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Απώλειες από 2% ως 27% αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012 
Διπλή μείωση στα εισοδήματά τους θα υποστούν οι εργαζόμενοι στα λεγόμενα «Ειδικά 

Μισθολόγια» του Δημοσίου, καθώς εκτός από την πλήρη περικοπή του 13ου και 14ου 

μισθού (από 1ης Ιανουαρίου 2013 σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ) θα καταγράψουν 

μειώσεις από 2% ως 27% στις μηνιαίες αποδοχές τους αναδρομικά από 1ης Αυγούστου του 

2012.  

Η αναδρομική εφαρμογή των μειώσεων θα έχει αποτέλεσμα ορισμένοι υπάλληλοι με δόσεις 

δανείων που παρακρατούνται από τον μισθό τους να λάβουν αρνητικά εκκαθαριστικά 

μηνιαίας μισθοδοσίας κατά τους τελευταίους μήνες του 2012, να κληθούν δηλαδή να 

πληρώσουν.   

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών ήταν να επιστρέψουν οι μισθοί δικαστικών, 

διπλωματών, γιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών και ενστόλων (αστυνομικών, 

στρατιωτικών, πυροσβεστών και λιμενικών) στα επίπεδα του 2004. Ωστόσο δεν υπολόγισε 

την επίπτωση της πλήρους περικοπής των δώρων και τα οκτώ χρόνια που έχουν 

μεσολαβήσει με αυξήσεις τιμών λόγω πληθωρισμού, ο οποίος πυροδοτήθηκε ακόμη 

περισσότερο το 2010 λόγω των αυξημένων φόρων που επέβαλε η τρόικα. Ενδεικτικά το 

πετρέλαιο θέρμανσης το φθινόπωρο του 2004 κόστιζε 45 λεπτά το λίτρο (από 33 λεπτά το 

2003), ενώ εφέτος προσεγγίζει λόγω φόρων το 1,40 ευρώ το λίτρο.  

Ενδεικτικά επίσης, ο βασικός μισθός ειρηνοδίκη Δ' τάξης από τα 1.488 ευρώ μειώνεται στα 

1.369 ευρώ, του ειδικευόμενου ιατρού του ΕΣΥ από τα 1.027 ευρώ στα 1.007 ευρώ, του 

λέκτορα από τα 1.183 ευρώ στα 1.065 ευρώ, του ακολούθου πρεσβείας από τα 1.117 στα 
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1.061 ευρώ, ενώ του λοχαγού του ελληνικού στρατού από τα 1.016 ευρώ στα 928 ευρώ. 

Ανάλογες είναι και οι περικοπές στα επιδόματα. 

Το Μνημόνιο 3 προβλέπει περικοπές ακόμη και πάνω από τα 1.100 ευρώ. Για παράδειγμα, ο 

βασικός μισθός του αρχηγού ΓΕΕΘΑ περικόπτεται στα 1.873 ευρώ από 2.337 ευρώ σήμερα, 

ενώ ο βασικός μισθός που λαμβάνει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου μειώνεται σε 3.023 

ευρώ από 4.134 ευρώ, των καθηγητών ΑΕΙ σε 1.459 ευρώ από 1.775 ευρώ, των 

συντονιστών διευθυντών του ΕΣΥ σε 1.665 ευρώ από 2.055 ευρώ και των πρεσβευτών σε 

1.899 ευρώ από 2.234 ευρώ. 

Την Τετάρτη η διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ως αντισυνταγματική τη 

μείωση των αποδοχών των δικαστικών ως αναντίστοιχη με τις μειώσεις που έγιναν στην 

εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, ανοίγοντας έτσι παράθυρο για προσφυγές στο 

Μισθοδικείο. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κυρία 

Βασιλική Θάνου, το Μισθοδικείο δεν μπορεί να αγνοήσει μια τέτοια απόφαση του ανωτάτου 

δικαστηρίου και όπως τόνισε: «Οσο για το εάν θα προσφύγουμε, θεωρήστε το βέβαιο ότι θα 

προσφύγουμε». 

 

Οι αστυφύλακες πήραν αύξηση και θα λαμβάνουν 718 ευρώ!  

Μειώσεις για όλους τους υπόλοιπους ενστόλους των Ενόπλων Δυνάμεων και των 

Σωμάτων Ασφαλείας 

Σημαντικές μειώσεις για τους ενστόλους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 

Ασφαλείας περιλαμβάνονται στο νέο μνημόνιο. Υπάρχει όμως και αύξηση, στην κατηγορία 

του λοχία, ο μισθός του οποίου από 683 ευρώ  διαμορφώνεται σε 718 ευρώ. Στα Σώματα 

Ασφαλείας η αντίστοιχη αύξηση είναι στην κατηγορία του αστυφύλακα. 

Ενδεικτικά ο παλαιός βασικός μισθός του αρχηγού ΓΕΕΘΑ ήταν 2.337 ευρώ και ο νέος 

διαμορφώνεται σε 1.873 ευρώ. Για τον αρχηγό Σώματος (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 

Ασφαλείας) ο παλαιός μισθός ήταν 2.068 ευρώ και ο νέος θα είναι 1.698 ευρώ. Για τον 

αντιστράτηγο ο μισθός ήταν 1.753 ευρώ και πλέον θα είναι 1.479 ευρώ. Για τον ταξίαρχο ο 

παλαιός ήταν 1.510 ευρώ και ο νέος θα είναι 1.313 ευρώ. Για τον συνταγματάρχη ο μισθός 

από 1.295 ευρώ διαμορφώνεται σε 1.146 ευρώ.  

Στους χαμηλόβαθμους ο αρχιλοχίας από 836 ευρώ θα λαμβάνει 796 ευρώ, ο επιλοχίας 770 

ευρώ από 800 ευρώ, ο δεκανέας 499 ευρώ από 512 ευρώ και ο μόνιμος στρατιώτης 280 

ευρώ από 288 ευρώ. 

Επίσης σχετικά με το επίδομα εξομάλυνσης ορίζεται σε ποσά από 100 ευρώ ως 200 ευρώ, 

ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του στρατιωτικού (σήμερα κυμαίνεται σε ποσά 

από 111,72 ως 226 ευρώ). 

Το επίδομα ειδικής απασχόλησης διαμορφώνεται ως εξής: 

 250 ευρώ για ανώτατους αξιωματικούς ΕΔ (σήμερα 338 ευρώ). 

 170 ευρώ για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές ΕΔ (σήμερα 192 ευρώ). 

 130 ευρώ για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες ΕΔ (σήμερα 146,45 ευρώ). 

 225 ευρώ για ανώτατους αξιωματικούς ΕΛ.ΑΣ. - ΛΣ - ΠΣ (σήμερα 311 ευρώ). 

 155 ευρώ για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ΕΛ.ΑΣ. - ΛΣ - ΠΣ 

(σήμερα 175,6 ευρώ). 
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 115 ευρώ για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ΕΛ.ΑΣ. - ΛΣ - ΠΣ (σήμερα 130,43 

ευρώ). 

Το επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης ορίζεται σε ποσά από 26 ευρώ ως 535 

ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό (σήμερα τα ποσά κυμαίνονται από 29,15 ως 713,26 ευρώ). 

