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ρος την ένταξη 
στον ΕΟΠΥΥ 
φαίνεται ότι οδεύουν 

ο Ε∆ΟΕΑΠ 
και ο κλάδος 

υγείας του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. 
Την περασµένη Παρασκευή ο 
αναπληρωτής υπουργός Υγείας 

Μάριος Σαλµάς κάλεσε σε 
συνάντηση γι' αυτό το θέµα 
τους προέδρους του ΕΤΑΠ 
ΜΜΕ Κώστα Τσρυπαρόπουλο 
και του Ε∆ΟΕΑΠ Ελένη Σπάνοπούλου, 

σι οποίοι έσπευσαν 
να αποδεχτούν την πρόσκληση 

για συζήτηση. Η συνάντηση 
όµως µαταιώθηκε, 

καθώς δεν έγινε κατορθωτό 
να µείνει κρυφή. 

Η κυβέρνηση, στρατευµένη 
' στις στρατηγικές επιλογές 

της αστικής τάξης για να πληρώσει 
η εργατική τάξη και τα 

λαϊκά στρώµατα τα βάρη της 
κρίσης, βάζει µπροστά τις 
«πιέσεις» και τις «απαιτήσεις» 
της τρόικας για να επιταχύνει 
τον κοινό στρατηγικό στόχο 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
των κρατών - µελών για την 
ενιαία ελάχιστη παροχή δηµόσιων 

υπηρεσιών Υγείας 
Πρόνοιας για όλους τους εργαζόµενους 

και συνταξιούχους, 
αυτό που το ονοµάζουν 

«βασικό πακέτο παροχών». 
Ολα τα µέτρα που παίρνονται 
στην Υγεία, την Πρόνοια και 
το Φάρµακο αποτελούν εξειδίκευση 

των αποφάσεων και 
κατευθύνσεων της EE για όλα 

τα κράτη - µέλη, µε στόχο 
τη µείωση του εργατικού 

«κόστους», για να διευκολυνθεί 
η ανταγωνιστικότητα των 

µονοπωλίων. Μείωση της 
κρατικής χρηµατοδότησης 
του δηµόσιου συστήµατος Υγείας 

- Πρόνοιας (νοσοκοµεία 
- ΚΥ - ασφαλιστικά ταµεία 
προνοιακά ιδρύµατα και κοινωνικά 

επιδόµατα). Λειτουργία 
των δηµόσιων µονάδων Υγείας 

µε επιχειρηµατικά κριτήρια, 
προκειµένου να «αυτοχρηµατοδοτηθόύν» 

ano την 
πώληση υπηρεσιών Υγείας. 
Μετακύλιση των δαπανών 
στα ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία 

σε συνδυασµό µε την υποχρήµατοδότησή 
τους από 

το κράτος και τους επιχειρηµατίες, 
την ανεργία, τη µείωση 

των µισθών,- τη' «µαύρη» 
εργασία κ λπ. αδυνατούν να 
αντεπεξέλθουν και προχωρούν 

σε συνεχείς περικοπές 
των παροχών προς τους ασφαλισµένους 

και αύξηση 
των πληρωµών. ·« 
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¦ηρύοες - 
Στην κατεύθυνση αυτή ιδρύθηκε 

ο ΕΟΠΥΥ όπου ήδη 
έχουν ενταχθεί το Ταµείο του 
∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆), το ΙΚΑ, ο 
ΟΓΑ και ο ΟΑΕΕ. Στις 27 Σεπτέµβρη 

2012 σε διυπουργική 
σύσκεψη στο υπουργείο 

Οικονοµίας αποφασίστηκε η 
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άµεση ένταξη και του TAYΤΕΚΩ 
(ασφαλισµένοι ∆ΕΗ, ΗΣΑΠ, 
ΗΛΠΑΠ, OTE, Εµπορικής 

Τράπεζας κ.λπ.) και του 
Ενιαίου -Ταµείου Ανεξάρτητα 
Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ), 
που περιλαµβάνει υγειονοµικούς, 

µηχανικούς και συµβολαιογράφους. 
Η απόφαση για 

την επίσπευση της ένταξης 
πάρθηκε και µε τη λογική ότι 

µε κάποια αποθεµατικά 
που υπάρχουν σε αυτά τα Ταµεία, 

θα καλυφθεί µέρος του 
ελλείµµατος του ΕΟΠΥΥ, το 
οποίο υπολογίζεται ότι στο 
τέλος του 2012 θα εκτιναχθεί 
πάνω ano .4,5 δισ. Προς την 
ίδια κατεύθυνση, και για να να 
«βουλώσουν τρύπες» µε τα εναποµείναντα 

