αλλά υπάρχουν
εσωκομματικές έριδες. Υποψήφιος με
τη Λαϊκή Συσπείρωση είναι ο Δήμας
Δώρης (ΚΚΕ).
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Πηγή:

1

! 50,45%
! 42 60%

Οχι

■60,17%
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 Πάρτυ µε «μοιρασμένες» αναθέσεις έργων στον
Ερυθρό Σταυρό
Πηγή:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Επιφάνεια:

1068.43 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

30

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-04-2019

Κυκλοφορία:

55000

1

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

lavouapios 2019: Από τα τελευταία κρούσματα, οι δύο
συμβάσειε, με διαφορά 10 ημερών (11 και 21 Ιανουάριου), για
εργασίεε επισκευήε-συντήρησηε στο ισόγειο αλλά και στην
Οφθαλμολογική του νοσοκομείου, ύψουε 14.999 και 7.750
ευρώ αντίστοιχα - φυσικά σε διαφορετικοί^ αναδόχουε

Πάρτυ με «μοιρασμένε»» αναθέσειβ
έργων στον Ερυθρό Σταυρό
Στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού αλωνίζει ο διοικητής ο onoios μοιράζει δημόσιο χρήμα unoYpacpovTas
παράνομα συμβάσεκ με κατατμήσεΐ5 έργων συντήρησή, ενώ ταυτόχρονα διοικεί και το Γενικό Κρατικό Nkaias
Ενα απίστευτο πάρτυ κακοδιαχείρισή και παρατυ
πιών με κατατμήσεΐ5 έργων πολλών εκατοντάδων
χιλιάδων ευρώ εΕελίσσεται tous τελευτάious piivss
στο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο του Ερυ
θρού Σταυρού, με πρωταγωνιστή τον διοικητή Ευ
θύμιο Γεωργόπουλο, προσωπική επιλογή και φίλο
του αναπληρωτή υπουργού Υγείαβ Παύλου Πολάκη.

τηβ κατάτμησηβ έργων να αποφύγει tous μεγάλοι^ και με

τμήμα ΩΡΛ και ήταν ui|jous 11.180 ευρώ (συνΦΠΑ) και το

αυστηρέ8 προδιαγραφέ8 διαγωνισμού8 και να «μοιράσει»

άλλο εργασίε8 -πάλι- «επισκευή8 και ouvnipnons» στο

σχεδόν600.000 ευρώ με μικρότερεβ αναθέσεκ και πρόχειρουβ

κλιμακοστάσιο ύψουβ 2.650 ευρώ.

διαγωνισμοί^. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υλοποιεί αναθέσει

Aiyous μήνεβ νωρίτερα, έκανε επίσηβ δύο αναθέσει για

και υπογράφει τα αχετικά έγγραφα xoipis να έχει καν την

«επισκευή και συντήρηση» σε διάφορα τμήματα του νοσο

αρμοδιότητα! Σε επιστολή-καταπέλτη που απέστειλε oris

κομείου: μία eras 26 Ιουλίου του 2018 και άλλη μία, οκτώ

29 Ιανουάριου του 2019 η πρόεδροβ του διοικητικού συμ

ημέρεβ μετά, eras 3 Αυγούστου. Τον Απρίλιο πέρσι είχε

βουλίου Αννα Τάγκα ι ipos τα μέλη ms διοίκησηβτου Γενικού

κάνει cava την ίδια κίνηση: ανέθεσε δύο διαφορετικέβ ερ-

Νοσοκομείου Κοργιαλένειο-Μπενάκειο, αλλά και σε άλλουβ

γολαβίεβ για «συντήρηση και επισκευή» με διαφορά 11

αρμόδιους αναφέρει όπ «καμία αρμοδιότητα που απορρέει
βάσει ms δικαιοδοσίας ms προέδρου σύμφωνα με το άρθρο

ημερών (16 και 27 Απριλίου). Σύμφωνα με επισημάνσειβ
«συζητήσιμη» η προτίμηση του κ. Γεωργόπουλου στα τεχνι

ρόκειται για έναν αμφιλεγόμενο εκλεκτό του

109 Συντάγματος, τους νόμους, m νομολογία δεν έχει από
εμένα εκχωρηθεί στον Διοικητή Λ σε οποιονδήπστε τρίτο.
Σημειωτέον, σύμφωνα με το γενικό κανόνα δικαίου υπάρχει

βαλλόμενου auies tis ημέρεβ υπουργού

το αμεταβίβαστο ms αρμοδιότητας». Ανπδρώνταβ μάλιστα

ον, ο κ. Γεωργόπουλου oncos και όλοι οι διουαιτέβ των νοσο

Παύλου Πολάκη λόγω ins oiiBous επίθεσηβ

σε αυτή την κατάσταση, η κυρία Τάγκα παραιτήθηκε μία

κομείων, έχει την άνεση να διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα

που εξαπέλυσε εναντίον του υποψήφιου

του Βασίλη Γούλα
vgoulas@gmail.com

Π

που κάνουνπαράγοντεβ του νοσοκομείου, είναι τουλάχιστον
κά έργα, κάτι που αφαιρεί σημαντικά ποσά από φάρμακα
και άλλε8 πιο λειτουργικέβ ανάγκεβ του ιδρυμαη». Επιπλέ

εβδομάδα μετά την επιστολή ms. Itis επισημάνσειβ για το

xoipis να ελέγχονται εκτωνπροτέρων οι συμβάσεκ από το

ευρωβουλευτή xns Ν.Δ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου.
0 κ. των ενεργειώντου δε ο κ Γεωργόπουλοβ φέρεται
μη νόμιμο

Ελεγκτικό Συνέδριο. Ελεγχοι γίνονται μόνο εκτωνυστέρων

ΓεωργόπουλοΒ έχει την πρωτοτυπία να διοικεί ταιπόχρονα
να απαντά: «As με πάνε στα δικαστήρια»!