Σχετικά με τα έξοδα παράστασης: 

 350 ευρώ για τον Α/ΓΕΕΘΑ (σήμερα 433,14 ευρώ). 

 215 ευρώ για Α/ΓΕΣ - ΓΕΑ - ΓΕΝ και αρχηγούς ΕΛ.ΑΣ. - ΠΣ - ΛΣ (σήμερα 263,93 

ευρώ). 

 150 ευρώ για γενικό επιθεωρητή Στρατού, διοικητή 1ης Στρατιάς κ.λπ. (σήμερα 

175,68 ευρώ). 

Το επίδομα ευθύνης διοίκησης ορίζεται σε ποσά από 28 ευρώ ως 95 ευρώ, ανάλογα με τον 

βαθμό (σήμερα κυμαίνεται από 25 ευρώ ως 119 ευρώ). 

Επίσης το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας ΕΔ ορίζεται στο ποσό των 43 

ευρώ, αντί 59 ευρώ που ισχύει για τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των ΕΔ. 

Ακόμη το επίδομα ειδικών συνθηκών ορίζεται στο ποσό των 65 ευρώ, αντί 72 ευρώ που 

ισχύει για τα στελέχη των ΕΔ και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., του ΛΣ και του ΠΣ. 

Επιπλέον το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μειώνεται από 2,93 σε 2,60 

ευρώ η αποζημίωση για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης, και ως 64 ώρες τον μήνα, για το 

ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., του ΠΣ και του ΛΣ. 
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Θεματολογία:  
Αποσύρθηκε η διάταξη για το αναδρομικό rebate των 
φαρμακοποιών 

Μέσο: 
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Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/268915/aposyrthike-i-diataxi-gia-to-

anadromiko-rebate-ton-farmakopoion.html 

 
Αποσύρθηκε η διάταξη για το αναδρομικό rebate στους φαρμακοποιούς, όπως ανακοίνωσε ο 

πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Θόδωρος Αμπατζόγλου κατά τη 

διάρκεια της γενικής συνέλευσης του ΠΦΣ το Σάββατο. 

 

Ο κ. Θ. Αμπατζόγλου ευχαρίστησε προσωπικά για την απόσυρση της διάταξης του 

αναδρομικού rebate τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο καθώς και τους βουλευτές 

Μάκη Βορίδη, Κώστα Δερμιτζάκη, ενώ είπε ότι "σημαντική βοήθεια προς την κατεύθυνση 

αυτή προσέφεραν και οι κ. κ. Λουράντος, Χαρός, Μπελώνης, Θεοδοσιάδης, και Μπάμπης 

Καραθάνος. 

 

Προηγουμένως, ο κ. Θ. Αμπατζόγλου είχε αναφέρει ότι εάν η διάταξη αυτή παρέμενε σε 

ισχύ , το κάθε φαρμακείο θα επιβαρυνόταν με πολλές χιλιάδες ευρώ. 

 

Κινητοποιήσεις από το Δεκέμβριο αν δεν πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ έως τα τέλη Νοεμβρίου για 

τις συνταγές Αυγούστου 

 

Στην ομιλία του στη γενική συνέλευση, ο κ. Θ. Αμπατζόγλου ζήτηση συστράτευση όλων 

των φαρμακοποιών σε κοινούς αγώνες στις συνθήκες της Μνημονιακής κόλασης που 

πλήττει και τον φαρμακευτικό κλάδο. 

 

Ο κ. Αμπατζόγλου ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε στιγμή θιγεί θεσμικό ζήτημα ή το ποσοστό 

κέρδους, ο κλάδος θα ξεκινήσει απεργιακές κινητοποιήσεις. 

 

Ακόμη όσον αφορά τις πληρωμές δήλωσε κατηγορηματικά , ότι το χρονοδιάγραμμα δεν 

πρέπει να «ξεχειλώσει» άλλο, γιατί τα φαρμακεία δεν αντέχουν. Θα πρέπει δηλαδή μέχρι τα 

τέλη Νοεμβρίου να έχει πληρωθεί και ο Αύγουστος. «Σε αντίθετη περίπτωση» τόνισε 

χαρακτηριστικά , «θα εγκαλέσουμε τον υπουργό Οικονομικών, τον υπουργό Υγείας και τον 

πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και θα ζητήσουμε τόκους υπερημερίας από τη 1η ημέρα 

καθυστέρησης και θα ξεκινήσει πανελλαδική κινητοποίηση.» 

 

Όσον αφορά το rebate διευκρίνισε , ότι παραμένει το ίδιο με αυτό που ίσχυε. Μόνο για τα 

«ακριβά» φάρμακα (παρ.2 άρθρ.12 του ν. 3816/2010) θεσπίζεται rebate 5%, το οποίο τα 

χαρακτήρισε απαράδεκτο. Ακόμη εξέφρασε την διαπίστωση ότι είναι ασύμφορο πλέον και 

ζημιογόνο να διακινούνται αυτά τα φάρμακα, από τα φαρμακεία. 

http://www.newsnow.gr/article/268915/aposyrthike-i-diataxi-gia-to-anadromiko-rebate-ton-farmakopoion.html
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Ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ. ζήτησε την βοήθεια όλων. «Θέλω να ακούσω όλες τις προτάσεις . 

Ότι κάνουμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Θέλω την ενεργό βοήθεια όλων. Λιγότερα συνθήματα 

και πιο πολύ δουλειά. Αυτό έχει ανάγκη ο κλάδος» είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων. 

 

«Θα αντέξουμε. Με απώλειες αλλά θα αντέξουμε. Δεν θα μας εξοντώσουν» κατέληξε ο 

πρόεδρος του Π.Φ.Σ. 

 

Από Νίνα Κομνηνού 

 

Ygeia360.gr
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Θεματολογία:  

Όλοι οι διάλογοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη 
Βουλή 
 
 

Μέσο: 
http://www.zougla.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.zougla.gr/politiki/article/oli-i-dialogi-kata-ti-diarkias-tis-
sizitisis-sti-vouli 
Απάντηση στις βολές που δέχθηκε τις προηγούμενες ημέρες από τη Φωτεινή Πιπιλή (ΝΔ), ως 
πρώην υπάλληλος της Βουλής, έδωσε ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Γιάννης Κουράκος. 
 
«Από προχθές δέχομαι άδικη επίθεση απ' τους όψιμους και νεόκοπους σαμαροφύλακες και τα 
παπαγαλάκια τους. Δεν απαντώ στην εργαζόμενη που κόλλησε τα πρώτα της ένσημα στη χουντική 
ΥΕΝΕΔ και μετά εργαζόταν στα κρατικά κανάλια… Επί 15 χρόνια είμαι υπάλληλος της τεχνικής 
υπηρεσίας ως ηλεκτρολόγος μηχανικός, πριν γίνω βουλευτής. Η συνείδησή μου μού επέβαλε να 
στρατευτώ στον αγώνα κατά του Μνημονίου για την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των Ελλήνων 
και για να απαλλαγούμε απ' τους εθελόδουλους» ανέφερε -μεταξύ άλλων- ο κος Κουράκος. 
 
