 «Χιοποίηση της πολιτικής ζωής» τη Ν.Δ.
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Επιφάνεια:

300.61 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

3

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-05-2019

Κυκλοφορία:

950

ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ Η ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

«Χιοποίηση της πολιτικής ζωής» από τη Ν.Δ.
» Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η υπουργός
Προστασίας του Πολίτη'Ολγα Γεροβασίλη λό
γω της χθεσινής αναπαραγωγής της ευθείας
προσωπικής επίθεσης που δέχτηκε από τη
Ν.Δ. Η αξιωματική αντιπολίτευση σε ανακοί
νωσή της για το θέμα της Υγείας ανέφερε ότι
η'Ο. Γεροβασίλη έκανε «χρυσές δουλειές με το
ιδιωτικό ακτινοδιαγνωστικό ιατρείο που δια
τηρεί στην Άρτα».
Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ κατηγόρησε τον Κ.
Μητσοτάκη για «χιοποίηση της πολιτικής ζω
ής» και «χυδαιότητα και πολιτική των fake
news». Η υπουργός Προστασίας του Πολίτη ο
δηγήθηκε στην απόφασή της να προσφύγει
στη Δικαιοσύνη από το γεγονός ότι, παρά την
απάντηση που είχε δώσει χθες, κάποιοι δημο
σιογράφοι αναπαρήγαγαν χθες την αναφορά
της Ν.Δ. στο πρόσωπό της, την οποία θεωρεί
προσβολή για την προσωπική της υπόληψη.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Σε όσους επιμένουν στη συκοφαντία και
τη λάσπη την απάντηση θα δώσει η Δικαιο
σύνη» έγραψε στο Twitter. Όπως αναφέρουν
πληροφορίες του ΑΠΕ, η προσφυγή της υ
πουργού, την οποία επεξεργάζεται το νομικό
επιτελείο της, θα στρέφεται εναντίον δημο
σιογράφων και πολιτικών προσώπων που ε
πιμένουν σε αυτή την αναφορά.
«Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν κ. Μητσοτά
κη, καμιά Ν.Δ. και κανέναν κ. Πορτοσάλτε να
με προσβάλει προσωπικώς. Τα ράμματα για
τη γούνα τους είναι πολλά» είπε χαρακτηρι
στικά στην ΕΡΤ.
Αναφερόμενη στο επίδικο η υπουργός ανέ
φερε ότι το νοσοκομείο της Άρτας, περιοχή ό
που η ίδια συμμετείχε σε ιδιωτικό ιατρείο εδώ
και 25 χρόνια ως γιατρός, έχει αξονικό τομο
γράφο από το 1994. Επισήμανε δε ότι επί δια
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν έμεινε ούτε μέρα χω-

Ολγα Γεροβασίλη

ρις το συγκεκριμένο μηχάνημά,
πλην μίας βλάβης και για λίγο
διάστημα που απαιτήθηκε για
την αντικατάσταση του τομο
γράφου με καινούργιο, με πρω
τοβουλία του υπουργείου Υγεί
kcu
ας, πριν από ενάμιση χρόνο.
Η υπουργός διευκρίνισε ότι,
το διάστημα αυτό, το εργαστή
ριό της δεν είχε καν αξονικό
τομογράφο, ενώ και η ΠΟΕΔΗΝ είχε καταγγείλει ότι δεν είχε η πόλη
τομογράφο, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι
πολίτες να μεταβαίνουν σε άλλες πόλεις για
την εξέταση. Τόνισε ακόμη ότι έχει μεταφέρει
τις μετοχές της στο ιατρείο λόγω ασυμβίβα
στου και υπογράμμισε ότι η Ν.Δ. πανικοβλήθηκε από την τεράστια εκδήλωση υποδοχής
του πρωθυπουργού στην Άρτα.

@olgagerovasili

Σε όσους επιμένουν

στί1 συκοφαντία

τη λάσπη,
τΠν απάντηση
θα 5ώσζί Π Δικαιοσύνη.

Για «ψευδέστατη πληροφορία, που υποτιμά
τη νοημοσύνη των πολιτών και προσβάλλει
αδιακρίτως και με εξαιρετικά βάναυσο τρόπο
το σύνολο των εργαζομένων στο νοσοκομείο»
κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του
νοσοκομείου Άρτας.

1

 Απεργουν σήμερα στα Νοσοκομεία
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Επιφάνεια:

61.77 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

22

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-05-2019

Κυκλοφορία:

2870

Αττεργοόν σήμερα
οι εργαζόμενοι
στα Νοσοκομεία
Πανελλαδική πανυγειονομική 24ωρη απεργία ε'χει
κηρύξει για σήμερα Πέμπτη 16 Μάίου, η Πανελλή
νια Ομοσπονδία Εργαζομέ
νων στα Δημόσια Νοσοκο
μεία (ΠΟΕΔΗΝ), με σύνθη
μα "δημόσια υγεία ώρα μη
δέν" και αίτημα "η δημόσια
υγεία χρειάζεται επενδύ
σεις σε ανθρώπινο δυναμι
κό, ιατροτεχνολογικό εξο
πλισμό και στις υποδομές
για να πάψουν οι πολίτες
να πληρώνουν από την
τσέπη τους είτε συμμετοχή
είτε όλα τα έξοδα". Οι ερ
γαζόμενοι στα Νοσοκομεία
θα συγκεντρωθούν στις
9:00 πμ στο νοσοκομεία "Α
λεξάνδρα" και στη συνέχεια
θα πραγματοποιήσουν πο
ρεία στο υπουργεία Υγείας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Υποβάθμιση υπηρεσιών Υγείας καταγγέλλουν οι
εργαζόμενοι
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

256.52 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

7

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-05-2019

Κυκλοφορία:

14860

1

Υποβάθμιση υπηρεσιών Υγείας
καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
Νοσοκομεία χωρίς βασικές ειδικό
τητες γιατρών, με πεπαλαιωμένο
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και
με ελλείψεις υλικών, είναι η εικόνα
του χώρου της Υγείας την οποία
σκιαγραφούν οι εργαζόμενοι στα
δημόσια νοσοκομεία, οι οποίοι
σήμερα πραγματοποιούν 24ωρη
πανελλαδική απεργία για να ανα
δείξουν, όπως τονίζουν, «το χάλι
της δημόσιας υγείας που δεν αν
τιστρέφεται». Οι εργαζόμενοι θα
συγκεντρωθούν στις 9 π.μ. στο
νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» και εν
συνεχεία θα κατευθυνθούν στο
υπουργείο Υγείας, για να διαμαρτυρηθούν για την υποβάθμιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπη
ρεσιών Υγείας και για τη συνεχή
ιδιωτικοποίηση του συστήματος.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων
κατηγορούν την κυβέρνηση για
υποκρισία όταν μιλάει για δημόσιο
σύστημα υγείας, τη στιγμή που οι
ιδιωτικές δαπάνες είναι στο 3,5%
του ΑΕΠ όταν στις άλλες χώρες
της Ε.Ε. ο μέσος όρος είναι 1% του
ΑΕΠ. «Τα ιδιωτικά διαγνωστικά
κέντρα κάνουν χρυσές δουλειές,
50 νοσοκομεία δεν διαθέτουν αξο
νικό τομογράφο, το 60% του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι
πεπαλαιωμένος. Το “Αττικόν” δεν
διαθέτει μαγνητικό τομογράφο.
Σε 100 Κέντρα Υγείας δεν λειτουρ
γούν τα ακτινολογικά και μικρο
βιολογικά εργαστήρια λόγω έλλει
ψης προσωπικού ή βλαβών», ση
μειώνει σε ανακοίνωσή της η Ομο
σπονδία Εργαζόμενων στα Δημόσια
Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), και συνε
χίζει: «Νοσοκομεία δεν διαθέτουν
βασικές ειδικότητες γιατρών και
οι νοσηλευόμενοι ασθενείς καλούν
ιδιώτες για να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημα υγείας και τους πληρώ
νουν από την τσέπη τους. (...) Νο
σηλευόμενοι ασθενείς φέρνουν τα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