και δειγματοληπτικά!

δύο από τα μεγαλύιερα νοσοκομεία ms Αττικής το Κοργια-

Ο Tponos με τον οποίο λειτουργεί ο κ. I έωργόι ιουλοβ

λένειο και το Γενικό Κρατικό Nkaias. Το δεύτερο νοσηλευ

φαίνεται και από αναθέσειβ που πραγματοποίησε μόλιβ τον

τικό ίδρυμα το ανέλαβε με απόφαση του κ. Πολάκη μετά

περασμένο Ιανουάριο. Ετσι, cms 11 Ιανουάριου ανέθεσε σε

Κλίμα εκφοβισμού στη Νίκαια

τον σάλο που είχε Ξεσπάσει με τονπρώην διοικητή Δημήτρη

μία εταιρεία tis εργασίεβ επισκευικ και ouvnipnons σε

Οσον αφορά τα έργα του στο Γενικό Κρατικό Nkaias, ερ

Μπούτο, όταν το «ΘΕΜΑ» είχε αποκαλύψει διάφορα «τέ

χώρο στο ισόγειο Π.Δ. nrepuyas συνολιιο'κ acias 14.999

γαζόμενοι καταγγέλλουντο κλίμα εκφοβισμού καιτιμωρίαβ

ρατα», (Vinos πλαστούβ τίτλουβ και παράνομεβ συμβάσειβ με

ευρώ συν ΦΠΑ. Enions oils 21 Ιανουάριου ο ίδκ» ανέθεσε

εναντίον όσων θεωρούνται «εκτόβ κυβερνητικήβ γραμμή»).

τονιδιοκτήτητου κυλικείου. Ηαναβάθμιοητουκ. Γεωργόπουλου

σε άλλη εταιρεία tis εργασίες επισκευήβ και ouvnipnons

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργόπουλοβ, ο onoios θα είναι υπο-

είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, καθά® είναι anopias άΕιον

Tns Οφθαλμολογιών κλινικήδ του νοσοκομείου συνολικήβ

i|mcpios δημοτικόβ σύμβουλοβ στοΧαϊδάρι μετηνπαράταΕη

nebs μπορεί να διοικεί παράλληλα δύο νοσοκομεία που

aEias 7.750 ευρώ συν ΦΠΑ.

του ΣΥΡΙΖΑ «Πολίτες σε Δράση», σε διάστημα εν08 μήνα

απέχουν τουλάχιστον 16 χιλιόμετρα και υπάγονται σε διαφορετικέβ Υγειονομικέβ Περκρέρειεβ (ΥΠΕ).

Αντί δηλαδή να συμπεριλάβει όλα τα παρεμφερή έργα

προχώρησε σε πολλαπλέβ μετακινήσει προσωπικού, στον

σε ένα ενιαίο πακέτο για να πετύχει καλύτερεβ τιμέβ, τα

υποβιβασμό τριών υποδιευθυντριών ins νοσηλευτικά

Τα ερωτήματα που τίθενται όμωκ είναι πιο σύνθετα,

σπάει σε κομμάτια, αποκτώνκκ ουσιαστικά ελευθερία κι

καθοκ ο συγκεκριμένοβ διοικητήβ φέρεται να έχει αποθρα-

νήσεων για την επιλογή των εργολάβων! Για παράδειγμα,

pias προϊσταμένηβ la ipiKns υπηρεσίαβ. Ενώ, oncos καταγ

συνθεί από την προνομιακή αντιμετώπιση που απολαμβά

την ίδια ακριβώβ ημέρα, ems 29 Νοεμβρίου του 2018, κάνει

γέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, προχώρησε και σε συνδικαλιστικέβ

νει από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείαβ.

δύο απευθεία8 αναθέσεΐδ σε διαφορετικέβ εταιρείε8 για

διώ&ΐ8 στελεχών ms ομοσπονδίαβ εργαζομένων επειδή

έργα συντήρησή και επισκευιΐ8. Το ένα έργο αφορούσε το

δεν ήταν «αρεστοί» στη διοίκηση του νοσοκομείου.

0 κ. Γεωργόπουλοβ έχει καταφέρει με τη γνωστή μέθοδο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

υπηρεσίαβ, ενόβ προϊστάμενου διοικητικήβ υπηρεσίαδ και
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 Απολύονται λόγω λάθους του ΟΑΕΔ!
Πηγή:

ΜΠΑΜ

Σελ.:

Επιφάνεια:

1088.05 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

18

Αρθρογράφος:

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-04-2019

Κυκλοφορία:

0

της ΕΥΑΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ 20 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ins 15 Μαΐου 2019,
σε fliyss ημέρε$, οι 20
[εργαζόμενοι απολύονται^
θεωρεί παράνομη ιη\
απασχόλησή του:

Απολύονται
λόγω... XdGous

του ΟΑΕΔ!
Γιαννάκος:
Τεράστια αδικία
Ο κ. Γιαννάκος μιλώντας στη «ΜΠΑΜ
στο Ρεπορτάζ» κάνει λόγο για τεράστια
αδικία που συμβαίνει σε βάρος
μακροχρόνια ανέργων συμπολιτών
μας, ηλικιωμένων ανθρώπων που
χρειάζονται μέχρι και το τελευταίο
ένσημο για να μπορέσουν να
συνταξιοδοτηθοϋν.
«Πετάνε στο δρόμο μεγάλους
ανθρώπους σε ηλικία 55 έως 67 ετών
που είναι πολύ δύσκολο να ξαναβροϋν
δουλειά.
Ζητάμε άμεσα από τον ΟΑΕΔ να
επιληφθεΐ του ζητήματος και να
χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα για ένα
ακόμη χρόνο. Δεν φταίνε σε τίποτα οι
20 εργαζόμενοι για να πληρώσουν το
λάθος του ΟΑΕΔ».