Ο Ηλίας Κασιδιάρης (Χρυσή Αυγή) στην ομιλία του θεώρησε «ξεκάθαρα υφεσιακό» τον 
Προϋπολογισμό και τόνισε την ανάγκη να ξεκινήσει και πάλι να λειτουργεί ο πρωτογενής τομέας. 
«Μπορεί να γίνει επανεκκίνηση, αν επιδοτηθεί απ' τα κέρδη, απ' την αξιοποίηση των ελληνικών 
υδρογονανθράκων» υποστήριξε. Παράλληλα, ο βουλευτής επανέλαβε την πρότασή του για μείωση 
των αποδοχών των βουλευτών στα επίπεδα ενός μεσαίου δημοσίου υπαλλήλου και για κατάργηση 
των κρατικών επιδοτήσεων προς τα κόμματα. 
 
«Άλλη αριθμητική από το 1+1=2 δεν υπάρχει στην πολιτική» ανέφερε στην ομιλία του ο 
ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Κασσής, εξηγώντας γιατί καταψηφίζει και τον Προϋπολογισμό 
μετά το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. «Αρνήθηκα και είπα όχι, γιατί αυτοί που με ψηφίσαν και με 
έστειλαν εδώ, τους είπα πως δεν θα υπάρξουν οριζόντιες περικοπές και μειώσεις σε μισθούς και 
συντάξεις…» είπε χαρακτηριστικά. 
 
«Η πρότασή μας είναι να σταματήσετε άμεσα να δανείζεστε με όρους εξαθλίωσης των 
συμπατριωτών σας, αλλιώς παραμερίστε για όσους είναι διατεθειμένοι να προωθήσουν την 
ελληνική πρόταση» ανέφερε στη δική του ομιλία ο Αλέξης Μητρόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ). Αμφισβητώντας, 
δε, τα στοιχεία του Προϋπολογισμού, παρατήρησε πως, ενώ προβλέπεται συνέχιση της ύφεσης σε 
επίπεδο 4,5%, η ανεργία προβλέπεται μειωμένη. 
 
«Με μια κρατική χρηματοδότηση 92 εκατομμυρίων ευρώ που προϋπολογίζεται συνολικά για τις 13 
Περιφέρειες της χώρας, δεν μπορεί να καλυφθεί καμιά ανάγκη, όταν τους μεταβιβάζετε επιπλέον 
δραστηριότητες και αρμοδιότητες» ανέφερε στην ομιλία του ο Σπύρος Χαλβατζής (ΚΚΕ). Κατά τα 
άλλα, «μπορείτε να ζήσετε τέσσερις μέρες με 586 ευρώ ή 566 ευρώ, με όσα θέλετε να παίρνουν οι 
εργαζόμενοι; Ο πατριωτισμός που εξαθλιώνει τον λαό είναι ένα έγκλημα της αστικής τάξης» 
παρατήρησε. 
 
«Αδιέξοδο στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και στις 
περιφέρειες και στους δήμους» προέβλεψε και ο Γ. Ντόλιος (ΠΑΣΟΚ), εκτιμώντας πως οι μειώσεις 

http://www.zougla.gr/politiki/article/oli-i-dialogi-kata-ti-diarkias-tis-sizitisis-sti-vouli
http://www.zougla.gr/politiki/article/oli-i-dialogi-kata-ti-diarkias-tis-sizitisis-sti-vouli
http://www.zougla.gr/politiki/article/oli-i-dialogi-kata-ti-diarkias-tis-sizitisis-sti-vouli
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της χρηματοδότησης θα οδηγήσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε ασφυξία. Από την άλλη, ωστόσο, 
«δεν μπορεί να περιμένουμε στη γωνία να δούμε τα επουσιώδη λάθη και τις μικρές ολιγωρίες, για 
να είμαστε έτοιμοι να αποσταθεροποιήσουμε την κυβέρνηση». 
 
Αντιδράσεις στην ομιλία Παναγούλη 
 
«Δυστυχώς, την Τετάρτη, μας απειλούσαν από πίσω με κρεμάλες και από μπροστά μας 
απειλούσαν να μας δολοφονήσουν» παρατήρησε απαξιωτικά ο Γιώργος Κυρίτσης (ΔΗΜΑΡ). Ο κος 
Κυρίτσης πρότεινε την κατάστρωση εναλλακτικών σχεδίων και ενημέρωση του λαού, προκειμένου 
να αποφασίσει εάν υφίσταται εναλλακτική λύση - και κάλεσε την αντιπολίτευση «να μην πουλά το 
νερό του Καματερού στον ελληνικό λαό». 
 
Αντίστοιχη αναφορά επεφύλασσε και ο Γεράσιμος Γιακουμάτος (ΝΔ), ο οποίος δήλωσε πως 
κουράστηκε να ακούει συνεχώς δημαγωγούς «να κάνουν καλά τον καρκίνο της χώρας με νερό του 
Καματερού». Όσο για τη χθεσινή ομιλία του Στάθη Παναγούλη, δήλωσε πως «δεν θέλω να 
πιστέψω πως από τρελό και από μεθυσμένο μαθαίνεις την αλήθεια. Μην ευτελίζεις το ηρωικό 
όνομα του αδελφού σου και μιας ηρωίδας μάνας». 
 
Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στάθης Παναγούλης επαναλαμβάνει ότι 
τα όσα είπε ήταν «προσωπική άποψή» του, αναφέρεται στους αγώνες του ιδίου και της 
οικογένειάς του κατά τη διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας και ζητεί από τους επικριτές του να 
απαντήσουν, όσοι φυσικά ήταν ενήλικες, «τι έκαναν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους εκείνη τη 
δύσκολη περίοδο για τον τόπο. Μήπως, απολάμβαναν τη ''Δημοκρατία της Χούντας'';». 
 
«Κατηγορήθηκε ο Στάθης Παναγούλης ότι κήρυξε χθες στη Βουλή εμφύλιο πόλεμο. Τον εμφύλιο 
πόλεμο κήρυξαν μονομερώς οι δυνάμεις του Μνημονίου, οι οποίες οδήγησαν περίπου 3.000 
συνανθρώπους μας στην αυτοχειρία» προσθέτει. 
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Θεματολογία:  

Με ποιους συνομιλούν οι πρεσβείες στην Αθήνα 
Ποια πολιτικά πρόσωπα βλέπουν θετικά στις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες 
 

Μέσο: 
http://www.tovima.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=483388 

 
Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης οι βασικές πρεσβείες στην Αθήνα είχαν την προσοχή 

τους στραμμένη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στη μάχη  για το τρίτο μνημόνιο. 

Ταυτόχρονα είχαν «ανοιχτή γραμμή» με τις κυβερνήσεις τους για να τους μεταφέρουν την 

εικόνα από το πεδίο των διαδηλώσεων και τις πολιτικές εξελίξεις, καθώς υπήρχε ο φόβος 

καταψήφισης του μνημονίου και δημιουργίας κλίματος αστάθειας κρίσης. Ηταν μια βραδιά-

σταθμός για τις πρεσβείες, κεντρικά στελέχη των οποίων ήταν σε διαρκή επαφή με πολιτικά 

πρόσωπα σχεδόν από όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου για μια πιο σφαιρική εικόνα. 

Αυτή η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό και πολλοί βουλευτές 

διατηρούν τακτική επικοινωνία με πρεσβείες για ανταλλαγή απόψεων και πολιτική ζύμωση. 

