
Με το νομοσχέδιο για τη Δευτεροβάθμια
Φροντίδα Υγείας, που έφερε για

ψήφιση στη Βουλή η αναπληρώτρια υπουρ-
γός Υγείας Μίνα Γκάγκα, κατόρθωσε κάτι
πρωτοφανές: Να συσπειρώσει εναντίον
της όχι μόνο τους γιατρούς που ανήκουν
στον χώρο της αντιπολίτευσης αλλά και
όλους αυτούς που ανήκουν και είναι στελέχη
της Νέας Δημοκρατίας. Όπως φαίνεται, η
δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, στην
οποία είχε τεθεί το νομοσχέδιο πριν οδηγηθεί
για ψήφιση στη Βουλή, ήταν τυπική και
δεν λήφθηκε υπόψη καμία από τις παρα-
τηρήσεις.
Το άρθρο 10  του νομοσχεδίου, που

προβλέπει ότι οι γιατροί του ΕΣΥ μπορούν
να εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα,

είναι αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει την
πανιατρική αντίδραση. Συγκεκριμένα, με
το άρθρο 10 δίνεται πλέον η δυνατότητα
στους νοσοκομειακούς γιατρούς να δια-
τηρούν ιδιωτικό ιατρείο ή να συνεργάζονται
με ιδιωτικές κλινικές, με την προϋπόθεση
ότι θα συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν
του τακτικού ωραρίου, λειτουργία του νο-
σοκομείου τουλάχιστον δύο φορές την
εβδομάδα, εκτός από τις μέρες της εφη-
μερίας. Παράλληλα, ανάλογα με την ειδι-
κότητα, θα πρέπει να κάνουν απογευματινά
ιατρεία ή χειρουργεία. Με αυτόν τον τρόπο
το κάθε νοσοκομείο θα είναι σε πλήρη λει-
τουργία και θα αποσυμφορηθούν οι λίστες
αναμονής για διαγνωστικές εξετάσεις ή
χειρουργικές επεμβάσεις. Επίσης, για

λόγους ίσης μεταχείρισης, επιτρέπεται σε
πανεπιστημιακούς ιατρούς που υπηρετούν
σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή αρμοδιότητας
του υπουργείου Παιδείας να παρέχουν
ιδιωτικές υπηρεσίες, κατόπιν χορήγησης
ειδικής άδειας από τη Σύγκλητο του ΑΕΙ.
Διορθώνει παλιές παρανομίες, 
χωρίς να προλαμβάνει τις επόμενες
Ομολογουμένως, το άρθρο αυτό προσπαθεί
να διορθώσει ένα καθεστώς που υφίσταται
μέχρι σήμερα στον κλάδο της υγείας. Μέχρι
τώρα, αρκετοί νοσοκομειακοί γιατροί, προ-
κειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά
τους, διατηρούν παράνομα ιδιωτικό ιατρείο
ή εργάζονται με «μαύρη εργασία» σε ιδιω-
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Αναπληρωτή 

Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων

Βασικός πυλώνας
της αναπτυξιακής μας πολιτικής 

το επενδυτικό εργαλείο των ΣΔΙΤ
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Μέτρηση 
τηλεθέασης
με το κινητό!
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Πίσω από την αύξηση της απασχόλησης και τη
μείωση της ανεργίας βρίσκεται η συρρίκνωση
των θέσεων απασχόλησης στον δευτερογενή
τομέα και η διατήρηση των διαρθρωτικών προ-
βλημάτων της αγοράς εργασίας. Όπως τονίζει η
ΓΣΕΕ, ο ιδιωτικός τομέας δημιουργεί θέσεις απα-
σχόλησης σε κλάδους που παράγουν χαμηλή
προστιθέμενη αξία, είναι χαμηλής παραγωγικότητας
και προσφέρουν χαμηλούς μισθούς. Και ενώ ο
κατώτατος μισθός βελτιώθηκε, η απώλεια της
αγοραστικής δύναμης των κατώτατων αποδοχών
τον Σεπτέμβριο ξεπέρασε το 19%. Δεν είναι
τυχαίο το ότι ο ένας στους δύο υποαπασχολού-
μενους δηλώνει πως θα ήθελε πλήρη απασχόληση,
αλλά δεν βρίσκει, σύμφωνα με την έκθεση του
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2022 το ποσοστό της

απασχόλησης ήταν 60,5% και της ανεργίας

Τον πρώτο 
λόγο 

ο Ολυμπιακός

και τέρμα

Κρατική υπόθεση η ενημέρωση του ελληνικού διαδικτύου

«SOS» από τον έντυπο Τύπο για χρηματοδότηση

Μειώνονται 
οι σειρές 

τη νέα σεζόν

Να βάλουμε σήμερα στην άκρη τα πολιτικά,
παρότι από αυτά εξαρτάται η επόμενη

μέρα της χώρας μας, της πατρίδας
μας, που μας έχει εξασφαλίσει, το
λιγότερο, ένα επίπεδο ζωής, την
αφετηρία από την οποία θα ξεκι-
νήσει ο καθένας μας για να κάνει το άλμα, να
περάσει τον πήχη που έχει βάλει στόχο. Από
κει και πέρα, στο χέρι του είναι να χτίσει τη

ζωή που ονειρεύεται. Να κάνει πράξη
τα όνειρά του. Διορθώνοντας τα
λάθη και κοιτώντας πάντα μπροστά,
με το μυαλό μόνιμα στους στόχους

που έχει βάλει. 
Τα παραπατήματα γίνονται όχι μόνο μαθήματα

αλλά και οδηγός για το «ύψος του πήχη». Στο

χέρι του καθενός μας είναι να πει κάποια
στιγμή στον εαυτό του: «Να, σε κέρδισα. Χαλάλι
ο ιδρώτας, οι αγωνίες, ο πόνος, οι απογοη-
τεύσεις, η κούραση».
Τα όνειρα μπορούν να γίνουν χαρούμενη

πραγματικότητα. Μαζί και η ανεξαρτησία του
καθενός μας.

Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. 
Αρκεί να πιστέψεις στον εαυτό σου. 
Η ανεξαρτησία δεν έρχεται μόνη της. 
Δεν πατάς ένα κουμπί, ξαπλωμένος στον

καναπέ, και αυτόματα έχεις ό,τι θελήσεις. 
Τίποτα δεν χαρίζεται... Αν δεν παλέψεις...
Στο χέρι της νέας γενιάς είναι να κερδίσει

τα όνειρά της. 
Και την ανεξαρτησία της. Κερδίζεται...

Με ένα σμπάρο... δυο τρυγόνια! 

Επισφαλείς δουλειές
και χαμηλές αμοιβές! 

«Νέα εποχή» με Premier League και Mundobasket

Δυστυχώς, η Εκκλησία έπεσε στον λάκκο που άνοιξε ο
περιβόητος πατέρας Αντώνιος, ο οποίος ήταν ασύδοτος.
Μάζευε από δω κι από κει χρήματα, αμέτρητα εκατομμύρια
ευρώ, υποτίθεται για το έργο της «Κιβωτού», χωρίς ΠΟΤΕ
να δώσει λογαριασμό. 
Και τα χρήματα πήγαιναν στους λογαριασμούς της... αθώας

«Κιβωτού του Κόσμου», όχι βέβαια του Νώε! Αλλά και στους
λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου, του καπετάνιου της
«Κιβωτού», και της γυναίκας του, της πρεσβυτέρας Σταματίας
Γεωργαντή, βρέθηκαν περίπου 300.000 ευρώ. Με άγνωστο
το «πόθεν έσχες» αυτών των χρημάτων. 
Σε πρώτη φάση, στους λογαριασμούς της «Κιβωτού»

βρέθηκαν πάνω από 12.000.000 ευρώ. 
Και μέχρι τώρα κανείς δεν ξέρει τι πήρε η πρεσβυτέρα

από τη θυρίδα που άνοιξε ούτε έχει εντοπιστεί η δεύτερη
τραπεζική θυρίδα που υπάρχει. 

Εξομολογήσεις...

Θα μείνει 
ακόμη κι αν χάσει 

τις εκλογές 
ο Τσίπρας
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Η νέα γενιά μπορεί να κερδίσει τα όνειρά της

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12

Έχει τεράστιες ευθύνες η ηγεσία της Εκκλησίας 
για τα... «έργα» της «Κιβωτού του Κόσμου» 

Χαμηλότοκα ή και άτοκα δάνεια περι-
μένουν νέους και ζευγάρια, ηλικίας 25 –
39 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Σπίτι μου», το πρώτο τρίμηνο του 2023.
Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα
από 10.000 μέχρι 16.000 ευρώ για τους
άγαμους και μέχρι 24.000 ευρώ για τους
έγγαμους, με προσαύξηση 3.000 ευρώ
για κάθε παιδί (έως και τα 33.000 ευρώ).

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Σπίτι περιμένει τα νέα ζευγάρια

= Άφησε τον πατέρα Αντώνιο να αλωνίζει και να
έχει αμέτρητα λεφτά με την πρεσβυτέρα του στην
τράπεζα – Ποιος του έδωσε τέτοιες αρμοδιότητες; 

Λεφτά δεν υπάρχουν, ιδού και η απόδειξη…

Στη δίνη των υποκλοπών βυθίζεται η κυβέρνηση

ÓÅË. 10

ΨΑΧΝΕΙ ΣΩΣΙΒΙΟ
Όταν έπεσε η... βόμβα, ο Αρχιεπίσκοπος δεν αντέδρασε καθόλου! 

ÓÅË. 6
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Γαλάζια ανησυχία 
για τις εκλογές

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

=Αρκεί να παλέψει, τίποτα δεν χαρίζεται...

Με παροχές, εξαγγελίες και προσλήψεις προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα

Ôου
ΗΛΙΑ 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Προπονητή του Κολοσσού

Ρόδου

στην οικονομία ο Μητσοτάκης

Φοβίζουν τη Χαριλάου Τρικούπη η πόλωση 
και οι διαρροές στις επαναληπτικές εκλογές 

= Για να αποφεύγουν την πολύμηνη αναμονή, οι ασθενείς θα πληρώνουν απογευματινό χειρουργείο από την τσέπη τους

Η σφήνα της Τουρκίας στην Αίγυπτο και 
η υπονόμευση των συμμαχιών της Ελλάδας

=Αγωνιούν οι βουλευτές για τις υποκλοπές,
την ακρίβεια και την… αυτοδυναμία!
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Αγχώνει το Μαξίμου η κινητικότητα
στη «δεξιά πολυκατοικία»

ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ÈÁÑÑÁËÅÁ

Καραμανλής και Σαμαράς σε κοινή γραμμή: Στίγμα για τη Νέα Δημοκρατία οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις

Κυβέρνηση με την πρώτη
ο στόχος του ΠΑΣΟΚ!

=Τα πλάνα της Κουμουνδούρου
για την επόμενη μέρα

Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα 
λένε έξι στους δέκα πολίτες

1.654.324 οφείλουν
στον ΕΦΚΑ 4,816 δισ. ευρώ 
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Το νέο παιχνίδι της Άγκυρας