ε αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί 20
Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτού
εργαζόμενοι του πανεπιστημια μενο από τον ΟΑΕΔ κατά 50% (εθνι
κού νοσοκομείου Ιωαννΐνων, οι κοί πόροι) και μάλιστα εγκρΐθηκαν από
οποίοι έχουν προσληφθεί μέσω επιδο
τον ΟΑΕΔ για το σκοπό αυτό 200.000
τούμενων προγραμμάτων, αφού εντός ευρώ.
των ημερών θα απολυθούν λόγω... λά
Οι 20 υπάλληλοι που προσλήφθηθους του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με όσα κα καν μέσω ΟΑΕΔ με σύμβαση 1+1 έτος,
ταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ.
προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες
Άνθρωποι ηλικίας 55 έως 67 ετών στη διοικητική, τεχνική υπηρεσία και
απολύονται σε λίγες ημέρες. Οι άν στο βοηθητικό προσωπικό.
θρωποι αυτοί ζητούν από τους αρμό
Είναι μεγάλοι σε ηλικία, δεν είναι
διους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, εύκολο να βρουν δουλειά και πέραν
καθώς βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκο του μισθού χρειάζονται τα ένσημα για
λη θέση. Χωρίς προοπτικές στην αγο να αποκτήσουν δικαίωμα συνταξιοδόρά εργασίας, έχοντας ανάγκη μέχρι και τησης.
το τελευταίο ένσημο για να μπορέσουν
Με το εν λόγω πρόγραμμα προσένα συνταξιοδοτηθοϋν, καταγγέλλουν λαβαν ανέργους της ίδιας κατηγορίας
τον κρατικό μηχανισμό και διαμαρτύ
ρονται ότι δεν μπορούν να παίζουν με
τις ζωές των εργαζομένων και να προ
Οι 20 εργαζόμενοι
βαίνουν σε τέτοια... λάθη!

Σ

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ
«Στις 15 Μαΐου 2018 το Πανεπιστη
μιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προσέλαβε 20 άτομα ηλικίας 55 - 67 ετών με
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τους μακρο
χρόνια άνεργους ηλικίας 55 - 67 ετών
για ένα χρόνο με ανανέωση για ένα
έτος ακόμη. Υπάρχει η σχετική γρα
πτή έγκριση του ΟΑΕΔ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πληρώνονται από |
τον προϋποΛογισμό