 

 

 

 

Οι ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα στην Ελλάδα και η αναμενόμενη ανασύνθεση του 

πολιτικού σκηνικού ενδυναμώνουν αυτές τις επαφές καθώς ορισμένες κυβερνήσεις βλέπουν 

με καλό μάτι ορισμένα πολιτικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε παρασκηνιακές διεργασίες 

και στους οποίους αναγνωρίζουν ηγετικές ικανότητες εν όψει της επόμενης φάσης του 

μεταμνημονιακού πολιτικού μετασχηματισμού. 

Η προσοχή των πρεσβειών αναπόφευκτα τους τελευταίους μήνες επικεντρώνεται στη Νέα 

Δημοκρατία, που αποτελεί κατ' αυτούς τον βασικό πυλώνα του πολιτικού συστήματος, όπως 

έχουν διαμορφωθεί οι εξελίξεις. Προβληματισμός επικρατεί στις πρεσβείες για τον 

πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά, το κύρος του οποίου φέρεται να έχει τρωθεί, ειδικά μετά τον 

Σεπτέμβριο.  

Το πολιτικό κεφάλαιο του κ. Σαμαρά είχε ενισχυθεί μετά τις επισκέψεις στην Αθήνα των κκ. 

Ζοζέ Μπαρόζο και Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, κυρίως όμως μετά το ταξίδι του ίδιου στο 

Βερολίνο, όπου συναντήθηκε με την Ανγκελα Μέρκελ. Οι καλές ειδήσεις ενισχύθηκαν και 

λόγω της επίσκεψης της γερμανίδας καγκελαρίου στην Αθήνα. 

Ωστόσο η μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων και η αμφίσημη στάση του κ. 

Σαμαρά έχουν ενοχλήσει  ορισμένους στο εξωτερικό καθώς  δεν έχουν γίνει πράξεις πολλά 

από τα συμφωνηθέντα. Η ψήφιση δε του μνημονίου μόνο από 153 βουλευτές υποδηλώνει, 

σύμφωνα με ξένους διπλωμάτες, ότι «κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να ξημερώσει στην 

Ελλάδα».  

 

Οι «γαλάζιοι» επισκέπτες 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=483388
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=483388
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Εκ της θέσεώς του προνομιακός συνομιλητής των πρεσβειών είναι ο υπουργός Εξωτερικών 

κ. Δ. Αβραμόπουλος. Θεωρείται πρόσωπο που μπορεί να του έχουν εμπιστοσύνη και δεν 

αρνούνται ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να έχει ρόλο σε μεταβατική περίοδο. Κυρίως 

υπάρχει θετικό κλίμα για τον ίδιο στις ΗΠΑ καθώς διατηρεί κανάλια επικοινωνίας, ενώ δεν 

αφήνει αναξιοποίητες τις δυνατότητες που του παρέχει η θέση του για να ενισχύσει αυτή την 

εικόνα.  

Πρόσωπο που εκτιμούν θεωρείται ο υπουργός Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλος, ο οποίος 

είχε αρχίσει να γίνεται συνομιλητής των πρεσβειών πριν από χρόνια, ως διευθυντής του 

Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής». Η ανέλιξή του πρώτα ως 

διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του κ. Σαμαρά και μετέπειτα ως υπουργού τού άνοιξε 

δρόμους κυρίως με την πλευρά των ΗΠΑ, όπου ο ίδιος έχει σπουδάσει.  

Στη λίστα της πρεσβείας των ΗΠΑ με τα πρόσωπα που θεωρούνται «παίκτες» στο σύστημα 

εξουσίας είναι και ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Ν. Δένδιας. Και αυτό λόγω της πολιτικής 

που εφήρμοσε ως υπουργός Δικαιοσύνης (θέμα βίζας) και τώρα στο νέο νευραλγικό και 

κρίσιμο πόστο του για την εποπτεία των ερευνών για την τρομοκρατία, ενώ αποτελεί και 

προνομιακό συνομιλητή του Ισραήλ. 

Συνομιλητής της πρεσβείας των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται ως ο εμπνευστής 

της στροφής του κ. Σαμαρά προς τη Γερμανία, παραμένει ο  σύμβουλος του Πρωθυπουργού 

 κ. Χρ. Λαζαρίδης, τον οποίο και παλαιότερα τα τηλεγραφήματα των WikiLeaks 

 επεσήμαναν ως συμμετέχοντα σε «κλειστή σύσκεψη». Μάλιστα ο κ. Λαζαρίδης 

εμφανιζόταν, σύμφωνα με τα απόρρητα τηλεγραφήματα των WikiLeaks, αντίθετος στα 

διπλωματικά ανοίγματα του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή στη Ρωσία.  

Ανοιχτή γραμμή με πρεσβείες έχει και ο υπουργός Αμυνας κ. Π. Παναγιωτόπουλος λόγω 

και της μεγάλης πίεσης που ασκείται για τα εξοπλιστικά. Ο κ. Παναγιωτόπουλος έχει 

αναλάβει, κατόπιν εντολής του κ. Σαμαρά, τη διαχείριση σημαντικού μέρους των σχέσεων 

με το Ισραήλ. Παράλληλα δεν κρύβει τα φιλοαμερικανικά του αισθήματα, για τα οποία 

δηλώνει ιδιωτικώς ότι δεν ντρέπεται, ενώ δεν παραλείπει να φλερτάρει με τους Ρώσους.    

Το... αγαπημένο στέλεχος της ΝΔ για πολλές πρεσβείες θεωρείται ο κοινοβουλευτικός 

εκπρόσωπος κ. Μ. Βορίδης, με τον οποίο συνομιλούν άνετα τόσο η πρεσβεία των ΗΠΑ όσο 

και αυτή της Γερμανίας. «Αγαπημένο παιδί» της γερμανικής πλευράς είναι και ο υπουργός 

Εσωτερικών κ. Ευρ. Στυλιανίδης, που αποτελεί και τον εντεταλμένο της ελληνικής 

κυβέρνησης για να συνομιλεί με τον Γιοακίμ Φούχτελ για να προωθηθεί η 

ελληνογερμανική συνεργασία στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Την καλύτερη σχέση με τη Γερμανία όμως εξακολουθεί να  έχει η κυρία Ντόρα 

Μπακογιάννη, η οποία θεωρείται πρόσωπο εμπιστοσύνης για τη γερμανική πολιτική και 

οικονομική ελίτ. Οι επισκέψεις της είναι συχνές στη Γερμανία. Πρόσφατα μίλησε σε 

εκδήλωση της Ενωσης Γερμανικών Τραπεζών, ενώ είχε πολλές επαφές με το κεντρικό 

σύστημα εξουσίας.  

 

Γεύματα και συνάξεις  
Στα γεύματα και στις μυστικοσυνάξεις των ξένων διπλωματικών κατοικιών υπάρχουν και 

άλλοι «γαλάζιοι» που είναι δημοφιλείς. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται ο κυβερνητικός 

εκπρόσωπος κ. Σ. Κεδίκογλου, ο οποίος έχει προνομιακή σχέση επί πολλά χρόνια με τη 

Ρωσία. Επίσης συνομιλητές των πρεσβειών είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της 

Βουλής κ. Μ. Βαρβιτσιώτης, ο βουλευτής κ. Αδ. Γεωργιάδης, η υπουργός Τουρισμού 

κυρία Ολγα Κεφαλογιάννη, ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης, ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Ν. 