φάρμακα από το σπίτι τους, ανα
λώσιμα και χειρουργικά υλικά».
Οι εργαζόμενοι αμφισβητούν
και όσα υποστηρίζει το υπουργείο
Υγείας για αύξηση του προσωπικού
στα νοσοκομεία. Οπως σημειώνουν,
είτε με βάση τα στοιχεία του υπουρ
γείου Δημόσιας Διοίκησης για το
μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό είτε
με βάση το παλιό πληροφοριακό
σύστημα του υπ. Υγείας, το προ
σωπικό των νοσοκομείων σε σχέση
με το 2014 έχει μειωθεί (κατά 1.845
άτομα στην πρώτη περίπτωση και
κατά 6.000 στη δεύτερη).
Εν τω μεταξύ, έντονη είναι η
αντίδραση της ομοσπονδίας για
τις χθεσινές δηλώσεις στην κρα
τική τηλεόραση της υπουργού
Προστασίας του Πολίτη Ολγας Γεροβασίλη, η οποία προχώρησε σε

Κατηγορούν την κυβέρ
νηση για υποκρισία,
σημειώνοντας ότι οι ιδιω
τικές δαπάνες υγείας
στην Ελλάδα είναι
πολύ υψηλές.
παραλληλισμό των επιθέσεων του
«Ρουβίκωνα» με τις διαμαρτυρίες
της ΠΟΕΔΗΝ. «Να την πληροφο
ρήσουμε ότι η ΠΟΕΔΗΝ δεν πέταξε ποτέ μπογιές, τρικάκια και
δεν έσπασε καμία πόρτα. Δεν κα
τέστρεψε περιουσίες, μαγαζιά, αυ
τοκίνητα. Δεν επιτέθηκε σε πρε
σβείες. Κινητοποιήσεις και δια
μαρτυρίες κάνει έξω από τα υπουρ
γεία. Και όμως την ΠΟΕΔΗΝ γέμισε
μηνυτήριες αναφορές η κυβέρνη
ση, εν αντιθέσει προς τις άλλες
ομάδες στις οποίες δείχνει ανοχή»,
αναφέρει η ομοσπονδία.

3

 Μηνύσεις Γεροβασίλη μετά τα πυρά της Ν.Δ. για
χρυσές δουλειές από το ιατρικό κέντρο της
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

192.87 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-05-2019

Κυκλοφορία:

8215

1

Μη νύσεις Γεροβασϊλη μετά τα πυρά ms ΝΑ.
γιαχρυσέε δουλειές από το ιατρικό κέντρο ms
ΣΤΗ Δικαιοσύνη προσφεύγει η Ολγα Γεροβασίλη με αφορμή επίσημη ανακοίνωση της Ν.Δ. κα
τά της υπουργού Προστασίας του Πολίτη, στην
οποία καταλόγιζε, ως γιατρό, «υπόγειες διαδρο
μές» με δημόσια νοσοκομεία για να κάνει «χρυ
σές δουλειές με το ιδιωτικό ακτινοδιαγνωστικό
κέντρο που διατηρεί στην Αρτα».
«Σε όσους επιμένουν στη συκοφαντία και τη
λάσπη, την απάντηση θα δώσει η Δικαιοσύνη»
έγραψε στο twitter η Ολγα Γεροβασίλη, η οποία
βρέθηκε στο στόχαστρο του κόμματος της αξι
ωματικής αντιπολίτευσης στο πλαίσιο της αντι
παράθεσης Μοσχάτου και Μαξίμου για τις σοκαριστικές δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη για την
ιδιωτικοποίηση της Υγείας.
Η κυρία Γεροβασίλη διέψευσε κατηγορημα
τικά όσα υποστηρίζει η Ν.Δ. και σημείωσε ότι το
Νοσοκομείο Αρτας, περιοχή όπου η ίδια συμμε
τείχε σε ιδιωτικό ιατρείο εδώ και 25 χρόνια ως
γιατρός, έχει αξονικό τομογράφο από το 1994.
Οπως είπε, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

έμεινε ούτε μέρα χωρίς το συγκεκριμένο μηχά
νημα, πλην μίας βλάβης και για λίγο διάστημα
για την αντικατάσταση του τομογράφου με και
νούργιο, με πρωτοβουλία του υπουργείου Υγεί
ας πριν από ενάμιση χρόνο.
Η υπουργός Προστασίας του Πολίτη διευκρί
νισε ότι το διάστημα αυτό το εργαστήριό της δεν
είχε καν αξονικό τομογράφο, ενώ και η ΠΟΕΔΗΝ είχε καταγγείλει ότι δεν είχε η πόλη τομο
γράφο, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι πο
λίτες να μεταβαίνουν σε άλλες πόλεις για την
εξέταση.
Διευκρίνισε, ακόμη, ότι έχει μεταβιβάσει τις
μετοχές της στο ιατρείο λόγω ασυμβίβαστου και
υπογράμμισε ότι η Ν.Δ. πανικό βλήθηκε από την
τεράστια εκδήλωση υποδοχής του πρωθυπουρ
γού στην Αρτα και στις άλλες πόλεις της περιο
δείας του και στοχοποιήθηκε η ίδια που πολι
τεύεται εκεί, για να αντιστραφεί η ατζέντα. Η κυ
ρία Γεροβασίλη κατηγόρησε τη Ν.Δ. για «χιοποίηση της πολιτικής».

4

 Έγινε πάμπλουτη με τους αξονικούς τομογράφους
και έχει το θράσος και μιλάει
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Επιφάνεια:

1454.73 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

1,14

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-05-2019

Κυκλοφορία:

6090

1

ΑΡΙΣΤΕΡΗ κομπιναβόρισσα
με ΔΕΞΙΑ ΤΣΕΠΗ
ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
με πρωταγωνίστρια τπν
ύποπτπ υπουργό Γεροβασίλπ
και τουε αξονικούς και
μαγνπτικούε τομογράφους του
διαγνωστικού τπε κέντρου

Χάλαγαν όλα στα δπμόσια νοσοκομεία και οι ασθενείς έτρεχαν
στο μαγαζάκι τηε.Έβγαλε εκατομμύρια kci ο ΕΟΠΥΥ, πλήρωνε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5

 Έγινε πάμπλουτη με τους αξονικούς τομογράφους και έχει το θράσος
1
και μιλάει
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

1,14

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-05-2019

Αριστεροί με δεξιά τσέπη

Στο σπίτι του «κρεμασμένου» δεν μιλάνε για σχοινί κυρό-Όλγα. Εσύ είχε*
το μονοπώλιο με τα διαγνωστικά κέντρα που πίνουν το αίμα του λαού

Έγινε πάμπλουια με ms αξονϊκούέ
ιομογμάφοιιε και έχει το θμάσοε και μιλάει

Το«αμαρτωδό»
διαγνωστικό
κέντρο

Από τον Γιάννπ
Γαννόπουλο

Η Όλγα Γεροβασίλη είναι
στην κυριολεξία η εκδοχή
της Αριστερής βουλευτίνας,
που εξαρχής δεν είχε και
Τσίπρας,
δεν έχει, σε συμπεριφορά,
Γεροβασίήη
γούστο και εμφάνιση,
στην Άρτα
ουδεμία σχέση με τις
κακοντυμένες και
απεριποίητες συντρόφισσες του ΣΥΡΙΖΑ. Η
Αρτινιά και συντοπίτισσα του Τσίπρα, όμως, είναι
στην κυριολεξία και κάτι άλλο. Ταυτίζεται
απόλυτα με αυτό που ο λαουτζίκος συνηθίζει να
λέει: «Αριστερός πολιτικός, με δεξιά τσέπη!»

