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Γιατί το ΣΔΟΕ ανοίγει τους λογαριασμούς του Πολάκη 

Τους τραπεζικούς λογαριασμούς του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη 

άνοιξε το ΣΔΟΕ. Η κίνηση του ελεγκτικού μηχανισμού δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. 

Για όσους δεν θυμούνται, ο κ. Πολάκης είναι ο άνθρωπος που όταν ήταν δήμαρχος 

διατηρούσε στον Δήμο Σφακίων διπλά βιβλία: «ένα άσπρο και ένα μαύρο», είχε πει 

χαρακτηριστικά! Το είχε ομολογήσει ο ίδιος δημοσίως το 2013 και έκτοτε μπήκε, όπως 

ήταν φυσικό, στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ, ενώ στο μεταξύ γίνονται και έλεγχοι συνολικά 

για τη δημαρχιακή θητεία του. Αυτό που εξετάζει η Διεύθυνση του ΣΔΟΕ Κρήτης είναι το 

περιουσιακό προφίλ του αναπληρωτή υπουργού, ήτοι το «πόθεν έσχες», αλλά και όλα τα 

θέματα οικονομικής διαχείρισης στον δήμο. Όσο για τη σύζυγό του Θεοδώρα Τσούκα, το 

ΣΔΟΕ έχει υποβάλει αίτημα άρσης του τραπεζικού απορρήτου στην Ελληνική Ένωση 

Τραπέζών. Οπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, οι ελεγκτές ελέγχουν για τυχόν αδήλωτα 

εισοδήματα ή άλλες περίεργες διαδρομές χρήματος – πρόκειται για τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες σε τέτοιες περιπτώσεις και δεν σημαίνει ότι αυτόματα υπάρχει κάποια 

παρανομία. Φαίνεται όμως ότι ήρθε η ώρα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κ. Πολάκης, 

να εξηγήσουν αυτή την περίεργη σχέση που θέλουν να έχουν με τη νομιμότητα. Διότι το 

να υποστηρίζεις ότι τα διπλά βιβλία είναι ενδεδειγμένος τρόπος δημόσιας διοίκησης 

μάλλον δεν μπορεί να ακούγεται καλά σε καμία κανονική χώρα... 

 

 

Πιέζουν οι δανειστές  

Οι κυβερνώντες, χωρίς να μελετήσουν τις συνέπειες επιβολής clawback στα 

νοσοκομειακά φάρμακα, έλαβαν τη σχετική απόφαση και αντίθετα από τις 

προεκλογικές τους δεσμεύσεις, όχι μόνο παρέτειναν το clawback, αλλά το επέκτειναν 

και στα νοσοκομειακά φάρμακα (ογκολογικά, νευρολογικά, ρευματολογικά, αυτά που 

χορηγούνται ενδοφλεβίως ή παρεντερικά κ.λπ.), ακόμη και στα εμβόλια, κάτι το οποίο 

αποτελεί μία ακόμη ελληνική πρωτοτυπία. 

Να σημειωθεί ότι για να παραγγείλουν φάρμακα τα νοσοκομεία πρέπει να παραθέσουν 

την προηγούμενη έγκριση δαπάνης από το υπουργείο. Συνεπώς, για να υπερβούν τον 

προϋπολογισμό και να επιβληθεί clawback – βάσει της απόφασης – πρέπει να έχει 

εγκρίνει ο αρμόδιος υπουργός την αντίστοιχη δαπάνη. Εν ολίγοις, κατ’ αυτόν τον τρόπο 

ο υπουργός δεν υπερασπίζεται την απόφαση του να μειώσει τις δαπάνες των 

νοσοκομείων. Διότι ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται... Ο υπουργός με το ένα χέρι 

εγκρίνει τη δαπάνη και με το άλλο χέρι... κόβει δια της πλαγίας οδού.  
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Παράλληλα, όπως παραδέχονται στελέχη του υπουργείου Υγείας, το μέτρο αυτό δεν θα 

προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς ούτε θα περικόψει τις δαπάνες των 

νοσοκομείων, αφού ο ΕΟΠΥΥ προμηθεύεται τα συγκεκριμένα φάρμακα σε καλύτερη τιμή 

(νοσοκομειακή τιμή μείον 5%, έναντι των νοσοκομείων που τα παίρνουν συν 5%). Τα δε 

νοσοκομεία δεν είναι μέχρι στιγμής έτοιμα να δεχθούν τη νέα επιβάρυνση και δεν 

διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης εν συνόλω και ανά 

εταιρεία, προκειμένου να εφαρμόζουν το clawback όπου παρατηρείται υπέρβαση της 

σχετικής δαπάνης.  