Μηταράκης (συνομιλεί καλά με τη βρετανική πρεσβεία), ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Κ. 

Μουσουρούλης και ο κ. Αρ.  Σπηλιωτόπουλος. Πρόσωπο-κλειδί θεωρείται από τους 
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ξένους ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης, ο οποίος έχει τακτική επικοινωνία και με 

κέντρα λήψης των αποφάσεων στις Βρυξέλλες, όπου υπάρχει θετική εικόνα για τον ίδιο. 

Στο ευρύτερο σύστημα της Δεξιάς οι πρεσβείες παρακολουθούν τις κινήσεις του προέδρου 

των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Π. Καμμένου και των δύο υπαρχηγών του, των κκ. Χρ. Ζώη 

και Κ. Μαρκόπουλου. Ο κ. Καμμένος διατηρεί επαφές με ισραηλινούς κύκλους και 

συνομιλεί υπερατλαντικά, ο κ. Μαρκόπουλος έχει καλύτερες σχέσεις με την πρεσβεία των 

ΗΠΑ, ενώ ο κ. Ζώης είναι προνομιακός συνομιλητής των Γάλλων. 

 

 

ΣΥΡΙΖΑ, το νέο... brand name 

«Εξυπνο και πνευματώδη» θεωρούν τον κ. Τσίπρα ξένοι διπλωμάτες 

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το νέο brand name στην ελληνική πολιτική σκηνή για τους ξένους 

διπλωμάτες στην Αθήνα. Η εκτόξευσή του στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η 

συμπεριφορά Ιανού που ακολουθούν πολλά στελέχη του αλλά και ο πρόεδρός του κ. Αλ. 

Τσίπρας έχουν πυροδοτήσει την περιέργεια των ξένων πρεσβειών.  

Ολα συμπυκνώνονται στο ερώτημα: «Πού το πάει ο Αλέξης;». Πάντως η εντύπωση που έχει 

δημιουργήσει ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στους ξένους συνομιλητές του 

είναι πολύ καλύτερη από τη δημόσια εικόνα που ο ίδιος δημιουργεί. Οι ξένοι διπλωμάτες 

τον βρίσκουν προσγειωμένο, έξυπνο και πνευματώδη.  

Ενδεικτική του ενδιαφέροντος ήταν η συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την 

εβδομάδα που μας πέρασε με τον πρεσβευτή της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Ντολντ. Η 

διάρκειά της ήταν περίπου μία ώρα και 15 λεπτά. Ο γερμανός διπλωμάτης, ο οποίος  κινείται 

πολύ καλύτερα από τους μάλλον άχρωμους προκατόχους του, ήταν μόνος και κρατούσε 

εκείνος σημειώσεις. Στο πλευρό του κ. Τσίπρα ήταν μεταξύ άλλων και ο «σκιώδης» 

υπουργός Οικονομικών του κόμματος κ. Γ. Δραγασάκης.  

Ποιο ήταν το συμπέρασμα της συνάντησης αυτής; Οι Γερμανοί ψάχνονται όσον αφορά την 

Ελλάδα. Και ενδιαφέρονται να μάθουν από πρώτο χέρι τις απόψεις της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης αλλά και το τι θα πράξει σε περίπτωση που γίνει κυβέρνηση. Κατανοούν 

άλλωστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμβολίζει το «νέο» στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, για το οποίο 

οι δείκτες εμπιστοσύνης κινούνται πολύ χαμηλά στις πρεσβείες των μεγάλων ευρωπαϊκών 

χωρών στην Αθήνα. 

Στη συνάντηση αυτή ο κ. Τσίπρας φέρεται να ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν αμφισβητεί 

σε καμία περίπτωση την ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας. Και επίσης στο θέμα των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στο οποίο επιμένουν πολύ οι Γερμανοί, ο επικεφαλής του 

ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι προφανώς και δεν είναι εναντίον αλλά από τη στιγμή που έχουν 

συνδεθεί με ένα τόσο ασφυκτικό πακέτο λιτότητας, πώς θα μπορούσε να υπάρξει 

momentum για προώθηση τέτοιων αλλαγών; Για τον λόγο αυτόν ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι η 

εκταμίευση της επόμενης δόσης είναι αναγκαία. Εκτεταμένη συζήτηση έγινε επίσης για το 

θέμα της φοροδιαφυγής αλλά και για τα απίστευτα προνόμια που εξακολουθεί να 

απολαμβάνει η οικονομική ολιγαρχία στην Ελλάδα. 

Οι προνομιακοί συνομιλητές των ξένων πρεσβειών αποτελούν την ομάδα των 

«πραγματιστών» (pragmatists) του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την  άποψη ευρωπαίου 

διπλωμάτη. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται η κυρία Ρένα Δούρου, αρμόδια για την 

εξωτερική πολιτική, ο κ. Δραγασάκης και ο κ. Γ. Σταθάκης επί οικονομικών ζητημάτων, 

αλλά και ο κ. Δ. Παπαδημούλης, ο οποίος έχει ευρωπαϊκή εμπειρία. Το προσεχές διάστημα 

η αξιωματική αντιπολίτευση σχεδιάζει κινήσεις-έκπληξη σε διεθνές πεδίο. Πολύ σημαντικό 

θεωρείται επίσης να σπάσει ο πάγος στα κοινοτικά κέντρα αποφάσεων.    

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ΣΥΡΙΖΑ επιδεικνύουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα 

προετοιμάζεται επίσκεψη στελεχών του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά εν όψει 
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των προεδρικών εκλογών προτιμήθηκε η αναβολή της για αργότερα. Οι συζητήσεις με την 

αμερικανική πρεσβεία είναι τακτικές, καθώς οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται να μάθουν τη 

στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε περιφερειακά θέματα που τους απασχολούν ιδιαίτερα. Παρά τον 

διχασμό που επικρατεί στους κόλπους του κόμματος, η ηγεσία του έχει αποφασίσει ότι θα 

συνομιλεί με όλους, ανεξαρτήτως διαφορετικών προσεγγίσεων. Υπό αυτό το πρίσμα έπεσαν 

γέφυρες και με το Ισραήλ, κάτι που αποδείχθηκε από τη συνάντηση που είχε ο ισραηλινός 

πρόεδρος Σιμόν Πέρες με τον κ. Τσίπρα και την κυρία Δούρου κατά την πρόσφατη 

επίσκεψή του στην Αθήνα. 

 

 

Πληρώνει τη φθορά 

Σε δεύτερη μοίρα το ΠαΣοΚ 

Το άλλοτε κραταιό ΠαΣοΚ δεν φιγουράρει πλέον στην κορυφή των προτιμήσεων των ξένων 

διπλωματών. Δεν είναι μόνο η αποχώρηση του κ. Γ. Παπανδρέου που είχε εκτενές δίκτυο 

επαφών στο εξωτερικό. Είναι και η ραγδαία πολιτική φθορά του Κινήματος. Ωστόσο οι 

επαφές των στελεχών του ΠαΣοΚ με ξένους παράγοντες πρέπει να διακριθούν σε δύο 

κατηγορίες: στα νέα στελέχη που προωθεί ο κ. Ευ. Βενιζέλος και σε παλαιότερα στελέχη 

που έχουν οικοδομήσει δικό τους δίκτυο έπειτα από πολλά χρόνια κυβερνητικής θητείας. Ο 

ίδιος ο κ. Βενιζέλος φέρεται μεταξύ άλλων να έχει επιλέξει να συνομιλεί τακτικά με τη 

γαλλική πλευρά. 

