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Η αποστροφή του κ. Μάκη 
Βορίδη ότι «για την καταστρο-
φή του τόπου ευθύνονται οι 
επιλογές του Ανδρέα Παπαν-
δρέου» εύλογα προκάλεσε 
αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ. Ωστό-
σο, οι περισσότερες απαντήσεις 
που διάβασα δεν αναφέρονται 
τόσο στην ουσία του επιχειρή-
µατος, που διατυπώθηκε στο 
συνέδριο της Ν.∆., αλλά στο 
παντελώς άσχετο ζήτηµα του 
πολιτικού παρελθόντος του κ. 
Βορίδη. Αλλα λόγια ν’ αγαπιό-
µαστε δηλαδή...

Για να επικεντρωθούµε 
λοιπόν στο προκείµενο: στην 
καλύτερη περίπτωση η δια-
πίστωση του κ. Βορίδη είναι 
εσφαλµένη, στη χειρότερη 
έγινε εκ του πονηρού. Ας ξε-
κινήσουµε µε ορισµένες ιστο-
ρικές λεπτοµέρειες. Πρώτον, 
η πολιτική του κ. Παπανδρέου 
δεν ήταν ενιαία καθ’ όλη τη 
διάρκεια των πρωθυπουρ-
γικών του θητειών, αλλά αλ-
λοπρόσαλλη. Τη δεκαετία του 

’80, οι επεκτατικές περίοδοι 
διακόπτονταν από διαστήµατα 
προσαρµογής, τα οποία στη συ-
νέχεια έδιναν τη θέση τους σε 
νέες εξάρσεις «κεϊνσιανισµού 
µε αναβολικά». Στο τέλος της 
πολιτικής σταδιοδροµίας του 
κ. Παπανδρέου, η οικονοµική 
πολιτική του ΠΑΣΟΚ του 1993 
απείχε παρασάγγας από την 
αντίστοιχη του 1981. Υπουργός 
Οικονοµικών του Παπανδρέου 
ήταν ο κ. Αλέκος Παπαδόπου-
λος, υπουργός Οικονοµικών 
και ο ∆ηµήτρης Τσοβόλας. Οι 
αλλαγές αυτές δεν ήταν άσχε-
τες µε τις συζητήσεις που γίνο-
νταν στη ∆ύση εκείνη την περί-
οδο για τον ρόλο του κράτους 
στην αγορά (ανάλογες παλινω-
δίες είχαµε και στην Ευρώπη) 
και τις δραµατικές γεωπολι-
τικές εξελίξεις σε παγκόσµιο 
επίπεδο.

Το µεγαλύτερο πρόβληµα 
µε την οικονοµική πολιτική 
που ακολούθησαν οι πρώτες 
κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ δεν ήταν 

τα δηµοσιονοµικά τους απο-
τελέσµατα, αλλά ότι απέτυχαν 
στον στόχο τους. Παρά τις αλ-
λεπάλληλες υποτιµήσεις και 
τις ανεξέλεγκτες αυξήσεις, ο 
µέσος ρυθµός µεγέθυνσης της 
οικονοµίας τη δεκαετία του ’80 
ήταν 0,75% του ΑΕΠ, µικρό-
τερος δηλαδή των ρυθµών 
ανάπτυξης που επιτεύχθηκαν 

από τα µέσα της δεκαετίας του 
1990 κι έπειτα, όταν η Ελλάδα 
ακολουθούσε περιοριστική 
πολιτική «σκληρής δραχµής». 
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει 
περίτρανα ότι η νηπιακή θέση 
«ξοδεύουµε δηµόσιο χρήµα, 
έρχεται ανάπτυξη» είναι µια 
απίστευτη µπαρούφα.

Και σε αυτήν την περίπτωση, 
όµως, υπόλογος για το συγκε-
κριµένο λάθος της απλοϊκής 
διασύνδεσης µεταξύ κρατικών 

δαπανών και ανάπτυξης δεν 
είναι µόνο ο Παπανδρέου στη 
νεοελληνική Ιστορία. Κάποιος 
θα πρέπει να υπενθυµίσει στον 
κ. Βορίδη ότι ο Κώστας Καρα-
µανλής, µεταξύ άλλων, τίναξε 
στον αέρα τα δηµόσια ταµεία, 
καταφέρνοντας ταυτόχρονα να 
βυθίσει την οικονοµία σε ύφε-
ση. Οι αιτιάσεις εναντίον του Α. 