 

 

Flash News 

Οι εκπρόσωποι των ασθενών κρούουν των κώδωνα του κινδύνου καθώς ανησυχούν ότι 

θα μεγαλώσουν οι λίστες αναμονής και θα αυξηθεί η ταλαιπωρία. Την αγωνία τους 

εκφράζουν και οι γιατροί των νοσοκομείων καθώς, όπως λένε, οι δομές του ΕΣΥ 

βρίσκονται ένα βήμα πριν από την κατάρρευση. Τα δε νοσηλευτικά ιδρύματα, και δη τα 

τέσσερα αντικαρκινικά που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, δεν μπορούν να αντέξουν άλλη 

πίεση. 

Σε κύκλο έντονων εσωτερικών αναταράξεων εισέρχεται η ΝΔ μετά το φιάσκο με τη 

διαδικασία εκλογής Προέδρου του κόμματος, που ουδέποτε ξεκίνησε καθώς κατέρρευσε 

το μηχανογραφικό σύστημα. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του κόμματος αποφάσισε 

την αναβολή της διαδικασίας, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχει η παραμικρή δυνατότητα 

πρόβλεψης για το πότε και υπό ποιές προϋποθέσεις θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του 

νέου Προέδρου. Εάν, δηλαδή, απλώς θα υπάρξει παράταση της διαδικασίας, με 

ανάθεση του έργου σε νέα εταιρεία, ή θα δρομολογηθούν άλλου τύπου εξελίξεις με 

προσφυγή του κόμματος σε καταστατικές διαδικασίες συνεδρίου. Η εξέλιξη αυτή συνιστά 

σοβαρό πλήγμα στο κύρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα 

σε μία περίοδο έντονης πολιτικής ρευστότητας και οικονομικών προκλήσεων. 

Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει θρυαλλίδα για έντονες εσωκομματικές εντάσεις που 

μπορεί να απειλήσουν ακόμη και την ίδια την ενότητα του κόμματος της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης, ζωντανεύοντας σενάρια διχασμού που, μέχρι σήμερα, συζητούνταν στο 

παρασκήνιο. 

Στη Ρώμη μεταβαίνουν αύριο ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός και ο γενικός 

γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Ιωάννης Μπασκόζος προκειμένου να συμμετάσχουν 

στην υψηλού επιπέδου Διάσκεψη του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) με θέμα «Υγεία Προσφύγων και Μεταναστών», η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Νοεμβρίου.  Στόχος της Διάσκεψης είναι να διαμορφωθεί 

μια κοινή στρατηγική ανάμεσα στα μετέχοντα κράτη σε θέματα δημόσιας υγείας,  
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προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες που προκύπτουν από τις 

πρωτοφανείς προσφυγικές ροές που παρατηρούνται από τις αρχές του έτους. 

Για τις ενέργειες της ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης 

στην Ελλάδα μίλησε προχθές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ευρωπαίος 

επίτροπος για θέματα Υγείας Βιτένις Αντριουκάιτις. Επιπλέον, δήλωσε την υποστήριξη της 

Ε.Ε. προκειμένου να δομηθεί ένας λειτουργικός μηχανισμός και να αξιοποιηθούν τα 

διαθέσιμα κεφάλαια για στελέχωση των δομών υγείας. Ειδικότερα, αναφερόμενος στο 

προσφυγικό, επισήμανε ότι έχουν ήδη προβλεφθεί 475 εκατ. ευρώ και 25 εκατ. ευρώ ως 

έκτακτα κονδύλια και συμπλήρωσε ότι μέσω διαφορετικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 

πακέτων μπορεί να προκύψει και νέα οικονομική βοήθεια. Επιπλέον, υποστήριξε ότι 

πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη λειτουργία των διοικητικών υποδομών για την ταχύτερη 

απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Τέλος, αναγνώρισε ότι ασκούνται έντονες 

πιέσεις σε όλα τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη και ως εκ τούτου, οι υπουργοί Υγείας 

θα πρέπει να συναντώνται τακτικότερα και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του συμβουλίου 

τους. 