Στη δεύτερη κατηγορία εντοπίζονται τρία πρόσωπα, οι κκ. Α. Λοβέρδος και Μ. 

Χρυσοχοΐδης και η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου. Η τελευταία προτιμά να κινείται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω και της παρελθούσας εμπειρίας της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

των επαφών της με το think tank Notre Europe που αντλεί την επιρροή του από τον πρώην 

πρόεδρο της Επιτροπής Ζακ Ντελόρ. Η κυρία Διαμαντοπούλου μπορεί να μην εμφανίζεται 

ενεργή αυτή την περίοδο, αλλά το όνομά της μετράει στις Βρυξέλλες. Οι κκ. Λοβέρδος και 

Χρυσοχοΐδης μιλούν, μεταξύ άλλων, τακτικά με την αμερικανική πρεσβεία και ακολουθούν 

προσωπική στρατηγική. 

Κεντρικό ρόλο στην προώθηση της εικόνας του ΠαΣοΚ διεθνώς έχει αναλάβει η κυρία 

Χριστίνα Μανωλοπούλου, επικεφαλής του Τομέα Διεθνών Σχέσεων. Πρόσφατα μάλιστα 

βρέθηκε στο Πεκίνο, προσκεκλημένη του Κομμουνιστικού Κόμματος, συνοδευόμενη από 

τον κ. Αγγ. Τόλκα, ο οποίος επίσης έχει αναβαθμισμένο ρόλο.  

Στην ομάδα των νέων συμπεριλαμβάνονται ακόμη οι κκ. Ν. Ανδρουλάκης, Οδ. 

Κωνσταντινόπουλος (είναι χαρακτηριστικό ότι με εντολή του κ. Βενιζέλου συμμετέχει στις 

συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής - ΕΣΕΠ) και Χρ. Ζακολίκος 

(υποψήφιος στην Α' Αθηνών). Παράλληλα, έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της κυρίας Συλβάνας 

Ράπτη, ευρωβουλευτού του ΠαΣοΚ, στους κόλπους του ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού 

Κόμματος (PES).  
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Θεματολογία:  
Άγγελος Τσιγκρής: «Επιτακτική η ανάγκη να αλλάξουμε 
πορεία…»  

Μέσο: 
http://thebest.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://thebest.gr/news/index/viewStory/159411 

 

Με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του εθνικού προϋπολογισμού για το 

οικονομικό έτος 2013, ο Άγγελος Τσιγκρής έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Το μείγμα των μέτρων που εφαρμόστηκε -με τις οριζόντιες περικοπές μισθών και 

συντάξεων και την άνευ προηγουμένου φοροκαταιγίδα- οδήγησε εύλογα στα αντίστροφα 

από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Η κρίσιμη κατάσταση που διέρχεται η οικονομία και η χώρα, αναδεικνύει ακόμη πιο 

επιτακτική την αναγκαιότητα μιας διαφορετικής οικονομικής συνταγής. 

Ο δρόμος για την εφαρμογή εναλλακτικών βιώσιμων πολιτικών, που θα έχουν ως κύριο 

χαρακτηριστικό την αναπτυξιακή διάσταση, είναι ακόμη ανοιχτός. 

Πρόθεση όλων θα πρέπει να είναι να αναδείξουμε βιώσιμες εναλλακτικές πολιτικές, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες εφαρμογής τους, οι οποίες πρέπει να εξορθολογιστούν 

και να αναβαθμιστούν. 

Πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στο να επιτευχθεί ταχεία ανάκαμψη, έτσι ώστε τα δημόσια 

έσοδα που θα προκύψουν, να μας επιτρέψουν να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί 

http://thebest.gr/news/index/viewStory/159411
http://thebest.gr/news/index/viewStory/159411
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Θεματολογία:  

H κρίση 'φέρνει' διαβήτη και καρδιοπάθειες  

Μέσο: 
http://www.metrogreece.gr/  

Δημοσίευμα: 
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/236373/Def
ault.aspx 

 
Αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς μας προς το χειρότερο βλέπουν οι επιστήμονες λόγω 

της οικονομικής κρίσης, εκφράζοντας ανησυχία για την επίδραση της στην παιδική 

διατροφή, αλλά και για τις μελλοντικές συνέπειές της.  

 

 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα δεδομένα από προηγούμενες περιόδους κρίσης και πείνας 

δείχνουν ότι άτομα που εκείνη την εποχή ήταν σε εμβρυική ή βρεφική ηλικία πλήρωσαν το 

τίμημα της κρίσης με αυξημένη εμφάνιση παχυσαρκίας, μεταβολικού συνδρόμου, διαβήτη 

και καρδιοπαθειών.  

 

«Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, είμαστε ανήσυχοι σχετικά με τη σημερινή κρίση» 

ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, 

στις 14 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Συντονιστής 

Διευθυντής της Α' Παθολογικής Κλινικής και του Διαβητολογικού Κέντρου του 

Νοσοκομείου «Τζάνειο», Ανδρέας Μελιδώνης. 

 

Σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων οι διατροφικές επιλογές παύουν να 

είναι υγιεινές και οι άνθρωποι προκειμένου να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, 

καταφεύγουν σε υδατάνθρακες και τροφές με απλή ενεργειακή αξία, παραμελώντας την 

ποιότητα της τροφής, δηλαδή παραμελώντας να ενισχύσουν τον οργανισμό με βιταμίνες και 

με μικροθρεπτικά συστατικά, όπως αυτά βρίσκονται στα φρούτα και στα λαχανικά. 

 

Η οικονομική κρίση φαίνεται ότι επηρεάζει κυρίως τα άτομα που ανήκουν σε χαμηλότερες 

κοινωνικοοικονομικές τάξεις, καθώς σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από το Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο και περιλάμβανε δείγμα 1.000 ηλικιωμένων κατοίκων της νησιωτικής χώρας 

(Μυτιλήνης, Λήμνου, Σαμοθράκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κρήτης και 

Κύπρου), από το 50% των Ελλήνων χαμηλής μόρφωσης και εισοδήματος που κατοικούν 

στα νησιά, οι 4 στους 10 είναι παχύσαρκοι, περίπου οι 2 στους 10 έχουν διαβήτη, 

καταναλώνουν περισσότερο κρέας, δεν προσεγγίζουν εύκολα το ψάρι ως αντικαταστάτη του 

κρέατος, τρώνε πολλά γαλακτοκομικά πλήρη λιπαρών και πίνουν περισσότερο αλκοόλ. 

 

Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν και από μελέτη της Α' Καρδιολογικής Κλινικής της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (σε 3.000 κατοίκους της Αττικής), στην οποία 

παρατηρήθηκε, σε αντίθεση με τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα, ότι τα άτομα με 

ανώτερη και ανώτατη μόρφωση κατανάλωναν περισσότερα φρούτα, ψάρια και λαχανικά και 

λιγότερα λιπαρά. 