Παπανδρέου δεν περιορίζο-
νται, υποθέτω, στην οικονοµική 
του πολιτική. Τα προνόµια που 
έδωσε στους συνδικαλιστές, 
αλλά και πρωτοβουλίες όπως 
ο περίφηµος νόµος-πλαίσιο 
για τα ΑΕΙ, αποδείχθηκαν εξί-
σου καταστροφικές κινήσεις. 
Ωστόσο ο κ. Βορίδης πέρασε 
από το ελληνικό πανεπιστή-
µιο, οπότε θα θυµάται ότι στη 
διάλυσή του συνετέλεσαν -σε 
αγαστή συνεργασία- όλες οι 

φοιτητικές παρατάξεις, από την 
εξωκοινοβουλευτική Αριστερά 
µέχρι και τη ∆ΑΠ. Οσο για τον 
συνδικαλισµό; Να θυµίσω ότι 
ο νεοδηµοκράτης κ. Θύµιος 
Λυµπερόπουλος έχει εκφρά-
σει εξίσου ακραίες θέσεις µε 
τον πασόκο κ. Νίκο Φωτόπου-
λο. Ακόµη και η επίσηµη Ν.∆. 
ως αντιπολίτευση είχε εξίσου 
µαξιµαλιστικά αιτήµατα µε το 
ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση. Και 
τέλος, στο θέµα της ανοµίας, αν 
δεν µε απατά η µνήµη µου, ο κ. 
Βορίδης υποστήριξε µε σθέ-
νος, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το πρό-
σφατο αντάρτικο των κατοίκων 
της Κερατέας εναντίον της συ-
ντεταγµένης πολιτείας και των 
οργάνων της.

Με λίγα λόγια, παρά τα αδι-
αµφισβήτητα λάθη του Ανδρέα 
Παπανδρέου, η αναγωγή του 
σε αποκλειστικό υπεύθυνο 
της καταστροφής είναι µια βο-
λική δικαιολογία για την πολι-
τική µας τάξη, γενικότερα, και 
για τη Ν.∆. ειδικότερα. Ούτε ο 

«εκτροχιασµός της χώρας ξε-
κίνησε το ’81» όπως είπε ο κ. 
Αδωνις Γεωργιάδης. Από τα 
190 χρόνια της νεότερης ελλη-
νικής Ιστορίας, έχουµε περάσει 
τα µισά περίπου σε διαφόρων 
ειδών διενέξεις µε τους ξένους 
δανειστές µας και έχουµε χρε-
οκοπήσει επισήµως ουκ ολίγες 
φορές. Ηµασταν ανέκαθεν µια 
κατακερµατισµένη κοινωνία 
που έβλεπε το κράτος ως λά-
φυρο και τα δηµόσια ταµεία ως 
αγελάδα προς άρµεγµα. ∆εν 
θέλαµε ποτέ να ζήσουµε µαζί ο 
ένας µε τον άλλον, αλλά ο ένας 
εις βάρος του άλλου, χωρισµέ-
νοι σε αρµατολίκια. Εθισµένοι 
στον λαϊκισµό και τη συνωµο-
σιολογία από την προεπανα-
στατική περίοδο, ουδέποτε πα-
ραδεχθήκαµε τις προσωπικές 
και συλλογικές µας ευθύνες 
για την κατάσταση της χώρας. 
Και σήµερα το πληρώνουµε, 
όπως πολλές φορές στο πα-
ρελθόν, χωρίς βέβαια ποτέ να 
συνετιστούµε.

Με αναχρονιστικά στερεότυπα που παραπέµπουν στην αµερικανική 
ακροδεξιά ή στο κεµαλικό κατεστηµένο απευθύνθηκε ο Σαµαράς στο 
συνέδριο της Ν.∆. Προσπάθησε να εξαφανίσει επικοινωνιακά τις κοι-
νωνικές πληγές που έχει προκαλέσει η πολιτική του και θυµήθηκε «τη 
σηµαία, που δεν είναι πανί, είναι σύµβολο ιερό, σύµβολο πατρίδος».

Είναι συνηθισµένο φαινόµενο οι αυταρχικές εξουσίες να επιχειρούν 
να καλυφθούν πίσω από την πατριδοκαπηλία. Με την ανεργία να καλ-
πάζει στο 30%, τους φτωχούς να πλησιάζουν τα 3 εκατοµµύρια πολίτες, 
τα εισοδήµατα να γκρεµίζονται, τη δηµόσια περιουσία να «βγαίνει στο 
σφυρί», τη δηµοκρατία να µετατρέπεται σε «πουκάµισο αδειανό», την 
κοινωνία να ζει ολοένα και βαθύτερα µέσα στη µελαγχολία και την από-
γνωση, οι κορώνες του Σαµαρά δεν ξεγελούν κανέναν. Ούτε η απριλια-
νής κοπής εθνεγερτήρια «ηµερήσια διαταγή» του φοβίζει πια κανέναν.

