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«Η
θητεία μιας κυβέρνησης δεν εί-
ναι μια προβλέψιμη ευθεία γραμ-
μή. Ανακύπτουν νέες προκλήσεις 
και ανάγκες που επιβάλλουν την 

αναδιάταξη του δυναμικού της με την αξιοποίηση 
προσώπων σε νέους ή διαφορετικούς ρόλους στο 
κυβερνητικό έργο»: Με τη δήλωση αυτή, ο νέος 
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, 
έδωσε επί της ουσίας το στίγμα του ανασχηματι-
σμού, ο οποίος δεν ήταν σαρωτικός, περιελάμβανε 
ωστόσο αξιοσημείωτες αλλαγές, που ανοίγουν το 
πεδίο για πολιτικές ερμηνείες.
Το Μαξίμου, στην παρούσα φάση, εν μέσω παν-
δημίας και κάτι λιγότερο 1,5 χρόνο μετά την εκλο-
γή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, προχώρησε επί 
της ουσίας σε μερική αναδιάταξη, καθώς -όπως 
υπογράμμισε ο κ. Ταραντίλης- «κάθε κυβέρνηση 
οφείλει να επιδεικνύει στον κατάλληλο χρόνο ευ-
ελιξία».
Η «αρχιτεκτονική» του κυβερνητικού οικοδομήμα-
τος δεν άλλαξε ριζικά, παρά μόνο προκύπτει μια 
νέα «ανθρωπογεωγραφία» στο σχήμα.
Κατ’ αρχάς είναι κατά τι μεγαλύτερο, καθώς πλέον 
τα μέλη της κυβέρνησης είναι 59.
Η ηγεσία σε κεντρικά υπουργεία, όπως το Οικονο-
μικών, το Ανάπτυξης, το Υγείας, το Εξωτερικών, το 
Παιδείας και το Εθνικής Άμυνας παρέμεινε αμετά-
βλητη, με σαφή πρόθεση του Μαξίμου να στείλει 
μήνυμα εμπιστοσύνης στην ασκούμενη έως τώρα 
πολιτική και δη σε δύσκολες συνθήκες.
Οι «χαμένοι» του ανασχηματισμού ήταν ο Γιάννης 
Βρούτσης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που εξέρχο-
νται από το κυβερνητικό σχήμα. Αναβαθμισμένος 
είναι ο Μάκης Βορίδης (από Αγροτικής Ανάπτυξης 
σε Εσωτερικών), ενώ ο Κωστής Χατζηδάκης αφή-
νει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργείας, 

προκειμένου να μετακινηθεί στο υπουργείο Εργα-
σίας.
Αναβαθμίζεται ο Κώστας Σκρέκας (από υφυπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας).
Κυβερνητικός εκπρόσωπος αναλαμβάνει ο Χρή-
στος Ταραντίλης, στη θέση του Στέλιου Πέτσα, που 
μετακινείται στο υπουργείο Εσωτερικών, αναλαμ-
βάνοντας τη θέση του αναπληρωτή υπουργού.
Επίσης, μετακινείται η Σοφία Ζαχαράκη (από υφυ-
πουργός Παιδείας σε υφυπουργός Τουρισμού).
Ο έως σήμερα υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδω-
ρος Λιβάνιος, αναλαμβάνει του υφυπουργός παρά 
τω πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας, 
Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ αναβαθμίζεται από υφυ-
πουργός σε αναπληρωτής υπουργός Υγείας ο Βα-
σίλης Κοντοζαμάνης.
Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση είναι ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός και οι 
υφυπουργοί Παιδείας, Ζέττα Μακρή και Άγγελος 
Συρίγος, Εργασίας, Μαρία Συρεγγέλα, Περιβάλλο-
ντος, Γιώργος Αμυράς, Πολιτισμού, Νικόλας Για-
τρομανωλάκης, Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας, 
Εσωτερικών (με αρμοδιότητα Μακεδονίας-Θρά-
κης), Σταύρος Καλαφάτης, Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, Γιώργος Στύλιος, Ναυτιλίας, Κώστας Κατσα-
φάδος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόμου, 
Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη.
Από τις θέσεις υφυπουργών αποχωρούν οι Βασί-
λης Διγαλάκης (Παιδείας), Δημήτρης Οικονόμου 
(Περιβάλλοντος), Μάνος Κόνσολας (Τουρισμού), 
Γρηγόρης Ζαριφόπουλος (Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης), Θεόδωρος Καράογλου (Εσωτερικών, με αρ-
μοδιότητα Μακεδονίας-Θράκης).
Αποχωρεί, επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος.