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ που
λειτουργούν στην πόλη της ΑΡΤΑΣ.
Στο ένα ήταν μέτοχος π
Γεροβασίλη, αλλά λόγω
ασυμβίβαστου μεταβίβασε το
ποσοστό της εξ ολοκλήρου σε
μέλος της οικογένειας της. Στο
νοσοκομείο της γειτονικής
Πρέβεζας, ο αξονικός
τομογράφος για μεγάλα χρονικά

διαστήματα ήταν εκτός λειτουργίας, όπως από τις 10
Οκτωβρίου 2015 έως τον Δεκέμβρη 2016, ημέρα της
πρώτης καταγγελίας. Επίσης μαγνητικός τομογράφος,
ούτε εκεί υπήρχε. Και βεβαίως τα μέλη του ΕΟΠΥΥ, είχαν
το δικαίωμα της επιλογής, αλλά οι νοσηλευόμενοι
ασθενείς οδηγούνταν και οδηγούνται από τα νοσοκομεία
ως «πρόβατα» στο ακτινοδιαγνωστικό κέντρο που έχει
συνεταιριλίκι η Όλγα. Στην Άρτα δε, ο αξονικός
τομογράφος ήταν τόσο πεπαλαιωμένος (μοντέλο 1998)
που έτσι κι αλλιώς έβγαινε εκτός λειτουργίας.

ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 01 ΔΙΚΟΙ ΤΗΣ

Τότε η Γεροβασίλη, ήταν κυβερνητική εκπρόσωπος και αντί να παραιτηθεί από την εταιρεία λόγω ασυμβίβαστου μέσα
σε 8 μέρες, παραιτήθηκε μόλις το 2015 μεταβιβάζοντας το ποσοστό στον γιο της! Όλα τα μέλη της οικογένειας της
Αριστερής Όλγας, είχαν ήδη... γαλουχηθεί στο Δημόσιο. Ήταν τότε που άλλαξε οριστικά η ζωή και η τύχη της, αφού
ορίστηκε και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ. Από το 2012 η ανοδική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό σκηνικό της
Η υπουργίνα της Αστυνομίας, αν και το πλέον πανίσχυρο
χώρας ταυτιζόταν με την επίσης ανοδική πορεία της Ηπειρώτισσας πολιτικού.
στέλεχος του Αλέξη σ’ όλη την Ήπειρο και ενώ αμέσως
■Το βιογραφικό της πλούσιας υπουργού
ανέλαβε χαρτοφυλάκιο, δεν φρόντισε
Η Γεροβασίλη γεννήθηκε στην Άρτα στις 16 Ιανουάριου 1961. Ο πατέρας της, Βασίλης, δούλευε στο
το μοναδικό νοσοκομείο της Άρτας να
νοσοκομείο ως βοηθός ακτινολόγου και η μητέρα της, Αρτεμίσια, ήταν νοσηλεύτρια. Έχει έναν αδελφό, τον
εφοδιαστεί έστω ακόμη και σήμερα με
Κώστα, ο οποίος σήμερα είναι συνταξιούχος της ΔΕΗ.
μαγνητικό τομογράφο, ενώ και ο
■ Για την Όλγα Γεροβασίλη ο δρόμος για την Αθήνα ξεκινάει με τη φοίτησή της στο KATE -σημερινό ΤΕΙ
πεπαλαιωμένος αξονικός τομογράφος
Αιγάλεω-, όπου τελειώνει βοηθός ακτινολόγου.
αντικαταστάθηκε μόλις πριν από έναν
Αμέσως μετά δίνει κατατακτήριες στην Ιατρική Αθηνών και αποκτά ειδικότητα ως ιατρός ακτινοδιαγνώστρια
χρόνο και αφού ασφαλώς είχε
με εξειδίκευση στην αξονική και μαγνητική τομογραφία, την παιδοακτινολογία και τη γυναικολογική
μεσολαβήσει η καταγγελία της
ΠΟΕΔΗΝ, που την «κάρφωνε» με το
Ο πρώην ΜητροποΆίτης ακτινολογία. Στόχος ήταν η επιστροφή στην πατρίδα, όπου σχεδόν αμέσως άρχισε να εργάζεται στο ΙΚΑ της
περιοχής. Παράλληλα, συνεργάστηκε και με το διαγνωστικό κέντρο του Κώστα Αλεξίου, ο οποίος είναι
σχόλιο:
Άρτας Ιγνάτιος
αδελφός του τότε Μητροπολίτη Άρτης, Ιγνατίου. Αηό το 1997 μέχρι το 2003 διετέλεσε γραμματέας της
Ιατρικής Εταιρείας Άρτας και από το 2003 μέχρι το 2005 γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας. Στο
«Για τις δαπάνες υγείας η
μεταξύ ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε -με πολιτικό γάμο- τον Λευκαδίτη ηθοποιό Βαγγέλη Κτενά, με τον οποίο
διαφθορά και η διαπλοκή βρίσκονται και στην
απέκτησαν έναν γιο, τον 24χρονο σήμερα φοιτητή του Φυσικού, Φαίδωνα.
«αυλή» της κυβέρνησης».
Λίγα χρόνια αργότερα -περίπου τέσσερα- ήρθε το διαζύγιο. Και αμέσως μετά ο δεύτερος γάμος της -αυτήν τη φορά
θρησκευτικός- με τον χημικό μηχανικό Γιώργο Παππά, υπάλληλο της Πολεοδομίας και υποψήφιο βουλευτή του
Η Γεροβασίλη ξαναβρέθηκε μόλις χθες στο στόχαστρο,
Συνασπισμού το 2004 και το 2009.
αλλά της αντιπολίτευσης, αφού η Ν.Δ. σε ανακοίνωσή της
Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, την Αγγελική, που πάει Γ' Λυκείου, και τον 13χρονο Κωνσταντίνο. Λίγο μετά τη γέννηση
για το χάλι των νοσοκομείων προέτρεψε ανοιχτά το Μαξίμου
της κόρης της στις δημοτικές εκλογές του 1998 εκλέχθηκε δημοτική σύμβουλος Αρταίων, ενώ το 2006 και το 2010
να στραφεί προς την κα Γεροβασίλη λέγοντας: «Θα τους
ήταν υποψήφια δήμαρχος Αρταίων, επικεφαλής της «Δημοτικής Αλλαγής». Στις βουλευτικές εκλογές του 2000 ήταν
εξηγήσει εκείνη πώς έκανε χρυσές δουλειές με το ιδιωτικό
υποψήφια βουλευτής Νομού Άρτας, συνεργαζόμενη ως ανέντακτη με το ψηφοδέλτιο του Συνασπισμού, και στις
ακτινοδιαγνωστικό κέντρο που διατηρεί στην Άρτα». Και αντί
Ευρωεκλογές του 2004 ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο «Γυναίκες για μια άλλη Ευρώπη». Στις
η υπουργός να απαντήσει με «στοιχεία», στρέφεται τώρα στη
περιφερειακές εκλογές του 2014 επελέγη από την Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ ως υποψήφια περιφερειάρχης Ηπείρου, επικεφαλής
Δικαιοσύνη για να «βρει» τάχα το δίκιο της, αλλά για την...
της «Ήπειρος Ανατροπής». Από τον Μάιο του 2012 μέχρι και σήμερα είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Άρτας, μέλος της
ταμπακέρα ούτε λέξη δεν βρήκε να πει στους πολίτες!
Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, καθώς και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής. Μετά τις Ευρωεκλογές του 2014 ορίστηκε υπεύθυνη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ για
Ο αδερφός του Μητροπολίτη Ιγνάτιου και οι
την Επιτροπή Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου (ΕΕΚΕ) του υπουργείου Εσωτερικών.
«δουλίτσες» με τον αξονικό και τον μαγνητικό
Τον Δεκέμβριο 2016, το έργο είχε πρωτο-επαναληφθεί με
την ΠΟΕΔΗΝ να αποκαλύπτει ότι στα Νοσοκομεία Άρτας και
Πρέβεζας είτε δεν λειτουργεί είτε δεν υπάρχει αξονικός και
μαγνητικός τομογράφος και όλες οι εξυπηρετήσεις γίνονται
συνήθως από το «έγκυρο» ιδιωτικό ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ στην πόλη της ΑΡΤΑΣ, που είχε συνεταιρικά η
Γεροβασίλη με τον Κωνσταντίνο Αλεξίου, αδελφό του
Μητροπολίτη Ιγνατίου που παραιτήθηκε από μόνος του τον
Σεπτέμβρη 2016 λόγω ηλικίας.
Τότε το σύνολο των Μαγνητικών Τομογραφιών των
κατοίκων των δύο νομών, πραγματοποιούνταν σε δύο ιδιωτικά