Η Ν.∆. του Σαµαρά πηγαίνει δεξιότερα, καταντά υβρίδιο νεοφιλε-
λευθερισµού και εθνικοφροσύνης. Η στρατηγική επιλογή της λιτότητας 
ακυρώνει τον πολιτικό φιλελευθερισµό και ανάγει τον οικονοµικό φιλε-
λευθερισµό, δηλαδή την αποθέωση των αγορών, σε οργανώτρια ιδέα 
της κοινωνίας. Το κράτος εκτάκτου ανάγκης υποκαθιστά ολοένα και 
περισσότερο το Κράτος ∆ικαίου και η ελαχιστοποίηση των όρων ανα-
παραγωγής της κοινωνίας υποκαθιστά το Κράτος Πρόνοιας.

Υπάρχει, όµως, η ξεροκέφαλη πραγµατικότητα, την οποία ο Σαµαράς 
σπεύδει να ξορκίσει. «Ξεπεράστηκε η αντίθεση Μνηµόνιο - αντιµνηµό-
νιο» αποφαίνεται ο πρωθυπουργός και επιµένει ότι έρχεται η ευηµερία 
µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Αποφεύγει, ωστόσο, να εξηγήσει πώς 
θα επιτευχθούν πρωτογενή πλεονάσµατα µέσα σε µια οικονοµία παρα-
τεταµένης ύφεσης και κρίσης. Με κλειστά σχολεία και νοσοκοµεία, µε 
περικοπές στις συντάξεις, µε ουρές για φάρµακα, µε διάλυση του ∆ηµο-
σίου; Αυτά ακριβώς απαιτεί η τρόικα, που από χθες βρίσκεται στην Αθή-
να. Συνεπαρµένος από τον «πατριωτικό» οίστρο του, ο Σαµαράς ξέχασε 
να µας πει οτιδήποτε γι’ αυτά.

Ας µην τον αδικούµε όµως! Μας προειδοποίησε ότι τώρα νιώθει απε-
λευθερωµένος! Θα πολιτευθεί, λέει, «µε βάση όλα εκείνα που τα νιώθα-
µε αλλά δεν τολµούσαµε να τα πούµε»! ∆εκαετίες κυβερνά η Ν.∆., αλλά 
αποκαλύπτεται τώρα... καταπιεσµένη! Το βαθύτερο µήνυµα αυτής της 
ψυχαναλυτικής περφόρµανς είναι ότι η Ν.∆. Σαµαρά ασφυκτιά µέσα στο 
δηµοκρατικό πλαίσιο και θεωρεί προϋπόθεση για τη «Νέα Ελλάδα» το 
ξήλωµα των µεταπολιτευτικών κατακτήσεων. Είναι φυσικό ο Σαµαράς 
να αντιλαµβάνεται ότι κύριος αντίπαλός του σε αυτή την αντιδηµοκρατι-
κή κατρακύλα του είναι η ευρύτερη Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό και τον 
στοχοποιεί, ενώ χαϊδεύει την Ακροδεξιά.

Τα νοσοκοµεία δεν θα κλείσουν για να 
κλείσουν, αλλά θα επιδιωχθεί η όσο το 
δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των δο-
µών τους, δήλωσε σιβυλλικά ο υπουρ-
γός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, επιβε-
βαιώνοντας ότι στην πολιτική και τη ζωή 
όλα µπορούν να έχουν την ανάγνωση 
και την ερµηνεία που θέλεις. Ακόµη κι 
αν αυτή απέχει κατά πολύ από την πραγ-
µατικότητα. 

Στην ίδια ακριβώς λογική, οι µαζικές 
απολύσεις των δηµοσίων υπαλλήλων 
µεταφράζονται αυθαιρέτως σε διαθε-
σιµότητα ή κινητικότητα, το λουκέτο και 
το «µαύρο» της ΕΡΤ αποδίδεται µε τον 
εξευγενισµένο και άχρωµο όρο «µεταρ-
ρύθµιση», το κλείσιµο σχολείων, ΑΕΙ και 
νοσοκοµείων χαρακτηρίζεται «εξορθο-
λογισµός κρατικών δαπανών»! 

Κάπως έτσι σκέφτονται άλλωστε και 
όλοι οι θιασώτες της µνηµονιακής λαί-

λαπας που πλήττει τον τόπο. ∆εν πά’ να 
λένε οι ίδιοι οι εµπνευστές των προ-
γραµµάτων λιτότητας ότι κάναµε λάθος, 
ότι υποτιµήσαµε την ύφεση; Εκεί αυτοί. 
Ακολουθούν µε προσήλωση ένα πατα-
γωδώς αποτυχηµένο πρόγραµµα. Τρόι-
κα και υπουργός Υγείας υπεραµύνονται 
µε πάθος ενός σχεδίου που οδηγεί τη 
δηµόσια υγεία των Ελλήνων πολιτών 
στον Καιάδα, µαζί µε τα όποια ελάχιστα 
ακόµη υπολείµµατα κοινωνικού κρά-
τους. Για να προσαρµοστεί στις απαιτή-
σεις των δανειστών, ο νέος υπουργός 
είναι διατεθειµένος να αποδεχθεί εκ 
προοιµίου τα πάντα. Με πρόσχηµα τις 
έκτακτες συνθήκες, κλείνει νοσοκοµεία 
που εξυπηρετούν εκατοντάδες χιλιάδες 
πολίτες. Ετοιµάζει δραστικές περικοπές 
στις δαπάνες για διαγνωστικές εξετάσεις 
των ασφαλισµένων. ∆εν αποκλείεται να 
δεχθεί πλαφόν στη συνταγογράφηση 