δεν έδωσε καμία
χρηματοδότηοηΙ

σε πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ως
εκ τοϋτω εάν οι συνάδελφοι δεν είχαν
προσληφθεί στο πανεπιστημιακό νο
σοκομείο Ιωαννίνων, θα είχαν επιλεγεί για δουλειά σε κάποιες από τις ιδι
ωτικές επιχειρήσεις για δύο χρόνια.
Το νοσοκομείο έξι μήνες μετά την αρ
χική πρόσληψη είχε προφορικές ειδο
ποιήσεις από τοπικό ΟΑΕΔ ότι κακώς
εντάχθηκε στο πρόγραμμα το νοσοκο
μείο και ότι απασχολεί παράνομα τους
20 εργαζόμενους. Παρά ταϋτα, το νο
σοκομείο συνέχισε να απασχολεί τους
εργαζόμενους και υπέβαλε το φάκελο
στον ΟΑΕΔ για τη χρηματοδότηση του
εν λόγω προγράμματος.
Οι 20 συνάδελφοι έως σήμερα πλη
ρώνονται από τον προϋπολογισμό του
νοσοκομείου αφού ο ΟΑΕΔ δεν έδωσε
καμία χρηματοδότηση.
Στις 15 Μαΐου 2019, σε λίγες ημέρες
δυστυχώς, οι 20 συνάδελφοι απολύο
νται αφού ο ΟΑΕΔ θεωρεί παράνομη
την απασχόλησή τους και δεν εγκρίνει
την ανανέωση της σύμβασης για έναν
ακόμη χρόνο. Η σύμβαση των υπόλοι
πων εργαζόμενων του ιδίου προγράμ
ματος που απασχολούνται στον ιδιω
τικό τομέα ανανεώθηκε για ένα έτος
ακόμη. Οι συνάδελφοι θα αφήσουν δυ
σαναπλήρωτο κενό στο νοσοκομείο».
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Εισηγήσεις στον Τσίπρα να διώξει
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 01 ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΑΚΗ ΑΠΟ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΕΝΩ ΤΟ
και Ευκλείδη Τσακαλώτου είναι
αυτές που έχουν διαμορφώσει το
κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ
κατά του αναπληρωτή υπουργού
Υγείας, από τον οποίο επίσης πή
ισηγήσεις από τους στενούς
χου συνεργάτες να απομαραν αποστάσεις στελέχη όπως ο
κρύνει χους Παύλο ΠολάΣταύρος Κονχονής, ο Γιάννης
κη και Νίκο Παππά από
Μπαλάφας, ο Στέλιος Κούλοτην κυβέρνηση αμέσως μετά τογλου,
Πά η Κωνσταντίνα Κούνεβα,
σχα, ώστε να μην «κουβαλήσει ο
στην
Παναγιώτης Κουρουμηλής, η
πλάτη χου» τις υποθέσεις που χους
Ελ. Αυλωνίτου κ.ά., αν και πρέπει
να
σημειωθεί ότι ο κ. Πολάκης έχει
βαραίνουν αλλά και ενδεχόμενες νέ
ες αποκαλύψεις στην προεκλογική
και υποστηρικτές, όπως ο Γιώργος
περίοδο, δέχεται ο πρωθυπουργός
Κυρίτσης, ο Κώστας Ζαχαριάδης,
η Εύη Καρακώστα αλλά και ο ΔηΑλέξης Τσίπρας.
Σε ό,χι αφορά τον κ. Πολάκη, το
μήτρης Παπαδημούλης, προκαβασικό επιχείρημα όσων προτεί
λώντας έκπληξη σε πολλούς εντός
νουν στον κ. Τσίπρα την απομά
αλλά και εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
κρυνσή χου από την κυβέρνηση εί
Η εισήγηση προς τον κ. Τσίπρα
είναι ότι η παραμονή του κ. Πολάκη
ναι όχι η πλήρης στήριξή χου από το
βήμα της Βουλής δεν έφερε τα επιστην κυβέρνηση, όντας ο υπουργός
διωκόμενα αποτελέσματα. Οι επι
με το μεγαλύτερο αρνητικό φορτίο,
κρίσεις από το εσωτερικό του ΣΥΡΙθα εκληφθεί ως αδυναμία του πρω
ΖΑ συνεχίστηκαν, έπονχαι και άλλοι
θυπουργού και όχι ως μήνυμα ενό
βουλευτές και στελέχη του κυβερτητας, όταν η απρόκλητη και άδικη
νώντος κόμματος που θα θελήσουν
επίθεση εναντίον του Στέλιου Κυδημοσίως να πάρουν αποστάσεις
μπουρόπουλου έχει διχάσει τον
ή να επικρίνουν τον αναπληρωτή
ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ περισσότερο, όταν
η κοινή γνώμη έχει δει τον κ. Τσί
υπουργό Υγείας, ενώ το επιχείρημα
της αντιπολίτευσης περί ταύτισης
πρα να αποφασίζει να απομακρύνει
Τσίπρα-Πολάκη, «περνάει» στην κοι
υπουργούς στο πρόσφατο παρελθόν
νή γνώμη και αυτό δεν είναι καλό
που κόστισαν πολύ λιγότερο από
για τον κ. Τσίπρα, ιδίως στη φάση
τον κ. Πολάκη στη γενική εικόνα
που προσπαθεί να πείσει ότι μπορεί
της κυβέρνησης και την εικόνα του
να ηγηθεί των κεντρώων και προο
πρωθυπουργού. «Αφού ο Πολάκης
δευτικών δυνάμεων.
δεν αντιλαμβάνεται ότι στην πο
Οι παρεμβάσεις των Νίκου Φίλη
λιτική υπάρχουν στιγμές σαν και
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

jkampourakis@e-typos.com
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Η εισήγηση
προς τον
κ. Τσίπρα
είναι ότι η
παραμονή του
κ. Πολάκη
στην κυβέρνη
ση, όντας
ο υπουργός
με το μεγαλύ
τερο αρνητικό
φορτίο, θα
εκληφθεί ως
αδυναμία του
πρωθυπουρ
γού και όχι
ως μήνυμα
ενότητας

αυτή που οφείλουμε να βάζουμε το
εμείς πάνω από το εγώ και το κόμ
μα πάνω από τον εαυτό του, πρέ
πει αυτό να το κάνει ο Αλέξης», λέει
στον «Ε.Τ»παλαιό και πολύ έμπειρο
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από αυτούς
που μιλούν στον ενικό στον πρωθυ
πουργό όποτε τον συναντούν, υπο
νοώντας ότι ο ίδιος ο αναπληρω
τής υπουργός Υγείας θα έπρεπε να
διευκολύνει τον κ. Τσίπρα, μετά τη
συζήτηση και την ψηφοφορία για
την ψήφο εμπιστοσύνης που έχει
πει ο πρωθυπουργός ότι θα μετατρέ
ψει την πρόταση δυσπιστίας κατά
Πολάκη από τη Ν.Δ.
Υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι που
λένε ότι ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να
απομακρύνει από την κυβέρνηση ή
να αποδοκιμάσει με οποιονδήποτε
τρόπο, έμμεσο ή άμεσο, τον κ. Πο
λάκη. Το επιχείρημά τους είναι ότι
αν κάνει κάτι τέτοιο, τότε θα στείλει
μήνυμα ότι μεταφέρει το βάρος της
πολιτικής του από τη σκανδαλολογία
με την οποία ο αναπληρωτής υπουρ
γός Υγείας έχει φροντίσει να ταυτίσει
την πολιτική του διαδρομή.

Βαρίδι ο Παππάς
Αντίστοιχο είναι το κλίμα και για
τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής
Νίκο Παππά, για τον οποίο επίσης
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διχασμένος. Οι
αποκαλύψεις για την εμπλοκή του
κ. Παππά στις υποθέσεις Λαυρενχιάδη-Πετσίτη-Αρχεμχου είχαν