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Να θυμίσουμε πως όταν ανέλαβε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πήρε τη θέση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη,
μετά τον σάλο με το βίντεο-καρότο. Η ίδια, αν και γιατρός είναι μανιώδης καπνίστρια, αποτέλεσε -μαζί με άλλες
συναδέλφους της- «κόκκινο» πανί για τον φανατικό αντικαπνιστή και πρώην συνάδελφό τους, Ανδρέα Ψυχάρη, όταν
τις... συνέλαβε να καπνίζουν στην αίθουσα της Γερουσίας και να αγνοούν τον αντικαπνιστικό νόμο. Μάλιστα, ο κ.
Ψυχάρης κατέθεσε στη Βουλή σχετική ερώτηση αναφέροντας και το περιστατικό με τις... θεριακλούδες βουλευτίνες. Η
ίδια βέβαια διαδίδει πως μέντοράς της ήταν ο γνήσιος Αριστερός και συντοπίτης της, Γιάννης Μπανιάς. Σύμφωνα,
πάντως, με τις δηλώσεις στη Βουλή, είναι ενδεικτικό πως το 2010 το εισόδημά της ανερχόταν μόλις στις 315.000
ευρώ. Πολύ... λίγα χρήματα, για τη συντήρηση έστω και μιας... Αριστερής οικογένειας!
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Κυκλοφορία:

13695

1

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΣ
Ο ΡΟΥΒΙΚΩΝΑΣ
ΑΣΥΔΟΣΙΑ, ΑΝΟΧΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ
•Και η Γεροβασίλη
προκαλεί με συγκρίσεις
ΣΕΛΙΑΕΣ 12-13
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Ο ΡουΒίκωναβ
ανέλαΒε την ευθύνη
για την επίθεση με
pnoyics στο σπίτι
του αμερικανού
πρεσβευτή

V

Αλωνίζουν ανενόχλητοι
Ρουβίκωνες, μπαχαλάκηδες
Επιδρομή στο σπίτι του αμερικανού πρεσβευτή
και επίθεση κουκουλοφόρων σε κτίριο της Λ. Συγγρού
κατά τη διάρκεια πολιτικής εκδήλωσή με Σαμαρά,
Κικίλια και Κεφαλογιάννη
ΤΗΣΛΙΑΣ ΝΕΣΦΥΓΈ

οχήματα και εκτόξευσαν κροτίδες στους
άνδρες ασφαλείας, ενώ στο κτίριο της
ι μολότοφ στα Εξάρχεια πέφτουν
Εθνικές Ασφαλιστικής βρίσκονταν μεταξύ
κατά εκατοντάδες από κρανο
άλλων ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης
φόρους, τα μέλη του Ρουβίκωνα
Σαμαράς, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημο
αλωνίζουν ανενόχλητα ακόμα καικρατίας
έξω
Αδωνις Γεωργιάδης, ο βουλευτής
από κτίρια - στόχους υψηλού κινδύνου,
Βασίλης Κικίλιας, η Ολγα Κεφαλογιάννη
Αστυνομικά Τμήματα δέχονται εμπρηστι
κ.ά. Ενα από τα οχήματα που δέχτηκε
κές επιθέσεις και κουκουλοφόροι σπά
επίθεση ήταν εκείνο του βουλευτή Χίου
νε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ωστόσο η
της ΝΔ Νότη Μηταράκη.
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Ολγα
Ο απόλυτος διασυρμός της ΕΛ.ΑΣ όμως
Γεροβασίλη δεν βλέπει έξαρση βίας και
είχε έρθει αρκετές ώρες πριν, με την
παραβατικότητας, ούτε άβατα. Μπροστά
επιδρομή του Ρουβίκωνα στο σπίτι του
στην εκρηκτική κατάσταση των τελευ
αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ. Κοντά
ταίων 24ώρων εξαιτίας συνεχόμενων
στο «οχυρό» της αμερικανικής πρεσβείας
επιθέσεων αντιεξουσιαστών ως στήριξη
- υποτίθεται στην τπο καλά φρουρούμενη
στον αμετανόητο τρομοκράτη Δημήτρη
ζώνη της πρωτεύουσας -, ο Ρουβίκωνας
Κουφοντίνα, η αρμόδια για την ασφά
έδρασε με μια κίνηση εντυπωσιασμού
λεια του πολίτη υπουργός απαντά με
σε ένδειξη συμπαράστασης στον Κου
αναφορές σε... συνδικαλιστές (και όχι
φοντίνα. Αντί για κλοιό ασφαλείας όμως
μόνο της Αστυνομίας). «Να σας θυμίσω
τα μέλη του Ρουβίκωνα βρήκαν ανοιχτό
το πεδίο δράσης. Η επίθεση στο σπίτι
ότι τρικάκτα, μπογιές και τα λοιπά έχουμε
του Πάιατ στους Αμπελόκηπους έγινε
από συνδικαλιστικούς φορείς (θυμίζω
στις 4 τα ξημερώματα από δέκα άτομα σε
ΠΟΕΔΗΝ) και άλλους φορείς τους οποί
ους πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ίσους
μοτοσικλέτες. Κρανοφόροι προσέγγισαν
την οικία παρακάμπτοντας κάθε μέτρο
όρους» είπε χθες, ενώ στις προχθεσινές
αποκαλύψεις ότι ούτε η Τροχαία δεν
μπαίνει στα Εξάρχεια, μιλούσε για συν
δικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ «που δεν κάνουν
τη δουλειά τους».

