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Της δηµητρασ 
ευθυµιααου 

Φ ε έναν άνευ 
1 προηγουµένου 

εµπαιγµό σε βάρος 
των ασφαλισµένων, 

των γιατρών 
του ΕΟΠΥΥ, 

αλλά ακόµη και  
των ειδικών επιστπµόνων 

προβαίνει εδώ και 
µήνες ο Αδωνις Γεωργιάδης: 

ενώ είχε παραδώσει 
ήδη τα κλειδιά =§§ 

του ΕΟΠΥΥ και της SL 
Πρωτοβάθµιας Φρο- §§| 
ντίδας Υγείας µε χρυσό m συµβόλαιο στην Task Sg 
Force (αξίας 4,5 συν S 10 εκατ. ευρώ, όπως S 
είχε αποκαλύψει π «E» g1 στις 14.10.2013), εν || 
τούτοις συνέχιζε να pg 
σφυρίζει αδιάφορα, 
δηλώνοντας πως κάνει διάλογο 

µε τους γιατρούς για 
να ενσωµατώσει τις προτάσεις 

τους για τις αλλαγές 
στον Οργανισµό. 

Ο συνήθης καλεσµένος 
των τηλεπαραθύρων Αδωνις 

Γεωργιάδης δεν δίσταΰε 
ακόµη και να αναθέσει σε ειδική 

επιστπµονική επιτροπή 
τη σύνταξη µελέτης για τις 
αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ, µε επικεφαλής 

τον καθηγητή Κ. 
Σουλιώτη, για να καταδείξει 
του λόγου το αληθές, ενώ ήδη 

n πρωτοβάθµια είχε παραδοθεί 
βορά στους Γερµανούς 

της Task Force. 
Οταν n «E» αποκάλυψε to 

χρυσό deal του Ε011ΥΥ, ο. υπουργός 
Υγείας έβγαινε στα 

τηλεοπτικά κανάλια για να 
κατακεραυνώσει τις δήθεν 
ψεύτικες αποκαλύψεις, µιλώντας 

για κακεντρέχεια. Ο 
σύγχρονος τελάλης, µέσα από 

τους τηλεοπτικούς δέκτες, 
έριχνε τόνους µαύρης 

προπαγάνδας µιλώντας τότε 
για αναληθές και εκτός 
πραγµατικότητας δηµοσίευµα, 

αφού όπως υποστήριζε 
µε το γνωστό του ύφος θα 
γινόταν διαγωνισµός. 

«Καταλαβαίνω την ανάγκη 
των δηµοσιογράφων να βγάζουν 

θέµατα, αλλά µου τηλεφώνησαν 
σι ξένοι ρωτώντας 

µε τι είναι αυτά και αναγκάστηκα 
να απολογηθώ» είχε 

πει τότε, αποκρύπτοντας τις 
αληθινές προθέσεις του από 
τον ελληνικό λαό. 

Όµως, λίγους µήνες µετά 
και εφ' όσον πλέοντα σχέδιο 
της Task Force ετίθετο σε εφαρµογή 

µε τη σύµφωνη 
γνώµη της συγκυβέρνησης 
του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός 
Υγείας αποκάλυψε ευθαρ- 

Ο µενάλοε εµπαιγµό^ 
ΕΛΛΑ∆Α 

Ο Αδωνι»; Γεώργιάδης 
έχε» παραδώσει «i 

- κλειδιά tuv Υγείας 
«Mi Task WtUkM 

Iggg Χρυσές για toy Task Force 
iii οι αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ 

To έργο Ib» Γερµανών βάρα Ρήµα 

To δηµοσίευµα της 
«E» στις 14.10.2013 

Πώς ο υπουργός Υγείας απέκρυπτε από τους γιατρούς και τπν κοινή 
γνώµπ τα σχέδια των Γερµανών τπς Task Force για τον ΕΟΠΥΥ 

σώς και χωρίς αναστολές, το 
colpo grosso του στους ίδιους 

τους απεργούς γιατρούς 
του ΕΟΠΥΥ. 

To ψέµα 
«Εγώ το βρήκα έτοιµο το 

σχέδιο της Task Force και 
του ΠΟΥ και απλά το εφαρµόζω», 

απεφάνθη, «χωρίς 
φόβο και Πάθος» ο κ. Γεωργιάδης, 

αποκαλύπτοντας ότι 
επί καιρό τώρα το έκρυβε τεχνηέντως. 

V 
Και επειδή τελικά ο λόγος 

του είναι... συµβόλαιο; τους έσυρε 
σε έναν προσχηµατικό 

διάλογο µε όλους τους εµπλεκοµένους 
της Υγείας για τις 

αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ, δηµι¬ 

ουργώντας φρούδες ελπίδες 
ότι κάτι στο τέλος θα αλλάξει. 
Είναι ενδεικτικό ότι πόρισµαπρόταση 

για τις αλλαγές του 
παρέδωσε και ο ίδιος ο πρόεδρος.του 

ΕΟΠΥΥ, ∆ηµήτρης 
Κοντός, µη γνωρίζοντας και 
εκείνος; παρ' ότι επικεφαλής 
του Οργανισµού που αλλάζει, 
ότι το «έγκληµα» είχε ήδη συντελεστεί. 

Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας 
των γιατρών του 

ΕΟΠΥΥ, Θανάσης Αποστολό- 

πουλος, αποκαλύπτει στην 
«Κ.Ε.» τον καυτό διάλογο µε 
τον υπουργό Υγείας: «Μας είπε 

ξεκάθαρα ότι όταν ο ίδιος 
παρέλαβε το υπουργείο ήδη 
υπήρχε έτοιµο το σχέδιο της 
Task Force και εκείνος απλά 
το ανέπτυξε. To παραδέχτηκε 
ευθέως και εκ των υστέρων 
βέβαια ενώπιον όλων των 

. εκπροσώπων του ιατρικού 
' κλάδου στη συνάντησή µας». 

Οµως, όπως σηµειώνει ο 
κ. Αποστολόπουλος, το εγ- 

- ¦¦" «Το-'βρήκα έτοιµο και το 
εφαρµόζω», οµολογεί χώρα, 

αν και το αρνούνταν επίµονα 
όλο το προηγούµενο διάστηµα 

χείρηµα θα πετύχει: «∆ιεξάγουν 
ένα πείραµα στην 

Πρωτοβάθµια Φροντίδα 
Υγείας υψηλού κινδύνου, το 
οποίο µπορεί να το καταστρώσανε 

στα χαρτιά, αλλά 
στην πράξη θα βγει ελαττωµατικό. 

Και ο στόχος τους ήταν 
πάντα να αποχωρήσουµε 

εµείς οι γιατροί γι' αυτό 
και δεν αποδέχτηκε ο υπουργός 

Υγείας να µας παραχωρήσει 
µια µεταβατική 

περίοδο προσαρµογής, αλλά 
ούτε έδωσε το δικαίωµα σε 
όσους είναι 25 χρόνια στο 
σύστηµα να µεταφερθούν 
στο ΕΣΥ ως διευθυντές, όπως 

και θα έπρεπε», τόνισε 
στην «Κ.Ε.». 

Με πιο σκληρά λόγια για 
το µεγάλο ψέµα Αδώνιδος 
καταφέρεται ο αντιπρόεδρος 
της Οµοσπονδίας των Γιατρών 

του ΕΟΠΥΥ, Γιάννης 
Χρονόπουλος: 

«Ενώ εµάς µας καθησύχαζε 
ότι δήθεν ο ρόλος της 

Task Force είναι συµβουλευτικός, 
εκείνος τα είχε ήδη 

συµφωνήσει. Και για ποιο 
λόγο άραγε ζητούσε όλα αυτά 

τα σχέδια και τα πορίσµατα, 
ενώ ήταν ήδη αποφασισµένος 

ότι θα εφαρµόσει την 
Task Force; 

3.000 εκτός ΕΟΠΥΥ 
»Καιρό τώρα εµπαίζει τους 

γιατρούς, διαψεύδοντας και 
το δηµοσίευµά σας. Αλλά να 
ξέρει ότι το ηθικό µας δεν το 
χάνουµε και ελπίζουµε τη 
λύση να τη δώσει ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός Αντώνης 
Σαµαράς». 

Και n πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Πειραιώς και 

ταµίας του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου, Βαρβάρα 

Ανεµοδουρά, που παρέστη 
στη µεγάλη αποκάλυψη του 
Αδώνιδος, επισηµαίνει: 
«Μπροστά σε όλους µας δήλωσε 

ξεκάθαρα ότι το σχέδιο 
το παρέλαβε και το εφαρµόζει 
τώρα µε κάποιες αλλαγές». 

Και επειδή οι απαιτήσεις 
των Γερµανών δεν µπορούν 
να περιµένουν, ο Αδωνις Γεωργιάδης 

βιάζεται να εφαρµόσει 
το σχέδιο τους µε διαδικασίες 

εξπρές. 
Παρ' ότι συνάντησε προσκόµµατα 

από τη ουνκυβερνώσα 
παράταξη, που απαίτησε 

Ya αλλάξει το άρθρο 32 
πού αφορούσε τις κλινικές 
µίας ηµέρας, αλλά και κάποια 

ζητήµατα σε σχέση µε 
τη µετάβαση των γιατρών 
στο νέο σύστηµα, θα προωθήσει 

τελικώς το περιβόητο 
νοµοσχέδιο του σε λίγες ηµέρες 

crm Βουλή. 
Μετά την ψήφιση του, θα 

ξεκινήσει αµέσως n διαθεσιµότητα 
των 8.500 εργαζοµένων 

και γιατρών του ΕΟΠΥΥ 
µε τελικό στόχο φυσικά να απαλλαγεί 

ano όσο το δυνα-~ 
τόν περισσότερους γιατρούς. 
Μάλιστα, σι υπολογισµοί 
Αδώνιδος, που ιον, κάνουν 
να τρίβει τα χέρια του, µιλούν 
για τουλάχιστον 3.000 γιατρούς 

που θα επιλέξουν να 
µείνουν στη σιγουριά του δικού 

τους ιδιωτικού ιατρείου 
και να µην µπουν στο δηµόσιο 

σύστηµα, όπου το εργασιακό 
τους µέλλον θα είναι 

τελικά άγνωστο µετά τις αξιολογήσεις 
και τις αλλαγές. 
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