ήδη «τραυματίσει» το προφίλ του
Νο2 της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα.
Ωστόσο, αυτό που φέρεται να έχει
ήδη γείρει την πλάστιγγα εναντίον
του και να αποτελεί και εναρκτή
ρια δύναμη για κινήσεις εντός του
κυβερνητικού και επικοινωνιακού
μηχανισμού για να ληφθούν σαφείς
αποστάσεις του Μαξίμου από τον κ.
Παππά, είναι οι πολύ συγκεκριμένες
αποκαλύψεις που έκανε ο εφοπλι
στής Βαγγέλης Μαρινάκης για
τους κ. Παππά και Τσίπρα και δεν
έχουν μέχρι σήμερα ούτε απάντηση
ούτε αντίδραση.
Το γεγονός ότι στην ΕΡΤ, ένα από
τα προπύργια της εσωτερικής εξου
σίας που ασκούσε ο κ. Παππάς, έγι
νε προ ημερών ένας μίνι ανασχημα
τισμός με «χαμένους» τους δικούς
του ανθρώπους, δεν σημαίνει λίγα.
Οσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγ
ματα επιμένουν ότι ο κ. Τσίπρας και
το σύστημα του Μαξίμου έχουν
ήδη αρχίσει να παίρνουν αποστά
σεις από τον κ. Παππά, ώστε, αν οι
αποκαλύψεις συνεχιστούν, να ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσής
του. Βασικό μέλημα των κινήσεων
που είναι σε εξέλιξη -κάποιες γίνο
νται ορατές και κάποιες όχι- είναι
το πρωθυπουργικό προφίλ να μείνει
αλώβητο από τις όποιες νέες αποκα
λύψεις, ακόμα και αν ο κ. Τσίπρας
αναγκαστεί να απομακρύνει από δί
πλα του τους δύο στενότερους συ
νεργάτες και φίλους του. ■
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1-3.
Δύσκολα
διλήμματα για τον
πρωθυπουργό που
εγκλωβισμένος
από τη στήριξη
που παρείχε
σε Πολάκη και
Παππά, Βλέπει
τώρα ότι οι
συγκεκριμένες
περιπτώσεις
πλήττουν ανεπα
νόρθωτα το
προφίλ του αλλά
και το κόμμα του.

4-9.
Οι παρεμβάσεις
των Φίλη και
Τσακαλώτου κατά
του Πολάκη, από
τον οποίο επίσης
πήραν σαφείς
αποστάσεις και
άλλα στελέχη,
όπως οι:
Στ. Κοντονής,
Γ. Μπαλάφας, Στ.
Κούλογλου, Κων.
ΚούνεΒα, Παν.
Κουρουμπλής,
Ελ. Αυλωνίτου,
δικαιολογούν και
τον λόγο που
ο Αλ. Τσίπρας δέ
χεται εισηγήσεις
για άμεση απομά
κρυνσή του.

τα... βαρίδια
ΚΛΙΜΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΥΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΠΑ

\

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΝΤΑΗΛΙΚΙ ΝΑΤΟ ΕΧΕΙ,
ΠΑΝΤΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΤΟ... ’ΧΕΙ
CM ΥΠΟΕΤΗΡΙΚΤΕΣ του συμφω
νούν ότι «τσαμπουκαλεύεται»
και τα λέει «τσεκουράτα» στην
προσπάθεια του να εξυγιάνει τον
χώρο της Δημόσιας Υγείας από τα
κακώς κείμενα των προηγούμενων
κυβερνήσεων. Ο Παύλος Πολάκης,
όμως, αρέσκεται να φωνάζει στο
facebook, χωρίς να φαίνεται το
έργο του στην Υγεία τα τέσσερα
αυτά χρόνια. Η πραγματικότητα
είναι ότι το υπουργείο Υγείας επί
κυβέρνησης ΓΥΡΙΖΑ νομοθετεί με
ρυθμούς... χελώνας, όπως ακρι
βώς προχωρά και η Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας.
ΟαναιΑιρωτής υπουργός Υγείας
επιδεικνύει, μέσω των αναρτήσεων
του, τις συνεχείς αντικαταστάσεις
ή αγορές μηχανημάτων και τεχνο
λογικού εξοπλισμού -από χρήματα
ΕΣΠΑ στην πλειονότητα των περι
πτώσεων-ωστόσο σε σχέση με την
καθημερινότητα πολιτών και χρόνι
ων ασθενών στα ελληνικά δημόσια
νοσοκομεία και σε δημόσιες δομές
Υγείας, η Αριστοτέλους στο τέλος
μάλλον θα κριθεί... μετεξεταστέα.
Ατελείωτες ουρές για αντικαρκινικά και άλλα φάρμακα υψη
λού κόστους, αναμονή ακόμη και
περισσότερο από τρεις μήνες για
ακτινοθεραπεία από καρκινοπα
θείς, εφημερίες νοσοκομείων που
θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη, αναβο
λές χημειοθεραπειών... Αυτή είναι
η καθημερινότητα στο ΕΣΥ, για την
οποία ο κ. Πολάκης δεν λέει κάτι.
Την ίδια στιγμή, παρά την «έξοδο
από τα Μνημόνια», γιατροί και προ
σωπικό εξακολουθούν να παρα
μένουν ελάχιστοι στα νοσοκομεία
και οι προσλήψεις να γίνονται με
το σταγονόμετρο. Είναι χαρακτη
ριστικό ότι στα επαρχιακά νοσοκο
μεία «κατεβάζουν ρολά» ολόκληρα
τμήματα (πρόσφατο παράδειγμα η
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο
Νοσοκομείο Κεφαλλονιάς), ενώ
ή οι γιατροί δουλεύουν ΘΟήμερα
σερί ή σταματούν την εφημερία τα
νοσηλευακά ιδρύματα.
Στα μέσα της εβδομάδας που
πέρασε, με αφορμή τη δημοσιο
ποίηση από τον Ιατρικό Σύλλογο
Αθηνών μελέτης για ας συνθήκες
που Βιώνουν οι Ελληνες ασθενείς,
σύλλογοι ασθενών που εκπροσω