Ο

ασφαλείας και έριξαν μαύρη μπογιά στον
μαντρότοιχο (ακόμα και δίπλα στο φυλά
κιο της σκοπιάς) αλλά και ένα καπνογόνο
στον δρόμο. Αστυνομικοί που επενέβησαν
«κατόπιν εορτής» προχώρησαν σε εννιά
προσαγωγές υπόπτων οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ. Ψύχραιμος ο αμερχκανός
πρέσβης αρχικά έκανε λόγο μέσω Twitter
για παιδαριώδη βανδαλισμό. «Ξύπνησα
από έναν παιδαριώδη βανδαλισμό το
πρωί έξω από την πρεσβεία και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τις ελληνικές
αρχές μέχρι να τιμωρηθούν οι δράστες
σύμφωνα με τον νόμο» ανέφερε σημει
ώνοντας ότι «η καταστροφή περιουσίας
δεν είναι ειρηνική διαμαρτυρία». Στη
συνέχεια με δηλώσεις του επεσήμανε:
«Εχουμε πολλά χρώματα στην πρεσβεία
και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ξα
ναβάψουμε τον τοίχο. Αυτός, όμως, ο
τύπος χουλιγκανισμού κάνει κακό στην
Αθήνα σε ό,τι αφορά ας προοπτικές της,
ως έναν προορισμό για τουρισμό και για
επενδύσεις. Είμαι ευγνώμων που όλα δεί
χνουν ότι η Ελληνική Αστυνομία σκοπεύει
γρήγορα να λύσει το θέμα». Ηταν η δεύ
τερη φορά που η οικία του αμερικανού
πρέσβη έγινε στόχος του Ρουβίκωνα. Τον
Σεπτέμβριο του 2018 είχαν πετάξει φέιγ
βολάν, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο
μέλη του Ρουβίκωνα πέταξαν μπογιές
και καπνογόνα στην πλαϊνή πλευρά της
αμερικανικής πρεσβείας.

0 Κουφοντίνας ζητά κατάργηση του εισαγγελικού βέτο

ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ. Και όλα αυτά ενώ το
«πάρτι» των μπαχαλάκηδων συνεχιζόταν.
Χθες αργά το απόγευμα, περίπου 20 νεα
ροί βγήκαν από το Πάντειο Πανεπιστήμιο
και εξαπέλυσαν καταδρομικό επίθεση σε
κτίριο επί της Λεωφόρου Συγγρού, κατά
τη διάρκεια εκδήλωσης του υποψήφιου
δημοτικού συμβούλου με τον συνδυασμό
του Κώστα Μπακογιάννη για τον Δήμο
της Αθήνας, Νικόλαο Μακρόπουλο. Οι
κουκουλοφόροι προξένησαν ζημιές σε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Την κατάργηση του εισαγγελικού Βέτο με νομοθετική ρύθμιση ζητά ο πολυϊσοΒίτηβ
ms 17Ν Δημήτρηε Κουφοντίναε, ο onoios ουνεχίζει την απεργία πείναε μετά την
απόρριψη του αηήματόβ του περί χορήγησηε άδειαβ, αρνούμενοε την αναγκαστική
σίτιση που διέταξε η Εισαγγελία Βόλου. Σε δελτίο Τύπου αναφέρεται, μεταξύ άλ
λων, ότι «με δεδομένο το αδιέξοδο που δημιουργούν η επιδείνωση Tns κατάστασης
και οι περιορισμοί του νομικού πλαισίου, η μόνη δυνατότητα για να εμποδιστεί μια
αποτρεπτέα εξέλιξη των πραγμάτων είναι να προχωρήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης
στη νομοθετική τροποποίηση των διατάξεων εκείνων του σωφρονιστικού νόμου που
συνεχώε παράγουν αδιέξοδεε και 06ikes καταστάσειε. Στην κατάργηση του εισαγγελικού Βέτο, για την οποία το κυΒερνών κόμμα είχε δεσμευτεί σε προηγούμενα
στάδια, πριν από την ανάληψη Tns κυΒερνητικήε εξουοίαε».
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Μετωπική και για το διαγνωστικό κέντρο
Η πρώτη πράξη εκτυλίχτηκε την
περασμένη Τρίτη, όταν σε ανακοί
νωσή της η ΝΔ και έπειτα από βολές
του Μαξίμου περί «κατάργησης της
δημόσιας Υγείας», καταλήγει: «Για
περισσότερες πληροφορίες παρα
σε σύγκρουση με πέμπουμε το Μαξίμου στην κ. Ολγα
Γεροβασίλη. Θα τους εξηγήσει εκεί
τηνΠΟΕΔΗΝ νη πώς έκανε χρυσές δουλειές με το
ιδιωτικό ακτινοδιαγνωστικό κέντρο
που διατηρεί στην Αρτα».
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ
Ακολούθησε απάντηση - σε ανάλο
φοδρή πολιτική αντιπαράθε
γο ύφος - από την υπουργό Προστα
ση με διασταύρωση πυρών
σίας του Πολίτη Ολγα Γεροβασίλη,
και απειλές για προσφυγή
στην οποία μεταξύ άλλων προειδο
στη Δικαιοσύνη, έχει ξεσπάσει έπει
ποιεί τα στελέχη της ΝΔ «να μην ξύτα από τις πρόσφατες δηλώσεις του
νονται στην γκλίτσα του τσοπάνη...».
Κυριάκου Μητσοτάκη για σύμπραξη
Ομως, χθες η κ. Γεροβασίλη άνοιξε
του ιδιωτικού τομέα με το Δημόσιο
νέο μέτωπο με την Πανελλήνια Ομο
στην Υγεία. Στο προσκήνιο βρίσκε
σπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια
ται και πάλι ιδιωτικό διαγνωστικό
Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) αυτή τη φο
κέντρο στην Αρτα, «που φέρει στην
ρά, όταν σε τηλεοπτική της εμφάνιση
πινακίδα του το όνομα της Ολγας
στη δημόσια τηλεόραση προχώρησε
Γεροβασίλη».
σε παραλληλισμό των επιθέσεων του

Μετά τη ΝΔ η υπουργός
Προστασίας του Πολίτη
Ολγα Γεροβασίλη

Σ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ρουβίκωνα με τις διαμαρτυρίες της
Ομοσπονδίας.
«Να την πληροφορήσουμε ότι
η ΠΟΕΔΗΝ δεν πέταξε ποτέ μπο
γιές, τρικάκια και δεν έσπασε καμία
πόρτα. Δεν κατέστρεψε περιουσίες,
μαγαζιά, αυτοκίνητα. Δεν επιτέθηκε
σε πρεσβείες. Κινητοποιήσεις και
διαμαρτυρίες κάνουμε έξω από τα
υπουργεία» αναφέρουν οι εργαζό
μενοι του ΕΣΥ.
ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Και
επανέρχονται στο διαγνωστικό κέ
ντρο στην Αρτα, όπου σύμφωνα με ης
ίδιες καταγγελίες, είναι μαγαζί γωνία
στο οποίο επί χρόνια μεταφέρονταν
τα περιστατικά που χρειάζονταν να
υποβληθούν σε αξονική τομογραφία.
Και παρότι πριν από περίπου ένα
χρόνο λειτουργεί υπερσύγχρονος
αξονικός στο νοσοκομείο, η Ομο
σπονδία επιμένει ότι «δεν διαθέτει
μαγνητικό τομογράφο. Δεν γίνονται