Σκηνικό πολιτικής αστάθειας διαμορφώνεται στη χώρα δύο μόλις μήνες μετά τις εκλογές, 

στον απόηχο της ρωγμής στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η οποία 

πλέον αριθμεί μόλις 153 βουλευτές. Το Μέγαρο Μαξίμου αποκλείει έκτακτες πολιτικές 

εξελίξεις και μεταδίδει πως η συγκυβέρνηση είναι σε θέση να περάσει από τη Βουλή τους 

«κάβους» του ασφαλιστικού και της φορολόγησης των αγροτών και, εν συνεχεία, να 

ολοκληρώσει απρόσκοπτα την τετραετία. Ομως, το βάρος των επερχόμενων μέτρων 

ρίχνει βαριά τη σκιά του και ήδη στο παρασκήνιο έχουν πυροδοτηθεί σενάρια, σύμφωνα 

με τα οποία είναι θέμα λίγων εβδομάδων ή μηνών η χώρα να βρεθεί αντιμέτωπη με την 

ανάγκη σχηματισμού άλλης συμμαχικής κυβέρνησης με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, οικουμενικής, 

ή ακόμη μπροστά στο φάσμα των πρόωρων εκλογών. 

Ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας ήδη σχεδιάζει ορισμένες πολιτικές κινήσεις με «άρωμα 

συναίνεσης» στο ασφαλιστικό, στην παιδεία, στο προσφυγικό και στη συνταγματική 

αναθεώρηση, από τη μεθεπόμενη εβδομάδα, όταν θα έχει επιστρέψει από το Ισραήλ και 

θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής πρόεδρου της Ν.Δ. Κατά τις ίδιες πηγές, ο κ. 

Τσίπρας ή θα καλέσει κατ’ ιδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς προκειμένου να ανταλλάξουν 

απόψεις για την ανωτέρω ατζέντα ή θα εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Πρ. 

Παυλόπουλο την πραγματοποίηση σύσκεψης υπό την προεδρία του. 

Επιδίωξη του κ. Τσίπρα παραμένει η διατήρηση του υφιστάμενου κυβερνητικού μοντέλου 

και όχι η δρομολόγηση διαδικασιών για άλλου τύπου κυβέρνηση συνεργασίας. Οπως 

αναφέρεται χαρακτηριστικά από επιτελείς του, το τρίτο μνημόνιο είναι εμπροσθοβαρές 

και εάν ο πρωθυπουργός επιδείξει αντοχές έως την άνοιξη, στη συνέχεια ο δρόμος θα 

είναι κατηφορικός και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θα σταθεροποιηθεί πλήρως. 

Ομως, η σπουδή του κ. Τσίπρα να προχωρήσει στην απομάκρυνση του κ. Γ. Σακελλαρίδη  
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και στη διαγραφή του Στ. Παναγούλη με αφορμή την ψηφοφορία της Πέμπτης για τα 

προαπαιτούμενα, καταδεικνύει πως ο φόβος για νέες διαρροές είναι υπαρκτός με φόντο 

τη φορολόγηση των αγροτών και το ασφαλιστικό: Ουδείς μπορεί να προεξοφλήσει πώς 

θα διαχειριστούν τα επόμενα μέτρα οι βουλευτές, κυρίως της επαρχίας, όπου η πίεση των 

ψηφοφόρων είναι ευθεία και συχνά μεγάλης έντασης. Ετσι, και με δεδομένο ότι η 

δεξαμενή των 153 βουλευτών είναι πολύ μικρή, όπως προαναφέρθηκε, ήδη στο 

παρασκήνιο διακινούνται σενάρια της «επόμενης ημέρας» στην περίπτωση κατά την 

οποία η κυβέρνηση απολέσει τη δεδηλωμένη. 