«Σας έχω» είναι το πιο
πρόσφατο... μότο του, το
οποίο το είπε για πρώτη
ψορά σε μια επεισοδιακή
συνάντηση με δημοσιο
γράφους στο νοσοκομείο
«Ερυθρός Σταυρός».
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πούν άτομα με σοβαρές και χρόνιες
παθήσεις, όπως ο καρκίνος, ο δια
βήτης, η πολλαπλή σκλήρυνση και
η άνοια, υπενθύμισαν όα πολλές
από ας κυβερνητικές εξαγγελίες
παραμένουν λόγια. Στην ουσία, τα
μεγάλα νομοσχέδια του υπουργεί
ου Υγείας αυτά τα χρόνια είναι δύο
και πρόκειται για την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας, που σε μεγάλο
βαθμό παραμένει σε σχέδια επί
χάρτου του υπουργείου Υγείας και
το πρόσφατο για ας ιδιωακές κλινι
κές, που περιλάμβανε σειρά άλλων
ρυθμίσεων, όπως οι χώροι επο
πτευόμενης χρήσης ναρκωτικών.
Ανάμεσα σε όσα έχει υλοποιήσει
η τωρινή ηγεσία του υπουργείου
Υγείας είναι και η ιατροφαρμακευ
τική κάλυψη των ανασφάλιστων,
ρύθμιση που εντασσόταν στον νόμο
για το παράλληλο πρόγραμμα. Οσα
μικρότερα νομοσχέδια του υπουρ
γείου Υγείας πάντως και αν έχουν
ψηφιστεί, όπως για παράδειγμα το
σύστημα κεντρικών προμηθειών ή
η ρύθμιση για την επιτροπή αξιολό
γησης φαρμάκων (ΗΤΑ), παραμέ
νουν εν πολλοίς ανεφάρμοστα.

Προκλήσεις
Αντί όλων αυτών, ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας προκαλεί διαρ
κώς με τη συμπεριφορά του. «Οσο
περδικολάστιχο και να το κάνεις
το σύστημα δεν μπορεί να απο
δώσει χωρίς προσωπικό», ήταν η
φράση που είχε πει όταν ανέλαβε
αναπληρωτής υπουργός Υγείας,
κάνοντας γνωστό όα μέχρι και την
προηγούμενη ημέρα επισκεπτόταν
την Αριστοτέλους υπό το καθεστώς
κινητοποιήσεων και «έχοντας παίξει
ξύλο στην πόρτα του υπουργείου».
Εκτοτε απέκτησε τον χαρακτήρα
του «νταή» της κυβέρνησης που τα
βάζει με όλους και απαντά σε όλα
με το «μπρουτάλ» ύφος του.
«Σας έχω» είναι το πιο πρόσφα
το. .. μότο του, το οποίο το είπε για
πρώτη φορά σε μια επεισοδιακή
συνάντηση με δημοσιογράφους
στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυ
ρός».
«Επρεπε να τον θάψω τρία μέ
τρα κάτω από τη γη» είχε πει για
υγειονομικό συντάκτη στην τελευ
ταία συνέντευξη Τύπου στην οποία

ηαρευρέθηκε. Οι εκπρόσωποι του
Τύπου Βρίσκονται πάντα στο στόχα
στρο του κ. Πολάκη. «Καταπιείτε τη
γλώσσα σας, πνιγείτε στη χολή σας,
κρεμαστείτε από τις γραβάτες σας»,
έχει αναφέρει απευθυνόμενος κατά
καιρούς στους δημοσιογράφους
ο αναπληρωτής υπουργός. Επι
πλέον, έχει δηλώσει ότι χρήζουν
«ψυχιατρικής περίθαλψης» και όα
η κυβέρνηση θα τους «περιθάλψει
τσάμπα». Σε τηλεοπτική του συ
νέντευξη μάλιστα δεν δίστασε να
χαρακτηρίσει τα δημοσιεύματα για
την εποχική γρίπη «fake news»,
λέγοντας ότι δεν είναι «και καμιά
καταστροφή».
Αναλόγως καταταγμένους ως
εχθρούς του έχει ο Παύλος Πο
λάκης και τους δικαστικούς λει
τουργούς, για τους οποίους επα
ναλαμβάνει διαρκώς ότι είναι σε
«διατεταγμένη υπηρεσία». Τους
έχει χαρακτηρίσει ουκ ολίγες φο
ρές «μέλη παραδικαστικών κυ
κλωμάτων», «τυφλοπόντικες και
τρωκτικά».
«Αποτελεσματικά λειτούργησε
το σύνολο των μηχανισμών του
κράτους, όσο και αν ο τελικός
αριθμός των θυμάτων θολώνει την
εικόνα», ήταν η τραγική φράση που
χρησιμοποίησε τον περασμένο Αύ
γουστο, μετά τη φονική πυρκαγιά
στο Μάτι, η οποία εξακολουθεί να
αντηχεί στα αφτιά των συγγενών
των 100 θυμάτων.
Από ας πολλαπλές και καθημε
ρινές κόντρες του με τους συνδι
καλιστές στον χώρο της Υγείας
και ειδικότερα με τον πρόεδρο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργα
ζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων
(ΠΟΕΔΗΝ), η πλέον αξιομνημόνευ
τη είναι εκείνη με αφορμή ας κα
ταγγελίες της Ομοσπονδίας για ίχνη
χολέρας στο γυναικολογικό νοσο
κομείο «Ελενα Βενιζέλου». Μετά
την ανακοίνωση του ΚΕΕΛΠΝΟ όα
δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα στο
νοσοκομείο, ο κ. Πολάκης ξέφυγε εντελώς, χαρακτηρίζοντας τον
πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ «προσφάτως ανακαλυφθέν στη χώρα μας
παράσιτο, παθογόνο για το σύστημα
Υγείας», με αποτέλεσμα οι δυο τους
να οδηγηθούν στα δικαστήρια. ■
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Δύο μεγάλα
νομοσχέδια που
δεν περπατάνε,
ένα ΕΣΥ
που παραπαίει,
μονάδες που
κλείνουν και
γιατροί στους...
δρόμους είναι
το έργο του
«αψύ» Πολάκη