Η υπουργόβ Προστασίαβ του
Πολίτη Ολγα ΓεροΒασίλη
προχώρησε σε παραλληλισμό
των επιθέσεων του Ρουβίκωνα
με tis διαμαρτυρίεβ tits ΠΟΕΔΗΝ
προκαλώνταβ αντιδράσειβ

μαστογραφίες και οστική πυκνότητα
αν και υπάρχουν τα μηχανήματα λόγω
έλλειψης γιατρών. Τα περιστατικά
πηγαίνουν προς το ιδιωτικό διαγνω
στικό κέντρο που φέρει στην πινα
κίδα το όνομα της κ. Γεροβασίλη».
Σημειώνεται εντούτοις, ότι καθώς
η (υπο)λειτουργία του αξονικού το
μογράφου στο νοσοκομείο Αρτας
με αποτέλεσμα την παραπομπή των
ασθενών στον ιδιωτικό τομέα, είναι
ένα θέμα που έχει αναδειχθεί και
παλαιότερα από την ΠΟΕΔΗΝ, η
υπουργός Προστασίας του Πολίτη
είχε ήδη δηλώσει από το 2015 ότι
έπειτα από την ανάληψη των κυβερ
νητικών καθηκόντων προχώρησε
σε διακοπή της επαγγελματικής της
δραστηριότητας.
Μάλιστα, η υπουργός σε χθεσινό
tweet της διαμηνύει ότι «σε όσους
επιμένουν στη συκοφαντία και τη
λάσπη την απάντηση θα δώσει η
Δικαιοσύνη».
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 Κονόμησε πίνοντας το αίμα του λαού
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Επιφάνεια:

956.95 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

5

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-05-2019

Κυκλοφορία:

6090

Πέμπτη 16 Μα'ί'ου 2019

Αποκαλύπτει ο
Μανρογιαλονροζ

Μ

Παραπολιτικοί μακεήάρηδες

Η Όλγα η τσαχπίνα και γλεντζού σε vees περιπέτειε$...

Κονόμησε nivovxas χο αίμα του λαού
Απειλεί με μηνύσεις και
γενικώς με προσφυγές
στη Δικαιοσύνη η πανικό
βλητη Όλγα Γεροβασίλη
τώρα που τα «κατορθώ
ματα» της επανέρχονται
στην επικαιρότητα, αλλά
καλύτερα θα ήταν, αντί
για τους λεονταρισμούς,
να δώσει απαντήσεις.
Πραγματικές και ειλικρινείς και όχι
fake, διότι fake είναι οι εξηγήσεις και
οι δικαιολογίες που δίνει η ίδια. Και
επειδή έχει τη... φωλιά της λερωμένη
σε πολλά πράγματα, νομίζει ότι με τις
απειλές για δικαστικές ενέργειες θα
σταματήσουν οι αποκαλύψεις και τα
ερωτήματα που την αφορούν, όπως
και ότι θα σταματήσει η «αναπαρα
γωγή» των θεμάτων τα οποία, επί
σης, την αφορούν. Έτσι νομίζει...

Η κόντρα της με τη Ν.Δ.
εξελίσσεται βέβαια σε μια
ακόμη προεκλογική
«κοκορομαχία», αλλά
αυτό είναι δικό τους πρό
βλημα.
Μάλιστα εδώ πρέπει να σας αποκαλύψουμε, από την αρχή, ότι γίνεται
ήδη μια προσπάθεια παρασκηνιακού
συμψηφισμού από τις δύο πλευρές.
Να μην συνεχίσουν να βγάζουν, ούτε
γιΎ αυτό το θέμα, οι μεν τα άπλυτα
των δε στη φόρα. Στο πλαίσιο αυτό,
η ίδια η Γεροβασίλη ζήτησε στις
δημόσιες δηλώσεις της από τη Ν.Δ.
-στην προσπάθειά της να μην συνε
χιστεί η δημόσια αντιδικία- «να μην
ξύνεται στην γκλίτσα του τσοπάνη».
Και το υπονοούμενο της είναι σπ αν
δεν γίνει ανακωχή, θα βγάλει τις αντί
στοιχες ιστορίες με το Ιατρικό Δια
γνωστικό Κέντρο που έχει στο Αγρί
νιο η οικογένεια του «γαλάζιου» βου
λευτή, Κ. Καραγκούνη, με την επωνυ
μία ΕΥΗΝΩΡ και το οποίο μάλιστα
δεν προλάβαινε να δουλεύει και να
γιγαντώνεται κατά την περίοδο που
η Ν.Δ. ήταν στην κυβέρνηση μέχρι το
2014 και το Νοσοκομείο Αγρίνιου

ES/fl

είχε αγοράσει μαγνητικο τομογράφο
αλλά χωρίς να... δουλεύει!
Με αυτόν τον συμψηφισμό, η
σημερινή υπουργός Προστασίας του
Πολίτη -που στα 58 της χρόνια της
αρέσει να εμφανίζεται ως... νεαρά,
βουτηγμένη στα μπότοξ και στα
«τραβήγματα» του προσώπου και με
το μαλλί σε στυλ φρικιού α λα Εξάρχεια, θέλει να σταματήσει η συζήτη
ση και για τα δικά της «αμαρτήματα».

Η ιστορία με το διαγνω
στικό κέντρο της Γεροβα
σίλη στην Άρτα έρχεται
από παλιά, αλλά δεν
είναι και η μόνη...
Η ίδια παραδέχτηκε κατΎ αρχάς,
μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, ότι όντως
κατά τη δεκαετία του 1990, ενώ το
δικό της κέντρο λειτουργούσε, το
δημόσιο νοσοκομείο δεν είχε τομο
γράφο. Μιλάμε δηλαδή για τη δεκα
ετία που επικρατούσε το ΠΑΣΟΚ και
εκείνη μπορεί να λέει τώρα ότι τότε
ήταν ιδιώτης αλλά... δεν ήταν. Ήταν
στέλεχος του Συνασπισμού, συνδικαλίστρια στον ιατρικό χώρο της
Άρτας και δημοτική σύμβουλος -και
στη συνέχεια υποψήφια δήμαρχοςγια λογαριασμό των Αριστερών οι
οποίοι μια χαρά έκαναν τις πολιτικές
και όχι μόνο συμφωνίες και αλισβερί

σια με τους «πράσινους» κατσαπλιάδες της εποχής.

Τότε άρχισε να οικονομά
ει το πρώτο μπόλικο χρή
μα η πολιτική «τσαχπίνα»
η Όλγα. Ή όχι;
Η Ομοσπονδία των εργαζομένων
στα δημόσια νοσοκομεία, η ΠΟΕΔΗΝ, την έβγαλε δυνατά στη σέντρα
το 2015 όταν κατήγγειλε ότι οι αξονι
κοί τομογράφοι στα Νοσοκομεία
Πρέβεζας και Άρτας ήταν χαλασμέ
νοι και ότι για όλο το διάστημα που
παρέμεναν εκτός λειτουργίας -και με
το αίτημα για νέο τομογράφο να έχει
απορριφθεί- οι 200.000 κάτοικοι των
δύο νομών εξυπηρετούνταν από ένα
και μοναδικό ιδιωτικό ακτινοδιαγνω
στικό κέντρο στην πόλη της Άρτας με
αξονικό τομογράφο.