Ήξεις αφήξεις από την κυβέρνηση με τον νέο Προϋπολογισμό. Από τη μια προβλέπει 

μικρότερη ύφεση και λιγότερα μέτρα (5,7 δισ. αντί για 6,4 δισ. στη διετία 2015-2016) από 

όσα προέβλεπε το προσχέδιο αυτού που είχε καταθέσει ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος πριν 

από ενάμιση μήνα στη Βουλή, από την άλλη υποτιμά τώρα την απόδοση μιας σειράς 

μέτρων σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις που είχε περιλάβει τον Οκτώβριο στο 

προσχέδιο και έτσι, για να βγουν τα νούμερα στον νέο προϋπολογισμό, προσθέτει και 

νέα, κρυφά μέτρα.  

Την αγωνία τους εκφράζουν όλο και συχνότερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς 

συναδέλφους τους από το ΠαΣοΚ: «Αν δεν μας στηρίξετε, θα πέσουμε»! Στελέχη του 

ΠαΣοΚ και του Ποταμιού αντιμετωπίζουν με καχυποψία κάθε απόπειρα φλέρτ από το 

Μέγαρο Μαξίμου. «Ο κ. Τσίπρας» λένε «δεν θέλει να παραδώσει την εξουσία. Θέλει να 

κυβερνήσει με τον Καμμένο, άντε και με τον Λεβέντη». «Αν συνεργαστούμε μόνοι μας με 

τον ΣΥΡΙΖΑ, στη φάση της φθοράς του, θα είναι απόφαση θανάτου. Θα τελειώσουν το 

ΠαΣοΚ και ο καθένας από εμάς ατομικά» λένε βουλευτές του ΠαΣοΚ.  

Η Βουλή των Ελλήνων απέκτησε στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο τους πρώτους 

ανεξάρτητους βουλευτές. Πρόκειται για τους διαγραφέντες από τον ΣΥΡΙΖΑ Στάθη 

Παναγούλη και από τους ΑΝΕΛ Νίκο Νικολόπουλο. Και οι δύο έκαναν αμέσως συμμαχία. 

Και όχι μόνον. Ζήτησαν από τον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση να τους 

παραχωρήσει γραφείο και να τοποθετήσει απ’ έξω ταμπέλα που θα γράφει «Ανεξάρτητοι 

Βουλευτές»: «Να είναι λίγο ευρύχωρο, Πρόεδρε, γιατί περιμένουμε και άλλους με το 

Ασφαλιστικό» παρατήρησε ο κ. Παναγούλης. 

Με την καγκελάριο της Γερμανίας, Αγκελα Μέρκελ και τον Αυστριακό ομόλογό της, 

Βέρνερ Φάιμαν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Αλέξης Τσίπρας, το απόγευμα της 

Κυριακής, με αντικείμενο το προσφυγικό ζήτημα. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός 

επικοινώνησε και με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη. Σύμφωνα με γραπτή 

δήλωση του Κύπριου κυβερνητικού εκπροσώπου, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο κ. Τσίπρας 

ενημέρωσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για τα αποτελέσματα των επαφών του στην 

Τουρκία. Ο Κύπριος Πρόεδρος, από τη μεριά του, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την 

πορεία των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Οι δύο άνδρες κατά τη διάρκεια της 

συνομιλία τους αντάλλαξαν απόψεις και για το μεταναστευτικό και συμφώνησαν να  
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βρίσκονται σε συνεχή επαφή και συντονισμό ενόψει και ενδεχόμενης συνόδου ΕΕ - 

Τουρκίας για το συγκεκριμένο θέμα. 