 

Άλλα αίτια που οδήγησαν στα παραπάνω αποτελέσματα ήταν το αυξημένο κόστος της 

http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/236373/Default.aspx
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/236373/Default.aspx
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/236373/Default.aspx
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υγιεινής διατροφής και η αδυναμία των συμμετεχόντων στη μελέτη να κατανοήσουν ότι 

είναι βλαβέρο για την υγεία τους, για παράδειγμα, να τρώνε 4-5 φόρες κρέας την 

εβδομάδα. 
 

Σύμφωνα με τον κ. Μελιδώνη,  ο σακχαρώδης διαβήτης σε συνδυασμό με την παχυσαρκία, 

έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Μέσα σε 30 χρόνια επταπλασιάστηκε ο αριθμός των 

πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη σε όλο τον κόσμο και από 50 εκατομμύρια που ήταν τη 

δεκαετία του ΄80 έφθασαν τα 350 εκατομμύρια. Οι αρμόδιοι του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας (ΠΟΥ) προβλέπουν ότι αν μέσα στην επόμενη 15ετία δεν υπάρξουν συντονισμένες 

παρεμβάσεις, ο αριθμός των πασχόντων θα υπερβεί τα 500 εκατομμύρια. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μελιδώνης, ένας στους 2 Έλληνες είναι 

υπέρβαρος και ένας στους 5 παχύσαρκος, ενώ  πρόσφατη έρευνα σε παιδιά δημοτικού έδειξε 

ότι σχεδόν 4 στα 10 είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Περίπου 754.000 Έλληνες έχουν διαβήτη 

(8,8% του συνολικού πληθυσμού) και επιπλέον, περίπου 634.000 (7,4% πληθυσμού) έχουν 

διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη (στάδιο προ-διαβήτη). Κάθε χρόνο 6.542 πολίτες 

πεθαίνουν από διαβήτη, ο οποίος  είναι η 4η κυριότερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. 

 

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι, σύμφωνα με τον κ. Μελιδώνη, ότι το 24 - 30% των ανθρώπων 

που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη δεν έχουν επίγνωση της ασθένειας τους και 

παραμένουν αδιάγνωστοι. 

 

«Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, δηλαδή η κακή διατροφή, η μειωμένη ανάγκη σωματικής 

δραστηριότητας και το πολύπλευρο καθημερινό στρες είναι αναμφισβήτητα η αφετηρία 

όλων των δεινών για τη μεταβολική υγεία μας. Η αντιμετώπιση όλων αυτών των τοξικών 

πτυχών αποτελούν την καρδιά της πρόληψης του διαβήτη» τονίζει ο κ. Μελιδώνης. 

 

Η πολιτεία πρέπει να στραφεί προς την πρόληψη, επισήμανε ο κ. Μελιδώνης και για έναν 

επιπλέον λόγο, όπως τόνισε, αφού η αντιμετώπιση του διαβήτη κοστίζει στο υγειονομικό 

σύστημα της χώρας περίπου 12% των συνολικών πόρων του.  

 

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες της Σχολής Δημόσιας Υγείας, το άμεσο κόστος ασθενή με 

σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα ανεξαρτήτως ρύθμισης είναι 1.300 ευρώ το χρόνο, ενώ η 

φαρμακευτική δαπάνη για την αντιμετώπιση των διαβητικών ασθενών ανήλθε το 2011 στα 

200 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Θεματολογία:  
Πατούλης: 'Αναγκαιότητα στους ασθενείς η κατ’ οίκον ... 

Μέσο: 
http://www.metrogreece.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/236378/Def
ault.aspx 

Για την αναγκαιότητα του θεσμού σε μια κοινωνία που η οικονομική κρίση δημιουργεί 

ολοένα και πιο αυξημένες ανάγκες για κατ οίκον υπηρεσίες υγείας, μίλησε ο Πρόεδρος του 

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κος Γιώργος Πατούλης κατά το χαιρετισμό του στην έναρξη 

του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του International Research Institute for Telemedicine 

and Home Care που διοργανώθηκε 9-11 Νοεμβρίου στην Αθήνα.  

 

 

Το συνέδριο της κατ οίκον νοσηλείας, κάθε χρόνο και φέτος ένα παραπάνω, αποτελεί θεσμό 

στην εκπαίδευση της επείγουσας ιατρικής φροντίδας και της άμεσης στήριξης σε 

παθολογικές και χειρουργικές ειδικότητες. Οι φλεβοκεντήσεις, οι αναρροφήσεις, η 

περιποίηση των κατακλίσεων , η χορήγηση φαρμάκων εντερικά ή παρεντερικά και η 

συνολική φροντίδα του ασθενή είναι πολύ σημαντικά πεδία εκπαίδευσης των σεμιναρίων 

του συνεδρίου, τα οποία θα συμβάλλουν στην άρτια εξυπηρέτηση στο σπίτι ασθενών, που 

δεν έχουν χρήματα για τη νοσηλεία ή για την αποκατάσταση τους. Επίσης, οι εφαρμογές της 

τηλεϊατρικής που σήμερα, περισσότερο από ποτέ προβάλλουν αναγκαίες, προσφέρουν τη 

δυνατότητα μετάδοσης της ιατρικής πληροφορίας (π.χ. του καρδιογραφήματος) και την 

απομακρυσμένη εκτίμηση από εξειδικευμένους γιατρούς. 

 

"Σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που καταρρέει, καθώς οι συνεχόμενες περικοπές στην 

φαρμακευτική και την ιατρονοσηλευτική περίθαλψη του ασθενή λαμβάνουν πια 

ακρωτηριαστικό χαρακτήρα, οφείλουμε όλοι μαζί οι λειτουργοί Υγείας να πάρουμε θέση. 

Στη σημερινή αυτή κρίσιμη καμπή της μετακύλισης της οικονομικής κρίσης σε 

ανθρωπιστική την οποία διάγουμε", τόνισε ο κος Πατούλης, "όλο και περισσότεροι είναι οι 

ασθενείς αναγκαστικά θα παραμείνουν στο σπίτι… άρρωστοι και μόνοι…. Όλοι μαζί, 

οφείλουμε να σταθούμε όρθιοι και στα στηρίξουμε τους ασθενείς μας, για να τους 

διασφαλίσουμε το πολύτιμο αγαθό της Υγείας και της Ποιοτικής παροχής υγειονομικών 

υπηρεσιών με όποιο τρόπο μπορούμε, έτσι όπως μας επιβάλλει ο Όρκος μας". 

 

Ο κος Πατούλης ευχήθηκε στον Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κο Παπαζήση και 

σε όλους τους γιατρούς που το παρακολουθούσαν το συνέδριο καλή επιτυχία στις εργασίες 

του τόσο στην εκπαίδευση της επείγουσας ιατρικής φροντίδας όσο και στα κλινικά 

σεμινάρια.  

 

Κατά την εκδήλωση βραβεύθηκε για το σπουδαίο έργο της στα παιδιά με ογκολογικά 

προβλήματα κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη και ο Πρόεδρος Νέων Γιατρών κος 

http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/236378/Default.aspx
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/236378/Default.aspx
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/236378/Default.aspx
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Κυμπουρόπουλος για τη σημαντική δραστηριότητα του στα θέματα των νέων γιατρών.  