Αυτό της Γεροβασίλη_
Στις δικαιολογίες της υπουργού
ότι «επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το
νοσοκομείο Άρτας δεν έμεινε ούτε
μέρα χωρίς αξονικό τομογράφο,
πλην μίας βλάβης και για λίγο διά
στημα», η ΠΟΕΔΗΝ θέτει τώρα και
νέα ερωτήματα. Και αφού καταγγέλ
λει ότι «ακόμη και για τους νοσηλευ
όμενους ασθενείς το νοσοκομείο
έκοβε κονδύλι πολλών χιλιάδων
ευρώ κατ’ έτος για να πληρώνει τα

έξοδα των αξονικών που έκαναν οι
νοσηλευόμενοι ασθενείς στο εν
λόγω Κέντρο», προσθέτει ότι αν και
υπάρχει πια αξονικός τομογράφος
«η κατάσταση δεν έχει ομαλοποιηθεί» και τα τακτικά περιστατικά παραπέμπονται στα ιδιωτικά Διαγνωστικά
Κέντρα, ενώ «στο συγκεκριμένο
κέντρο λειτουργούν άλλα σημαντικά
μηχανήματα, των οποίων η έλλειψη
από το δημόσιο νοσοκομείο γίνεται
ιδιαίτερα αισθητή». Και άλλο χρήμα
δηλαδή...
■ Άλλο σοβαρό θέμα έχει να κάνει με
την ιδιοκτησία του «χρυσοφόρου»
διαγνωστικού κέντρου. Η ίδια λέει
γενικώς ότι δεν είναι πια, από τότε
που έγινε βουλευτής, ιδιοκτήτης του.
Σε ποιον, όμως, μεταβίβασε τις μετο
χές και... δεν το λέει; Στον γιόκα της,
από τον πρώτο της γάμο, Απόστολο
Κτενά!
Και δεν είναι μόνο αυτό! Η Γεροβασίλη, η οποία εξελέγη πρώτη φορά
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο του
2012, συνέχισε να κατέχει επί τρία
χρόνια την ιδιότητα της βουλευτή και
ταυτόχρονα της μετόχου σε εταιρεία
που παρείχε υπηρεσίες προς το
Δημόσιο. Της εταιρείας «ΑΛΕΞΙΟΥ-ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ο.Ε.» που παρείχε
ακτινοδιαγνωστικές υπηρεσίες στην
Άρτα συνεργαζόμενη με τον ΕΟΠΥΥ
και το δημόσιο νοσοκομείο της
πόλης από το οποίο πληρωνόταν.
■ Με βάση το άρθρο 57 του Συντάγ
ματος θα έπρεπε εντός οκτώ ημερών
να παραιτηθεί από μέτοχος της εται
ρείας. Δεν το έκανε όμως. Μεταβίβα
σε τις μετοχές της στον γιο της μόλις
στις 30 Ιουλίου του 2015 -τρία και
πλέον χρόνια αργότερα και δώδεκα
ημέρες μετά την ορκωμοσία της ως
κυβερνητικής εκπροσώπου του Τσίπρα.
Η ίδια επικαλέστηκε πάλι διάφορες
δικαιολογίες, αλλά ενώ θα έπρεπε,
εφόσον δεν υπήρξε μεταβίβαση των
μετοχών μέσα στην προθεσμία των 8
ημερών να εκπέσει από το αξίωμά
της, τη σκαπουλάρισε επειδή μεσο
λάβησαν οι άλλες εκλογές...

Πού είναι τα
λεφτά του
συζύγου;
Και βεβαίως, παραμένουν
πάντοτε ανοικτά τα
ερωτήματα για την
«ξεχασμένη» υπόθεση του
Πόθεν Έσχες της Όλγας
της... γλεντζούς, για να μην
ξεχνάμε τους χορούς και τα
ζεϊμπέκικά της, την ώρα που
μαζί με τους άλλους
Συριζαίους εξόντωναν τους
Έλληνες με τα δικά τους
μνημονιακά μέτρα. Ένας
ογκώδης φάκελος με
καταγγελία κατά του
δεύτερου συζύγου της,
υπαλλήλου της
Πολεοδομίας Άρτας,
Γιώργου Παππά, για
χρηματισμό και παράνομο
πλουτισμό είχε φτάσει στη
Βουλή. Καθώς ελέγχτηκε
και το κοινό Πόθεν Έσχες
της, οι πληροφορίες των
εφημερίδων έκαναν τότε
λόγο για θολά στοιχεία.
Μεταξύ αυτών υπήρχαν
λογαριασμοί της Τράπεζας
Πειραιώς οι οποίοι δεν είχαν
δηλωθεί και δύο δάνεια
(στεγαστικό 230.000 ευρώ
Kat επαγγελματικής στέγης
150.000 ευρώ), που δεν
είχαν εκταμιευτεί. Σύμφωνα,
επίσης, με τη δική της
δήλωση, ενώ εμφάνισε
εισοδήματα ύψους 315.087
ευρώ το 2010, 66.196 ευρώ
το 2011 και 107.447 το 2012
και ο σύζυγός της δήλωσε
εισοδήματα 22 574 ευρώ το
2010,17.489 ευρώ το 2011
και 23.427 το 2012, οι
καταθέσεις της -παρά τα
υ4·ηλό'ϊΐΐϊα εισοδήματά τηςήταν μόλις 9.368 ευρώ σε
μία και μόνο τράπεζα και ο
σύζυγός της δεν φαινόταν
να διαθέτει κανέναν
τραπεζικό λογαριασμό.
■ Με αυτήν την περίεργη
ιστορία θα μαςπει κανείς
-και η ίδια αν θέλει-τι...
απέγινε;

Έκαναν «καλοκαιρινά», αυτοκίνητα, £npiss και στο κτίριο uis EQviKns AoipaAiOTiKiis στη Λεωφόρο Ευγγρού

Ιέσπασαν σε Σαμαρά και Κικίλια για την άδεια στον Κοαφοντίνα
Αναρχικοί, χθες το απόγευμα, έκαναν «ντου» στο κτίριο της
Εθνικής Ασφαλιστικής επί της Λεωφόρου Συγγρού, όπου
γινόταν εκδήλωση της Ν.Δ. παρουσία του πρώην πρωθυ
πουργού Αντώνη Σαμαρά, του βουλευτή της Νέας Δημοκρα
τίας Βασίλη Κικίλια και της Όλγας Κεφαλογιάννη.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περίπου 15-20 άτομα βγήκαν από το «Πάντειο», πέταξαν
κροτίδα στον επικεφαλής ασφαλείας που βρισκόταν στο
σημείο κι έσπασαν τρία αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο του βου
λευτή της Ν.Δ., Νότη Μηταράκη, ήταν ανάμεσα στα Ι.Χ. που
υπέστησαν ζημιές μετά την καταδρομικά επίθεση.

10

 Πανελλαδική πανυγειονομική απεργία
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Επιφάνεια:

124.59 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

18

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-05-2019

Κυκλοφορία:

0

Πανελλαδική πανυγειονομική απεργία
Με προσωπικό ασφαλείας σήμερα τα νοσοκομεία
ανελλαδική πανυγει-

ζομένων στα Δημόσια Νοσο

σε ανθρώπινο δυναμικό, ια-

συμμετοχή

ονομική

24ωρη

κομεία (ΠΟΕΔΗΝ), με σύνθη

τροτεχνολογικό

όλα τα έξοδα».