αποθεµατικά, η 
κυβέρνηση επισπεύδει πλέον 
και την ένταξη τών υπόλοιπων 

Ταµείων, µεταξύ των οποίων 
p Ε∆ΟΕΑΠ και ο κλάδος 

Υγείας του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. 
Με την προωθούµενη ένταξη 
του Ε∆ΟΕΑΠ, θα θυσιαστεί 

η άύτοδιοίκησή του, ενώ θα 
διαλυθούν οι. υγειονοµικές υπηρεσίες 

του καθώς θα αποτελέσουν 
δυο ακόµα µονάδες 

στο δίκτυο των υγειονοµικών 
υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες 

δέν διαθέτουν πια ούτε 
αντιδραστήρια για απλές εξετάσεις 

αίµατος. Ετσι και οι ασφαλισµένοι 
του Ε∆ΟΕΑΠ, µε 

δεδοµένη την πολυήµερη αναµονή 
στα δηµόσια νοσοκοµεία, 

θα στριµωχτούν^ στα εργαστήρια 
των δηµόσιων νοσοκοµείων 

σε πολυήµερες αναµονές 
ή θα εξαναγκάζονται να 

προσφεύγουν σε ιδιώτες και 
επιχειρηµατίες της Υγείας. Επίσης 

οι ασφαλισµένοι στον 
Ε∆ΟΕΑΠ, αλλά και στο ΕΤΑΠ 
ΜΜΕ θα υποστούν τις βάρβαρες 

περικοπές του Ενιαίου 
Κανονισµού Παροχών Υπηρε¬ 

σιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, που 
σε πολλές περιπτώσεις δεν 
καλύπτει σηµαντικές εξετάσεις. 

Και, ταυτόχρονα, θα εξανεµιστούν 
τα - ελάχιστα και 

εναποµείναντα αποθεµατικά 
καθώς θα χρησιµοποιηθούν 
για καλυφθεί ένα µέρος των 
τεράστιων ελλειµµάτων του 
ΕΟΠΥΥ. 

. Of συµβιβασµένες-.- ¦ 
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Είναι δεδοµένο ότι τόσο οι 
διοικήσεις των Ταµείων, όσο 
και οι ηγεσίες των συµβιβασµένων 

ηγεσιών των Ενώσεων 
εργαζοµένων στα ΜΜΕ θα 

επιχειρήσουν να λύσουν το 
πρόβληµα της ένταξης στον 
ΕΟΠΥΥ µε συναντήσεις και 
«πιέσεις» στη συντεχνιακή λογική 

της εξαίρεσης και της 
µετάθεσης του προβλήµατος. 
Μια λογική που έχει αποδειχθεί 

καταστροφική, καθώς οι 
εργαζόµενοι στον κλάδο, σε 
ό,τι αφορά το Ασφαλιστικό 
(µειώσεις κύριων και επικουρικών 

συντάξεων, αυξήσεις ορίων 
κ.λπ.), αντιµετωπίζουν τα 

ίδια προβλήµατα µε όλους 
τους άλλους εργαζόµενους, 
της χώρας. Τα δύο Ταµεία 
τους (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και Ε∆ΟΕΑΠ) 

έχουν υποστεί την ίδια µε 
τα άλλο Ταµεία ληστεία των 
αποθεµατικών τους, όχι µόνο 
µε το PSI, αλλά και διαχρονικά. 

Οταν η επίθεση στα ασφαλιστικά 
δικαιώµατα των 

εργαζοµένων κλιµακώνεται, 
ως συνέχεια της πολιτικής της 
EE για τη µεταφορά των ασφαλιστικών:: 

βαρών ano το 
κράτος και την εργοδοσία στις 
πλάτες των εργαζοµένων, στο 
πλαίσιο της καθολικής επίθεσης 

στα εργασιακά, µισθολογικά 
και" κοινωνικά δικαιώµατα 

όλων των εργαζοµένων και 
του λαού, οι συµβιβασµένες; 
ηγεσίες υπηρετούν αυτήν την 
πολιτική. ∆εν αµφισβητούν 
την ουσία της πολιτικής του 
ευρωµονόδροµου και καλλιεργούν 

αυταπάτες ότι µπορούν 
να υπάρξουν «λύσεις» µε αλλαγή 

του «µείγµατος πολιτικής» 
και του κυβερνητικού 

«διαχειριστή». Είναι αυτές σι 
διοικήσεις, που στο κάλεσµά 
τους για .συµµετοχή στην 
προηγούµενη γενική απεργία, 
έφτασαν στό σηµείο να βγάλουν 