Η ανακεφαλαιοποίηση που οδήγησε στον αφελληνισμό των τραπεζών και στην 

εξαέρωση της συμμετοχής παραδοσιακών ελλήνων μεγαλομετόχων έγινε αναγκαία 

εξαιτίας της πολιτικής που ακολούθησε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το 

ποσοστό του ΤΧΣ στον τραπεζικό τομέα περιορίστηκε στο 26,5%, προκαλώντας τεράστια 

ζημιά στο Δημόσιο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου 73,5% ελέγχουν πλέον ξένοι 

ιδιώτες επενδυτές. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει υποχρέωση να υποβάλει το αμέσως 

επόμενο χρονικό διάστημα σχέδιο διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο 

εχει επεξεργαστεί ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνεργασία με την 

Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον, οι αλλαγές στις διοικήσεις των τραπεζών με την 

τοποθέτηση τριών εκπροσώπων του ΤΧΣ που θα επιλεγούν από τους πιστωτές 

αναμένεται να συμβάλουν στην επιτάχυνση των εξελίξεων στα «κόκκινα» δάνεια.  

Οι Νίκος Κοντζιάς, Νίκος Παππάς και Χρήστος Σπίρτζης αναμένεται να συνοδεύσουν τον 

έλληνα πρωθυπουργό στο ταξίδι του στο Ισραήλ. Ισραηλινές πηγές σημείωναν ότι ο κ. 

Τσίπρας ζήτησε να διερευνηθεί η συνεργασία σε τομείς όπως οι νεοφυείς επιχειρήσεις 

(start-ups) όπου η ισραηλινή τεχνογνωσία θεωρείται κορυφαία διεθνώς. 

Από το ταξίδι στην Τουρκία με πενιχρά αποτελέσματα ως προς τη διαχείριση του 

Προσφυγικού και τη στάση της Άγκυρας και νέες (πιθανές) εκκρεμότητες στις διμερείς 

σχέσεις επέστρεψε την προηγούμενη εβδομάδα ο Αλ. Τσίπρας. Κατά τη συνάντηση του 

με τον τούρκο ομόλογό του Αχμέτ Νταβούτογλου ο κ. Τσίπρας επιδίωξε να εμφανιστεί ως 

εκπρόσωπος της ΕΕ, πλην όμως δεν κατόρθωσε να αποσπάσει καμία δέσμευση για 

εποικοδομητική στάση της τουρκικής κυβέρνησης στο θέμα. Αποτέλεσμα ήταν κατά τις 

κοινές δηλώσεις τους οι δύο πρωθυπουργοί να εμφανιστούν έως και σε κοινή γραμμή, 

με τον κ. Νταβούτογλου να απορρίπτει οποιανδήποτε συμμετοχή της χώρας του στη 

διαχείριση του προβλήματος και να υπογραμμίζει ότι «κανείς δεν μπορεί να περάσει το 

πρόβλημα στους ώμους της Τουρκίας και της Ελλάδας για την τραγωδία που συμβαίνει 

στο Αιγαίο, λησμονώντας τις ευθύνες των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου 

Ασφαλείας». 

Κι ενώ η γειτονική Τουρκία δέχθηκε πέρυσι περί τους 700.000 ασθενείς τουρίστες, με τα 

νούμερα να έχουν ανέβει έτι περαιτέρω φέτος, η Ελλάδα συζητεί ακόμη την ανάγκη για 

«ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού», μεταξύ των οποίων και ο ιατρικός, ώστε 

να πολεμήσει μία από τις παθογένειες του κλάδου που λέγεται εποχικότητα. Τα νούμερα 

διεθνώς για τον ιατρικό τουρισμό είναι τεράστια, όπως και τα έσοδα που χάνει η Ελλάδα 

από την έλλειψη στόχευσης στον ασθενή τουρίστα, με τουλάχιστον πενταπλάσια δαπάνη 

σε σύγκριση με τον κοινό. Θεωρητικά, αν η Ελλάδα κατάφερνε, με βάση τους στόχους, 

να προσεγγίσει μέσα στην επόμενη δεκαετία 400.000 ασθενείς τουρίστες θα μπορούσε 

να έχει ένα οικονομικό όφελος περί τα 2 δισ. ευρώ, ενώ αυτή τη στιγμή τα έσοδα 

παραμένουν αμελητέα.  