Μητσοτάκης σε Ιερώνυμο: 
Η Εκκλησία να αναλάβει 
τις ευθύνες της
Μήνυμα προς την Εκκλησία «να αναλάβει τις 
δικές της ευθύνες και να συνδράμει στη μεγάλη 
προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις της 
πανδημίας, ώστε να επιστρέψουν τα παιδιά μας, 
το συντομότερο δυνατόν, στα σχολεία», έστειλε ο 
πρωθυπουργός προς τον Αρχιεπίσκοπο, κατά το 
σύντομο τετ α τετ που είχαν το πρωί της Τρίτης, 
στο περιθώριο της ορκωμοσίας των νέων μελών 
της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με το Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης εξέφρασε στον κ. Ιερώνυμο τον προβλημα-
τισμό του για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου.
Επίσης, όπως σημειώνεται, «τόνισε την ανάγκη 
αυστηρής τήρησης των μέτρων και των υγειονο-
μικών κανόνων από όλους και επισήμανε ότι η 
Εκκλησία οφείλει, όπως έκανε μέχρι σήμερα, να 
δίνει το θετικό παράδειγμα και να είναι αρωγός 
στον κοινό αγώνα».
Ο Αρχιεπίσκοπος, πάντως νωρίτερα, μετά το πέ-
ρας της ορκωμοσίας του πρώτου «γκρουπ» των 
υπουργών, είχε εκπέμψει – εμμέσως πλην σα-
φώς – μήνυμα στον απόηχο της αντιπαράθεσης 
Πολιτείας – Εκκλησίας, ευχόμενος «καλή συνερ-
γασία». 
Από την πλευρά του, προσερχόμενος στο Προε-
δρικό Μέγαρο ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Χρήστος Ταραντίλης, σχετικά με τη στάση που 
τηρεί η Εκκλησία, εξέφρασε την ελπίδα ότι «όλα 
θα πάνε καλά», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κι-
νήθηκε και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουρ-
γώ, Θοδωρής Λιβάνιος.
Υπενθυμίζεται ότι αφορμή για τη σύγκρουση των 
δύο πλευρών είχε σταθεί η χθεσινή ανακοίνω-
ση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία τόνιζε 
ότι δεν συναινεί στα νέα περιοριστικά μέτρα που 
ανακοίνωσε η κυβέρνηση το Σάββατο, ζητώντας, 
παράλληλα άνοιγμα των ναών για την γιορτή 
των Θεοφανείων. Από την πλευρά του, το Μέ-
γαρο Μαξίμου είχε απαντήσει ότι «οι νόμοι δεν 
μπορεί να εφαρμόζονται κατά το δοκούν». 

Ανασχηματισμός: Η ανθρωπογεωγραφία 
της κυβέρνησης

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας 
ζήτησε την παραίτηση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας 
και έδωσε εντολή στον Διοικητή της 
5ης Υγειονομικής Περιφέρειας να 
διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση 
(ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθεί 
η διακίνηση εγγράφου συναίνεσης 
για τον εμβολιασμό από την Επιστη-
μονική Επιτροπή του Νοσοκομείου, 
κατά παράβαση των οδηγιών της 

Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, 
και να αποδοθούν ευθύνες. Ο Διοι-
κητής του νοσοκομείου υπέβαλε την 
παραίτησή του, ενώ η ΕΔΕ βρίσκεται 
σε εξέλιξη.
Το θέμα έκανε γνωστό λίγο νωρίτερα 
ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Γιαννά-
κος, ο οποίος ανέφερε ότι «στο Νοσο-
κομείο Καρδίτσας, σήμερα που πήγε 
να εμβολιαστεί το υγειονομικό προ-
σωπικό τους μοίρασαν δήλωση που 

θα πρέπει να υπογράψουν ότι συναι-
νούν στον εμβολιασμό, παρ’ όλο που 
μέχρι τώρα δεν είναι γνωστές όλες οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες από το εμβό-
λιο ακόμη και θανατηφόρες. Στο ίδιο 
έντυπο θα πρέπει να υπογράψουν 
όσοι συνάδελφοι δεν συναινούν 
στον εμβολιασμό για προσωπικούς 
λόγους και αναλαμβάνουν πλήρως 
την ευθύνη».
Όπως ήταν λογικό μια τέτοια κίνηση 

δεν μπορούσε να περάσει απαρατή-
ρητη και άμεσα αντέδρασε ο Υπουρ-
γός.
Να σημειώσουμε ότι ο Διοικητής του 
Νοσοκομείου κ. Δημήτρης Κεχαγιάς, 
ο οποίος ανέλαβε τη θέση τον Ια-
νουάριο, έχει διατελέσει σε αρκετές 
αντίστοιχες θέσεις και στο παρελθόν 
με τελευταία τη θέση του Διοικητής 
στο Ασκληπιείο Βούλας το διάστημα 
2011-2013. 

Απομακρύνθηκε ο διοικητής του Νοσοκομείου Καρδίτσας - Απαιτούσε έγγραφη συναίνεση για εμβολιασμό!


