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Ο Α. Λοβέρδος ετοιμάζεται να εκτελέσει το επόμενο… συμβόλαιο
Δ. ΥΦΑΝΤΗΣ
Για άλλη μία φορά, η κυβέρνηση με αρμόδιο τον καταλληλότερο -εδώ ταιριάζει- Α. Λοβέρδο,
πολιτεύεται σαν να διοικεί τη χώρα από το χωροχρονικό… υπερπέραν! Τα ΜΜΕ υπερθεματίζουν
προβάλλοντας σαν πολύ σημαντικές τις δηλώσεις αυτοθυσίας του νέου υπουργού, δηλώσεις που
δεν έχουν καμία σχέση με τον ασφυκτικό διπλό εκβιασμό που ακυρώνει τη λειτουργία των
δημόσιων νοσοκομείων. Από τη μία, το εμπάργκο των προμηθευτών, από την άλλη, οι άγριες
περικοπές ακόμη και για τα πιο στοιχειώδη υλικά που απαιτούνται.
Στην προηγούμενη φάση της κρίσης, η προηγούμενη υπουργός, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, με τη
ρύθμιση που επέβαλλε στην ουσία νομιμοποίησε και τις υπερτιμολογήσεις και τις μίζες. Τα
«πιράνχας» ήταν κατευχαριστημένα και, καθώς η κατάσταση –όπως ήταν αναμενόμενο- οδηγήθηκε
στο χείλος του γκρεμού, εκβιάζουν και πάλι ζητώντας εδώ και τώρα τα έσοδα του «πάρτι» μίας
εικοσαετίας δικομματικής αφαίμαξης του δημόσιου συστήματος υγείας, πρόνοιας και ασφάλισης.
Να (ξανά)θυμίσουμε: Οι υπερτιμολογήσεις υλικών και μηχανημάτων δεν αφορούν μόνο
συναλλαγές κάτω από το τραπέζι διοικήσεων νοσοκομείων και διευθυντών κλινικών. Οι
υπερτιμολογήσεις καθιερώθηκαν με νομοθετικές ρυθμίσεις και υπουργικές αποφάσεις κατά τη
θητεία των… πολύ εκσυγχρονιστών και αδέκαστων Σημίτη και Αλ. Παπαδόπουλου.
Πλέον θα «καθαρίσει» ο δοκιμασμένος σε ειδικές αποστολές, ο ισοπεδωτής της εργασίας και της
ασφάλισης. Πριν, σε ρόλο κλαψιάρη που θυσιάζεται για τη χώρα του, τώρα σε ρόλο πολλά βαρύ
σκληρού, μας απειλεί να μην… υπάρχει(!) «εξαρτώ την ύπαρξή μου», αν δεν υλοποιήσει σε τρεις
μήνες ποιες ρηξικέλευθες τομές; Την εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και μηχανοργάνωσης
και την καταγραφή -προσοχή!- από «ανεξάρτητους οίκους» -άρα από πολυεθνικές λογιστικές
εταιρίες- της περιουσίας των νοσοκομείων. Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε ότι τα υπερ-χρέη θα
καταβληθούν έως κεραίας.

Όλα στα πιράνχας, χάος στο ΕΣΥ
Μισθολογικός εξευτελισμός, πάγωμα προσλήψεων, δραματικές ελλείψεις υλικού έχουν οδηγήσει
σε όλη τη χώρα το ΕΣΥ σε εφιαλτική κατάσταση. Ο νόμος Ξενογιαννακοπούλου θεσμοθέτησε την
ιδιωτικοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων και την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων.
Ακολουθούν άμεσα: Η συγχώνευση και κατάργηση νοσοκομείων και κέντρων υγείας μέσω και της
υπαγωγής τους στις νέες δομές του «Καλλικράτη». Και, βέβαια, η συγκέντρωση του ελέγχου των
συναλλαγών με το μεγάλο βρόχο που περισφίγγει από συστάσεώς του το ΕΣΥ: το πολυεθνικό
κεφάλαιο του βιομηχανολογικού εξοπλισμού και του φαρμάκου. Αυτό είναι το νόημα των «τομών»
Λοβέρδου. Η συμπίεση του κόστους της λίπανσης της μηχανής της διαπλοκής, η κεντρική
συγκέντρωση της μίζας. Εδώ βρίσκεται το «ζουμί».
Η τρόικα το έχει αντιληφθεί και έχει επικεντρώσει στο ζήτημα της διασφάλισης των χρωστούμενων
στους ευγενείς προμηθευτές και της απρόσκοπτης συνέχισης της ασύδοτης ληστείας του δημόσιου
πλούτου. Είναι αποκαλυπτικά όσα ήρθαν στο φως για το εξωφρενικό μονοπώλιο της αμαρτωλής

Siemens στο ΕΣΥ. Φυσικά, δεν άνοιξε ρουθούνι. Κατά τ’ άλλα, σηκώνεται τεράστιος θόρυβος για τα
κυκλώματα συνταγογραφήσεων και τις… απειλές του υπουργού προς τους γιατρούς, που και μόνο
με την υπόνοια χρηματισμού θα τίθενται σε αργία με την υποχρέωση οι ίδιοι να αποδείξουν την…
αθωότητά τους! Αυτοί οι άθλιοι λεονταρισμοί με τη χορηγία των πρόθυμων ΜΜΕ συγκαλύπτουν
μια εγκληματική πολιτική συνειδητής υπονόμευσης του ΕΣΥ, ολοκληρωτικής παράδοσης στα
αδίστακτα μονοπώλια των προμηθευτών, σκανδαλώδους πριμοδότησης των ιδιωτικών ομίλων στην
υγεία, που εξαρτούν άμεσα πλέον την ύπαρξή τους από τη διάλυση της δημόσιας υγείας, καθώς σε
συνθήκες οικονομικής κρίσης, σε ποσοστά πάνω από 20%, καταγράφεται η αύξηση της
προσέλευσης των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία.
Είναι κραυγαλέο και εξόφθαλμο: Επίδειξη πυγμής με χουντικούς νόμους απέναντι στους
αγωνιζόμενους φορτηγατζήδες, αλλά τους εκβιαστές προμηθευτές ο σκληρός Λοβέρδος τους
απειλεί με… διπλογραφικό σύστημα και άμεση εξόφληση! Εδώ και τώρα, μία διέξοδος
αναδεικνύεται: Εθνικός δημόσιος έλεγχος στο φάρμακο και στον τεχνολογικό εξοπλισμό ενός
δωρεάν και δημόσιου συστήματος υγείας. Ανατροπή της ασφυκτικής λιτότητας σε μισθούς,
προσλήψεις και λειτουργικές δαπάνες που προδιαγράφει ο νέος προϋπολογισμός και κατάργηση
του διαλυτικού νόμου Ξενογιαννακοπούλου.
Οι εικόνες των Άγγλων νοσηλευτών, που συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ στην απεργία της 29ης
Σεπτέμβρη, ίσως δίνουν μία πρόγευση από τη μοναδική θετική συνεισφορά του Λοβέρδου: την
αναγέννηση του υγειονομικού κινήματος, που θα τον στείλει οριστικά σπίτι του.