7

 Ο «αρκουδιάρης» του Μαξίμου
Πηγή:

ΜΠΑΜ

Επιφάνεια:

1058.64 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

10

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

27-04-2019

Κυκλοφορία:

0

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ο «apKouSiapns»
του Μαξίμου
0 Παύλος ΠοΛάκης |
όταν έρχεται η ώρα
της κρίσης, παρά Β
τον αψύ χαρακτήρα
που Tou αποδίδει ■
ο πρωθυπουργός!
[\όγω... Σφακίων,

1δείχνει ότι είναι ένα
1ικυλί που απλά... |

Οι μεγάλες...
στιγμές στην
πολιτική πορεία
του Παύλου
Πολάκη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ο «κανίς του Τσότρα», το «μα γκα και του άντρα που πολλά βαρύ...
ντρόσκυλο της κυβέρνησης»
είναι μερικοί από τους πολλοιίς Ο «αρκουδιάρης»,
χαρακτηρισμούς που έχει... εισπράο Άδωνις και ο Στουρνάρας
ξει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας,
Ο μοναδικός'Ελλην πολίτης που...
Παύλος Πολάκης, στις κατά καιρούς τόλμησε να μιλήσει στην ίδια γλώσσα
κόντρες του με πολιτικούς, δικαστές, με αυτή την Παύλου Πολάκη δημόσια
καλλιτέχνες και βέβαια με τους συν είναι ο καλλιτέχνης Διονύσης Σαββόδικαλιστές του χώρου της Υγείας, με πουλος. Ο Νιόνιος δεν δίστασε να πα
τους οποίους οι αντιδικίες είναι σε μό ραλληλίσει με «αρκουδιάρη» τον ανα
νιμη βάση.
πληρωτή υπουργό Υγείας όταν του
Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας ζητήθηκε η γνώμη του γι’ αυτόν.
στις περισσότερες κόντρες και διαμά
Ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπα
χες του χρησιμοποιεί τραχύ και επιθε λος του Παύλου Πολάκη με κόντρες,
τικό λόγο, γεγονός που έχει ως απο μηνύσεις και αγωγές είναι ο Άδωνις
τέλεσμα να... μαζεύει μηνύσεις και Γεωργιάδης. Ο αντιπρόεδρος της Νέας
αγωγές από τους θίγόμενους, τις οποί Δημοκρατίας έχει καταθέσει τουλάχι
ες βέβαια όταν έρχεται η ώρα της κρί στον τρεις μηνύσεις και μια αγωγή κα
σης κρίνεται ένοχος ή κάνει πίσω αξιο- τά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας,
ποιώντας τη βουλευτική του ασυλία. Ο ενώ έχει δηλώσει δημόσια ότι θα τον
πρωθυπουργός, Αλέξης Τσΐπρας, φαί «χώσει φυλακή». Η κόντρα τους ξεκί
νεται πως αξιοποιεΐ τον Παύλο Πολάκη νησε ουσιαστικά με τη διερεϋ νηση της
προκειμένου να δίνει εξηγήσεις σε άλ οικονομικής διαχείρισης του Κέντρο
λο ύφος στους πολιτικούς αντιπάλους Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
του ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο να θρέφει τον όταν ο Άδωνις ήταν υπουργός Υγείας.
λαϊκισμό που το κυβερνών κόμμα έφε Ο αναπληρωτής υπουργός έχει μιλή
ρε στην πολιτική σκηνή του τόπου όταν σει για φαγοπότι χωρίς ωστόσο να έχει
συνειδητοποίησε ότι μόνο έτσι μπορεί βρεθεί κάτι νομικά μεμπτό για τον τό
να πάρει την εξουσία στα χέρια του.
τε υπουργό Υγείας. Μάλιστα, ο κ. Πο
Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης όταν λάκης πρόσφατα έχασε και αγωγή από
έρχεται η ώρα της κρίσης, παρά τον τους συγγενείς του εκλιπόντα δημοσι
αψύ χαρακτήρα που του αποδίδει ο ογράφου Βασίλη Μπεσκένη, ο οποίος
πρωθυπουργός λόγω... Σφακΐων, δεί ήταν συνεργάτης του Άδωνι Γεωργιάχνει ότι είναι ένα σκυλί που γαυγίζει δη. Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας,
αλλά δεν δαγκώνει. Χαρακτηριστι Παύλος Πολάκης, αβάσιμα, χωρίς κα
κό παράδειγμα η προ δύο εβδομάδες νένα στοιχείο, και με ξεκάθαρη πρόθε
υπόθεση άρσης της ασυλίας του με ση εξύβρισης, σπίλωνε επί μήνες τον
τά από μήνυση του Άδωνι Γεωργιά- δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ. Στην Εξετα
δη, όπου ζήτησε από την αρμόδια επι στική Επιτροπή για την Υγεία, ο Παύ
τροπή της Βουλής να κάνει χρήση του λος Πολάκης κατηγορούσε τον Άδωνι
νόμου περί ευθύνης υπουργών και η Γεωργιάδη πως προσέλαβε στο ΚΕΕΆμήνυση του Άδωνι, να πάει στο αρ ΠΝΟ τον Βασίλη Μπεσκένη λίγες μέ
χείο. Παρά ταϋτα, ο Παύλος Πολάκης ρες πριν αποχωρήσει από το υπουργείο
συνεχίζει την τακτική των ύβρεων, Υγείας. Ωστόσο, το Πολυμελές Πρωτο
ενώ όταν στριμώχνεται χρησιμοποι δικείο Αθηνών δικαίωσε ξεκάθαρα τον
εί φράσεις του τύπου «Μόνος μου και συνάδελφο, καταδικάζοντας τον ανα
όλοι σας. Σας έχω», θέλοντας να συνε πληρωτή υπουργό Υγείας για εξύβρι
χίσει να διατηρεί το προφίλ του... μά ση. Το Πρωτοδικείο Αθηνών επιδίκασε
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• Καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση του Βασί
λη Μπεσκένη.
• Καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμιση του πρόε
δρου εργαζομένων ΚΕΕΛΠΝΟ Σταμάτη Πουλή.
• Καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμιση του προέ
δρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου.
• Καταδίκη σε 1 χρόνο φυλακή για παράβαση καθή
κοντος του πρόεδρου ΚΕΕΛΠΝΟ Θεόφιλο Ροζενμπεργκ - διορισμένος από Πολάκη.
• Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων για την απομάκρυν
ση εταιρείας φύλαξης ΚΕΕΛΠΝΟ που πληρώθηκε με
προφορική του εντολή.
• Προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Δια
φθοράς για 8 εκατ. ευρώ στην εταιρεία φύλαξης.
• Προκαταρκτική εισαγγελία Διαφθοράς για διαχείρι
ση 25 εκατ. ευρώ μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ για το Προσφυγικό.
• Ποινική δίωξη σε 3 συνεργάτες του για παράνομες