φαρµάκων, για να περιστείλει τα έξοδα 
του ΕΟΠΥΥ, η τρύπα του οποίου στα έσο-
δα υπερβαίνει τα 2,5 δισ. ευρώ. 

Η ιστορία της Υγείας αναδεικνύει πά-
ντως µε τον πιο ηχηρό τρόπο τα αδιέξοδα 
των πολιτικών λιτότητας, σε µία οικονο-
µία πρωτοφανούς ύφεσης και ανεργίας. 
Η έλλειψη πόρων των ασφαλιστικών 
ταµείων µεγαλώνει τα ελλείµµατά τους, 
τα οποία, σε συνδυασµό µε την ελλιπή 
κρατική χρηµατοδότηση, οδηγούν εξ 
ανάγκης σε ακόµη µεγαλύτερο περιορι-
σµό ασφαλιστικών καλύψεων και ιατρο-
φαρµακευτικών παροχών. Ενας φαύ-
λος κύκλος σε όλο του το µεγαλείο. Με 
θύµατα, όπως συνήθως, τα πιο ασθενή 
κοινωνικά τµήµατα του πληθυσµού. Τα 
οποία είναι αυτά που πλήττονται κυρίως 
από τη νεοφιλελεύθερη ατζέντα τρόικας-
κυβέρνησης. Το «success story» είναι, 
δυστυχώς, ακόµη στην αρχή. 

Απολύσεις στο ∆ηµόσιο και σκληρό-
τερες συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό 
τοµέα ζητούν συνεχώς οι νεοναζί της 
Χρυσής Αυγής, ρίχνοντας νερό στο µύλο 
κυβέρνησης, ΕΕ, τρόικας, µακρύ χέρι 
του συστήµατος ενάντια στους εργαζό-
µενους, τους οποίους ωθούν στον Καιά-
δα της ανεργίας και της δουλειάς δίχως 
δικαιώµατα, προκειµένου τα µονοπώλια 
να περάσουν αλώβητα την κρίση τους σε 
βάρος του λαού.

Σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους 
κραυγάζουν για «Απόλυση των golden-

boys και όσων προσελήφθησαν παράνο-
µα σε µη παραγωγικές θέσεις του ∆ηµο-
σίου». Πίσω από το φτηνό λαϊκισµό των 
εν Ελλάδι νεοναζί κρύβεται ο στόχος τους 
για χιλιάδες απολύσεις στο ∆ηµόσιο, σε 
µια σειρά διοικητικές θέσεις και σε υπη-
ρεσίες πρώτης γραµµής (όπως Παιδεία, 
Υγεία, Αµυνα) που εύκολα µπορεί να χα-
ρακτηριστούν «µη παραγωγικές» από τον 
όποιο τροϊκανό - αφεντικό των νεοναζί.

Ταυτόχρονα φωνάζουν για «Επιστρο-
φή στην πρωτογενή παραγωγή και επι-
δότηση της πραγµατικής εργασίας (και 

όχι της ανεργίας και της αργοµισθίας)» 
παπαγαλίζοντας ουσιαστικά τη συστηµι-
κή προπαγάνδα που παρουσιάζει τους 
Ελληνες, έναν σκληρά εργαζόµενο λαό 
(στα χωράφια και τα εργοστάσια, στα ξε-
νοδοχεία και τις βιοτεχνίες), τάχα να «κο-
προσκυλιάζουν» τρώγοντας τα παχυλά (!) 
επιδόµατα ανεργίας και τις επιδοτήσεις 
από... τας Ευρώπας.

Εχθροί του εργάτη οι νεοναζί, δε γνω-
ρίζουν όριο στην ψευδολογία, αρκεί αυτή 
να εξυπηρετεί τα αφεντικά τους, το µεγά-
λο κεφάλαιο, τα µονοπώλια.

(∆εν) φταίει (µόνο) ο Ανδρέας 
Του Νίκου Χρυσολωρά 

Εθνικόφρων 
νεοφιλελευθερισµός

Η Υγεία στο απόσπασµα

Οι ναζί θέλουν απολύσεις και είλωτες