απεργία έχει κηρύ

μα «δημόσια υγεία ώρα μη

και στις υποδομές για να πά-

«Με 5,2% δημό

ξει για σήμερα Πέμπτη ηδέν»
Πα και αίτημα «η δημόσια

ψουν οι πολίτες να πληρώ

σιες δαπάνες υγεί

νουν από την τσέπη τους είτε

ας που θα παρα

Π

νελλήνια Ομοσπονδία Εργα

υγεία χρειάζεται επενδύσεις

εξοπλισμό

είτε

μείνουν καθηλω
μένες με βάση τις
δεσμεύσεις

έως

το έτος 2022 δεν
μπορεί να αναταθεί

η

δημόσια

υγεία», αναφέρει
η ΠΟΕΔΗΝ.
Επίσης κάνει λό
γο για υποβάθμιση
της ποιότητας των
παρεχόμενων
υπηρεσιών

και

προσθέτει ότι «εί
ναι υποκρισία να
μιλάει σήμερα η
κυβέρνηση για δη
μόσιο

σύστημα

υγείας τη στιγμή
που οι ιδιωτικές
δαπάνες υγείας εί
ναι στο 3,5% του
ΑΕΠ όταν στις άλ
λες χώρες της Ευ
ρωπαϊκής'Ενωσης
ο μέσος όρος είναι
1% του ΑΕΠ». Η
Ομοσπονδία

ση

μειώνει ότι ο ιδιω
τικό τομέας «ανθεί
εκμεταλλευόμε
νος τις ελλείψεις
των νοσοκομείων
σε προσωπικό και
ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό».
Σχετικά με τις ελ
λείψεις σε προσω
πικό η ΠΟΕΔΗΝ,
αναφέρει ότι «με
βάση το ESYnet
πληροφοριακό σύ
στημα του υπουρ
γείο Υγείαςτο προ
σωπικό των νοσο
κομείων σήμερα
είναι Θ.ΟΟΟλιγότεροι σε σχέση με το
έτος 2014».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Η ΠΟΕΔΗΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ, ΚΥΡΙΑ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ»
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

248.72 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

6

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-05-2019

Κυκλοφορία:

6345

1

«Η ΠΟΕΔΗΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ, ΚΥΡΙΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ»

έτωπο» με την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων
Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ)
άνοιξε η υπουργός Προστασίας ίου
Πολίτη, Ολγα Γεροβασίλπ, π οποία
ούτε λίγο ούτε πολύ παρομοίασε την
Ομοσπονδία με τον... Ρουβίκωνα. «Η
κ. Γεροβασίλπ είναι εκτός τόπου και
χρόνου. Να την πληροφορήσουμε ότι
π ΠΟΕΔΗΝ δεν πέταξε ποτέ μπογιές,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τρικάκια και δεν έσπασε καμία πόρτα.
Δεν κατέστρεψε περιουσίες, μαγαζιά,
αυτοκίνητα. Κινητοποιήσεις και διαμαρ
τυρίες κάνουμε έξω από τα υπουργεία»,
ήταν π άμεση αντίδραση τπς ΠΟΕΔΗΝ,
π οποία επανέφερε τις καταγγελίες για
τις «χρυσές δουλειές» του διαγνωστι
κού κέντρου της κ. Γεροβασίλπ στην
Αρτα. Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
τπς, «έως και το καλοκαίρι του 2018,

και για πολλά χρόνια πριν, επειδή ο
αξονικός του Νοσοκομείου Αρτας ήταν
συνεχώς χαλασμένος, τα περιστατικά
μεταφέρονταν στο διαγνωστικό κέντρο
που έφερε στην πινακίδα το όνομα της
κ. Γεροβασίλπ». Οι αιχμές κατά του συ
γκεκριμένου ιδιωτικού διαγνωστικού
κέντρου (για το οποίο η υπουργός έχει
δηλώσει ότι έχει διακόψει π ίδια την

κίνησαν ήδη από προχθές και από τπ
Νέα Δημοκρατία όταν με ανακοίνωσή
της έκανε λόγο για «χρυσές δουλειές»
της υπουργού Προστασίας του Πολί
τη με το ακτινοδιαγνωστικό κέντρο. Η
ίδια η κ. Γεροβασίλπ, με αφορμή την
ανακοίνωση της Ν.Δ., προσφεύγει στη
Δικαιοσύνη κατά «όσων επιμένουν στη
συκοφαντία και τη λάσπη», όπως λέει.

επαγγελματική τπς δραστηριότητα) ξε

Μ-Ν. Γ.
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 Πανελλαδική 24ωρη απεργία την Πέμπτη
Πηγή:

ΛΟΓΟΣ

Επιφάνεια:

253.78 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

4

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-05-2019

Κυκλοφορία:

60

ΠΟΕΔΗΝ

Πανελλαδική 24ωρη απεργία την Πέμπτη
Πανελλαδική πανυγειονομική
24ωρη απεργία έχει κηρύξει για
αύριο Πέμπτη 16 Μαΐου, η Πανελ
λήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕ
ΔΗΝ), με σύνθημα "δημόσια υγεία
ώρα μηδέν" και αίτημα "η δημόσια
υγεία χρειάζεται επενδύσεις σε αν
θρώπινο δυναμικό, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και στις υποδομές
για να πάψουν οι πολίτες να πλη
ρώνουν από την τσέπη τους είτε
συμμετοχή είτε όλα τα έξοδα". Οι
εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία θα
συγκεντρωθούν στις 9:00 πμ στο
νοσοκομείο "Αλεξάνδρα" και στη
συνέχεια θα πραγματοποιήσουν
πορεία στο υπουργείο Υγείας.
"Με 5,2% δημόσιες δαπάνες
υγείας που θα παραμείνουν καθη
λωμένες με βάση τις δεσμεύσεις
έως το έτος 2022 δεν μπορεί να
αναταθεί η δημόσια υγεία", αναφέ
ρει η ΠΟΕΔΗΝ. Κάνει λόγο για
υποβάθμιση της ποιότητας των πα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ρεχόμενων υπηρεσιών και προσθέ
τει ότι "είναι υποκρισία να μιλάει
σήμερα η κυβέρνηση για δημόσιο
σύστημα υγείας τη στιγμή που οι

ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι στο
3,5% του ΑΕΠ όταν στις άλλες χώ
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο μέ
σος όρος είναι 1% του ΑΕΠ". Η

Ομοσπονδία σημειώνει ότι ο ιδιωτι
κό τομέας "ανθεί εκμεταλλευόμε
νος τις ελλείψεις των νοσοκομείων
σε προσωπικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό".
Σχετικά με τις ελλείψεις σε προ
σωπικό η ΠΟΕΔΗΝ, αναφέρει ότι
"με βάση το ESYnet πληροφοριακό
σύστημα του υπουργείο Υγείας το
προσωπικό των νοσοκομείων σή
μερα είναι 6.000 λιγότεροι σε σχέ
ση με το έτος 2014". Καταλήγει ότι
"τα νοσοκομεία οφείλουν 800.000
ρεπό και άδειες στο νοσηλευτικό
προσωπικό, το οποίο λαμβάνει μι
σθούς πείνας, 640 ευρώ μισθό
παίρνει ο νεοδιόριστος νοσηλευ
τής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
και δεν γίνεται η αυτονόητη ένταξή
του στα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα αν και 3.000 εργαζό
μενοι εξαιτίας των συνθηκών εργα
σίας πάσχουν από καρκίνο ή αυτοάνοσα νοσήματα".
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