 

Πηγή: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
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Θεματολογία:  
«Κακομαθημένοι ασθενείς οι Κύπριοι»  

Μέσο: 
http://www.sigmalive.com/simerini/news/social/539947 

Δημοσίευμα: 

http://www.sigmalive.com/simerini/news/social/539947 

Η απάντηση του Γενικού Διευθυντή του Υπ. Υγείας για την ταλαιπωρία - Ο Διονύσιος 

Μαυρονικόλας προβάλλει το επιχείρημα ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες λίστες 

αναμονής σε άλλες χώρες και ότι δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα  

Η ΑΝ. ΑΓΡΟΤΟΥ διαχώρισε τη θέση της και κράτησε αποστάσεις από τις 

τοποθετήσεις του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου  

 

Την ώρα που οι Κύπριοι ασθενείς, για να βρουν την υγεία τους και να τύχουν της 

απαραίτητης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία, είναι αναγκασμένοι 

να περιμένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις θέτει σε 

άμεσο κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, 

Διονύσιος Μαυρονικόλας, τους χαρακτηρίζει ως κακομαθημένους.  

Η σχετική τοποθέτηση από μέρους του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας έγινε 

κατά τη διάρκεια χθεσινής σύσκεψης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, της οποίας 

προΐστατο η Υπουργός Υγείας Ανδρούλλα Αγρότου, στα πλαίσια των επισκέψεών της στα 

δημόσια νοσηλευτήρια. Ο κ. Μαυρονικόλας αντέδρασε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων 

σχετικά με την ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασθενείς ένεκα των μεγάλων λιστών 

αναμονής.  

«Είμαστε κακομαθημένοι και οι ασθενείς συμπεριφέρονται πολύ άσχημα στους γιατρούς και 

στους νοσηλευτές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τις λίστες αναμονής, μάλιστα, ο 

κ. Μαυρονικόλας προέβαλε το επιχείρημα ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες σε άλλες χώρες 

και ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα της Κύπρου. «Στην Αγγλία, οι λίστες είναι πολύ 

μεγαλύτερες. Στην Κύπρο μάθαμε να μουρμουρούμε και να φωνάζουμε. Δεν λέω ότι δεν 

πρέπει να κάνουμε ενέργειες, αγοράζουμε υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα εκεί και όπου 

έχουμε μεγάλες λίστες αναμονής. Πρέπει να καταλάβουμε και να δεχτούμε ότι ως λαός 

είμαστε κακομαθημένοι», ισχυρίστηκε.  

Διευκρίνισε, πάντως, ότι το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί για την άμεση διευκόλυνση των 

πολιτών, προσθέτοντας ότι έχουν αγοραστεί υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, όπως για τα 

MRI. Επισήμανε, παράλληλα, ότι όταν η ζωή ενός ασθενούς κινδυνεύει, τυγχάνει 

προτεραιότητας. «Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Έχει αυξηθεί η 

προσέλευση στα κρατικά νοσηλευτήρια κατά 60%. Το προσωπικό παραμένει το ίδιο, οι 

γιατροί και οι νοσηλευτές κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά δεν μπορεί το 

προσωπικό να αυξηθεί και πρέπει και οι πολίτες να συνεργάζονται μαζί με το προσωπικό».  

http://www.sigmalive.com/simerini/news/social/539947
http://www.sigmalive.com/simerini/news/social/539947
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Αποστάσεις από την υπουργό  

Πάντως, αποστάσεις από τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας 

κράτησε η πολιτική προϊστάμενός του, Ανδρούλλα Αγρότου, ερωτηθείσα κατά πόσο 

συμμερίζεται τις απόψεις του. «Η απάντηση είναι ότι είμαστε όλοι πολίτες σε αυτό τον τόπο. 

Ένας πολίτης που υποφέρει, μπορεί στο τέλος της ημέρας να είναι υπερβολικός, όχι 

κακομαθημένος, και τον δικαιολογώ», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η κ. Αγρότου.  

Η Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στα παράπονα των ασθενών για την αργοπορία και την 

ταλαιπωρία που υφίστανται να εισαχθούν στο νοσοκομείο. «Ένας από τους κυριότερους 

λόγους που συμβαίνει αυτό», τόνισε η κ. Αγρότου, «είναι η έλλειψη κλινών, του οποίου 

θέματος προσπαθούν να επιληφθούν οι διευθυντές των κλινικών των δημόσιων 

νοσηλευτηρίων σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Υπ. Υγείας». «Προσπαθούμε», 

συνέχισε, «να λύσουμε το πρόβλημα της έλλειψης κλινών και να βρούμε τρόπους να 

διαχειριστούμε καλύτερα την παραμονή των ασθενών». Σε σχέση με την έλλειψη 

προσωπικού, η κ. Αγρότου επισήμανε ότι υπάρχουν δυσκολίες στην εξεύρεση λύσεων, 

δεδομένης της οικονομικής στενότητας. «Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι οι επιστήμονες 

στον τομέα της υγείας καταλαβαίνουν τι περνά η Κύπρος και με τη δική τους ευαισθησία θα 

βρούμε λύσεις», τόνισε.  

 

Αξιοποιήθηκαν τα απογεύματα  

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Καρδιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Δρ 

Ευαγόρας Νικολαΐδης, σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι ήδη οι λίστες αναμονής για τους 

καθετηριασμούς καρδιάς έχουν ελαττωθεί σε λιγότερο από ένα μήνα αναμονής. «Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας μερίμνησε και αξιοποιήθηκαν τα 

απογεύματα, και επομένως οι ασθενείς που ήταν στη λίστα και ήταν χρόνιοι ασθενείς 

εξυπηρετούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα», ανέφερε.  

Η αποσυμφόρηση του Μακαρείου  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Υγείας επισκέφθηκε χθες και το Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου, όπως είπε, 

ενημερώθηκε για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Κληθείσα να απαντήσει σε σχέση 

με τους χειρισμούς του υπουργείου για τα προβλήματα υπερπληρότητας της Μονάδας 

Εντατικής Θεραπείας, η Ανδρούλλα Αγρότου ανέφερε ότι τροχοδρομείται εναλλακτική 

λύση εισαγωγής νεογνών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. «Ήδη, ομάδα εμπειρογνωμόνων 

που είναι σύμβουλοι του Υπ. Υγείας, επισκέφθηκαν την περασμένη Πέμπτη το Γενικό 

Νοσοκομείο Λεμεσού, προκειμένου να μελετηθούν τρόποι δημιουργίας ανάλογης μονάδα 

νεογνών, ώστε να αποσυμφορηθεί η Μονάδα Εντατικής Νεογνών του Μακάρειου 

Νοσοκομείου, που είναι κέντρο αναφοράς», επισήμανε. Τέλος, η κ. Αγρότου ανέφερε ότι σε 

όλα τα θέματα υπάρχουν λύσεις, προσθέτοντας ότι το υπουργείο αναγνωρίζει ότι υπάρχουν 

προβλήματα, τα οποία θα επιχειρήσει να αμβλύνει σε ικανοποιητικό βαθμό.  

 

 