λάδι τους µεγαλοεπιχειρηµατίες 
- ιδιοκτήτες των 

ΜΜΕ! Λέγοντας ότι έχουν ισοπεδώσει 
µισθούς, οδήγησαν 

χιλιάδες στην ανεργία, επέκτειναν 
µε σαρωτικό και 

αυταρχικό τρόπο τις κακοπληρωµένες 
και επισφαλείς µορφές 

εργασίας, τροµοκράτησαν 
και εκβίασαν για να αποσπάσουν 

ατοµικές συµβάσεις 
κ.λπ. κ.λπ. αλλά όλα αυτά τα 
έκαναν «ακολουθώντας τις εκβιαστικές 

επιταγές της τρόικας 
και των κύβερνήσεων>λ 

Ano την πλευρά της, η εκλεγµένη 
διοίκηση του Ε∆ΟΕΑΠ 

(αυτή του ΕΤΑΠ ΜΜΕ 
είναι διορισµένη από την κυβέρνηση, 

άρα πολιτικά είναι 
µαζί της), στό βασικό ερώτη-; 
µα ποιος θα πληρώσει την οικονοµική 

κρίση, έχει απαντήσει 
µε τις πράξεις της από 

την πρώτη: Βάρβαρες περικοπές 
παροχών, αύξηση εισφορών 

στους συνταξιούχους, 
προώθηση του διπλασιασµού 
των εισφορών των εργαζοµένων, 

µειώσεις µισθών των εργαζοµένων 
στον οργανισµό 

και, πάνω απ' όλα, αποδοχή 
στην ουσία του ληστρικού 
«κουρέµατος» των αποθεµατικών, 

προκειµένου να µη θίξει 
έστω και στο ελάχιστο τις 

γενικότερες πολιτικές επιλογές 
του αστικού συστήµατος 

και των κυβερνήσέών του. Οι 
φραστικοί λεονταρισµοί της 
απέναντι στην Τράπεζα της 
Ελλάδος και τον Προβόπουλο 
και η προβολή της «νοµικής 
αντιµετώπισης» ως ...λύσης 
του προβλήµατος, αποδεικνύεται 

ότι γίνονται για τα µάτια 
του κόσµου, όταν η ίδια, 

χαρακτηρίζοντας ως «παραταξιακή» 
την απόφαση της 

γενικής συνέλευσης του Ε∆ΟΕΑΠ 
περί επιστροφής από 

την κυβέρνηση και τους εργοδότες 
των κλεµµένων, οµολογεί 

µε αυτόν τον τρόπο 
την αποδοχή της ληστείας. 
Αλλωστε, ήταν η ίδια διοίκηση 

που στην ίδια γραµµή µε 
τη διοίκηση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ 
είχαν επιχειρήσει να πείσουν 
για την αναγκαιότητα συµµετοχής, 

όταν τέθηκε για πρώτη 
φορά το «κούρεµα» το 

φθινόπωρο του 2011. -; 

Αντεπίθεση; 
Είναι φανερό ότι οι εργαζόµενοι 

στον Τύπο και στα 
ΜΜΕ όχι µόνο δεν µπορούν 
να περιµένουν τίποτα ano τις 
συµβιβασµένες ηγεσίες, αλλά 
θα συνεχίσουν να χάνουν, όσο 

δεν τις παραµερίζουν και 
δεν παίρνουν την υπόθεση 
στα χέρια τους, οργανώνοντας 

τον αγώνα τους, στο 
πλαίσιο του κοινού αγώνα όλων 

των εργαζοµένων, σε 
γραµµή σύγκρουσης µε τον 
κυβερνητικό και εργοδοτικό 
συνδικαλισµό, που σέρνει συνεχώς 

στα τραπέζια του κοινωνικού 
διαλόγου. 

Η επίθεση που δέχεται σήµερα 
η πλειοψηφία των εργαζοµένων 

στα αστικά ΜΜΕ έχει 
πολιτικά και ταξικά χαρακτηριστικά 

και περιεχόµενο και, άρα, 
πολιτική και ταξική πρέπει 

να είναι και η απάντηση. Χρειάζεται 
ουσιαστικός αγώνας 

που σηµαδεύει τον πραγµατικό 
αντίπαλο, τα σχέδια EE 

µονοπωλίων, αγώνας που 
µπορεί και πρέπει να δοθεί σε 
συµπόρευση µε τον ταξικό πόλο 

του εργατικού κινήµατος, 
µε τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ. 
Χρειάζεται σε κάθε χώρο δουλειάς 

να συγκροτηθούν επιτροπές 
αγώνα, να ενισχυθούν 

αποφασιστικά οι συλλογικές 
διαδικασίες, η συσπείρωση και 
η αλληλεγγύη των εργαζοµένων, 

η ενότητα δράσης, µε 
διεκδικητικό πλαίσιο που να 
εκφράζει τις πραγµατικές ανάγκες 

των εργαζοµένων. 
∆. Σ. 
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