χρηματική αποζημίωση 18.000 ευρώ
στην οικογένεια του αδικοχαμένου συ νάδελφου.
Τη δεύτερη μεγάλη κόντρα, σε προ
σωπικό επίπεδο, ο Παύλος Πολάκης
την έχει με τον διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Ο κ.
Πολάκης έχει χαρακτηρίσει τον Γιάν
νη Στουρνάρα «μέρος του συστήματος
που χρεοκόπησε τη χώρα» και τον έχει
καλέσει να παραιτηθεί, να φύγει και να
μην ξαναμιλήσει.... Βέβαια, η κόντρα
τους κορυφώθηκε όταν αποκαλϋφθηκε το καταναλωτικό δάνειο του κ. Πο
λάκη, ύψους 100.000 ευρώ, από την
τράπεζα Αττικής και ο πολιτικός ζή
τησε από τον τραπεζίτη να δώσει στοι
χεία για το νόμιμο δάνειο του. Ωστό
σο, η υπόθεση αυτή πήρε άλλη τροπή
όταν αποκαλϋφθηκε ότι ο αναπληρω
τής υπουργός Υγείας ηχογραφοϋσε τη
συνομιλία του με τον διοικητή της Τρά
πεζας της Ελλάδος με αποτέλεσμα την
επέμβαση του εισαγγελέα και την κα
τακραυγή από τον πολιτικό κόσμο. Βέ
βαια και στην περίπτωση αυτή ο ανα
πληρωτής υπουργός Υγείας έκανε
πίσω δηλώνοντας, έκτων υστέρων, ότι
δεν έκανε καμία ηχογράφηση.

Το μέτωπο των δικαστών
Οι φραστικές επιθέσεις στους δικα
στές είναι κάτι σύνηθες από τον Παύ
λο Πολάκη. Ξεκινώντας από το φιά
σκο του διαγωνισμού των τηλεοπτικών
αδειών και φτάνοντας μέχρι την υπό
θεση «Novartis» ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας δείχνει ότι έχει μια
μορφή βεντέτας με το δικαστικό σώ
μα αφού έχει κάνει λόγο για παραδικαστικό κύκλωμα και αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις στη διαλεύκανση υπο
θέσεων αποδίδοντας πολιτικές σκοπι
μότητες. Έφτασε, μάλιστα, σε σημείο
να κατηγορεί προσωπικά τους δικα
στές που διερευνούν υποθέσεις Υγεί
ας, προκαλώντας την μήνη των δικα
στικών ενώσεων.

προσλήψεις.
• Ποινική δίωξη σε μετακλητό συνεργάτη του για πα
ρότρυνση των υπαλλήλων ΚΕΕΛΠΝΟ σε ψευδορ
κία και χορήγηση πλαστών στοιχειών εις βάρος του
Άδωνι Γεωργιάδη.
• Αίτημα άρσης ασυλίας στη Βουλή για ηθική αυτουρ
γία του Πολάκη για την ανωτέρω περίπτωση.
• Ρεζιλίκι με τον διορισμένο ιδιοκτήτη βουλκανιζατέρ
ως αντιπρόεδρο στο νοσοκομείο Σαντορίνης.
• Εκτέθηκε ανεπανόρθωτα με τις δηλώσεις του για τον
Στέλιο Κυμπουρόπουλο.
• Ρεζιλίκι με αναισθησιολόγο ξαδέρφη του και την
4χρονη Μελίνα στην Κρήτη, που πέθανε στο χει
ρουργείο.
•Έμεινε άφωνο το πανελλήνιο με τους νεκρούς στο
Μάτι που ήξερε και το έκρυβε.
• Σάλος με τη δήλωσή του για τους 101 νεκρούς της γρί
πης, «δεν είναι και καμιά τραγωδία».
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