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Το έχουν από παλιά το 
χούι στο ΠΑΣΟΚ, από τον 
καιρό που επικεφαλής 
του προπαγανδιστικού 
µηχανισµού τους ήταν ο 
κ. Λαλιώτης, να επιχει-
ρούν να σφετεριστούν 
πράγµατα ξένα. 

Και αντίπαλά τους 
ακόµα, εχθρικά. Το συ-
νηθίζουν να αθροίζουν 
τα µη αθροίσιµα και µη 
αθροιστέα και να χρησι-
µοποιούν το κόµµα τους 
σαν Μεγάλο Μύλο, που, 
ακαταπόνητος και ακό-
ρεστος, κονιορτοποιεί τα 
πάντα για να τους δώσει 

χρώµα πράσινο και σχή-
µα ηµιηλιακό. Συνηθί-
ζουν επίσης, ακόµα και 
τώρα που πληρώνοντας 
το πολιτικό τους φταίξιµο 
ασθµαίνουν σε µονοψή-
φια ποσοστά, να ταυτί-
ζουν την κοµµατική τους 
ιστορία µε τη συνολική 
ιστορία της Ελλάδας. Και 
όχι µόνο της νεότερης. 
∆εν πάνε πολλά χρόνια 
που το προεκλογικό βι-
ντεάκι τους εµφάνιζε µια 
φωτογραφική ακολουθία 
προσωπικοτήτων (από 
την αρχαιότητα και το Βυ-
ζάντιο έως το ’21, τον Ελ. 

Βενιζέλο και τον Σεφέρη), 
η οποία κατέληγε, ντετερ-
µινιστικώ δικαίω, στον 
Ανδρέα Παπανδρέου, ως 
ιδεολογικό και πνευµατι-
κό εξαγόµενο τριών χιλι-
ετιών. 

Εν όψει της επετείου 

του Πολυτεχνείου, η Νε-
ολαία ΠΑΣΟΚ τύπωσε 
µια αφίσα όπου, κάτω 
από ένα τυπικά ανδρεο-
παπανδρεϊκό σλόγκαν, 
βλέπουµε τέσσερις βι-

αιοθάνατους-πολιτικούς 
µάρτυρες που δεν θα 
µπορούσαν να έχουν την 
παραµικρή σχέση µε τον 
α λα ΠΑΣΟΚ σοσιαλισµό: 
τον Γρηγόρη Λαµπράκη, 
τον Σωτήρη Πέτρουλα, 
τον Νίκο Τεµπονέρα και 

τον Παύλο Φύσσα. Τί-
ποτα καπηλικότερο από 
την κίνηση αυτή, όσον 
αφορά και τους τέσσερις. 
Και τίποτα δικαιότερο 
από την άµεση αντίδραση 

της οικογένειας του θύ-
µατος των χρυσαυγιτών, 
η οποία κατήγγειλε την 
προκλητική απόπειρα ιδι-
οποίησης και κοµµατικής 
εκµετάλλευσης ενός πολί-
τη που οι ιδέες του, όπως 
είναι ξεκάθαρο, τον έφερ-
ναν σε πλήρη αντίθεση 
µε το ΠΑΣΟΚ, και όχι 
µόνο επειδή συγκυβερ-
νά. Απάντησαν φυσικά οι 
νεολαίοι του ΠΑΣΟΚ. Με 
τον οικείο τους τρόπο• 
της αλαζονείας. Και είπαν 
ότι «τα σύµβολα ανήκουν 
στον λαό». Κατά συνέπεια, 
αυτοί, όχι σαν τµήµα του 

λαού αλλά σαν αυθεντικοί 
εκφραστές του όπως εξα-
κολουθούν να πιστεύουν 
πως είναι, δικαιούνται 
να υποτάσσουν οτιδήπο-
τε στη συµβολοποιητική 
τους µηχανή. Αφού λοι-
πόν «τα σύµβολα ανή-
κουν στον λαό», αν θέ-
λουν όντως να τιµήσουν 
τη µνήµη των νεκρών του 
1973 και όσων άλλων 
έδωσαν το αίµα τους, και-
ρός είναι να παραδώσουν 
τη µατωµένη σηµαία του 
Πολυτεχνείου. Αρκετά 
την καταχράστηκαν. Σα-
ράντα ολόκληρα χρόνια.

Του Πάσχου ΜανδραβέληΜοµφή, ανάσα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΕΤΡΑ∆ΗΣ∆οξάστε τον!
Όχι, θ’ αφήσει τον Τόµσεν να του κλέψει τη δόξα! Ο Άδωνις Γεωργιά-

δης, αυτός που θεωρεί προπαγάνδα της Αριστεράς ότι υπήρξαν νεκροί 
στο Πολυτεχνείο, έσπευσε να εκτελέσει χθες τον ΕΟΠΥΥ, ώστε αύριο, 
που θα έρθουν ξανά οι τροϊκανοί στην Αθήνα, να έχει ικανοποιηθεί ο 
όρος για πρόσθετες απολύσεις.

Ο ΕΟΠΥΥ ιδρύθηκε επί Μνηµονίου µε στόχο την αναδιάρθρωση των 
υπηρεσιών πρωτοβάθµιας υγείας. Αναµφίβολα οι υπηρεσίες αυτές 
ήταν κατακερµατισµένες και άνισες. Η ενοποίησή τους όµως δεν έγι-
νε µε στόχο την αναδιάρθρωσή τους, αλλά τη συρρίκνωσή τους στη 
βάση των πολιτικών λιτότητας που πλήττουν και τον ευαίσθητο τοµέα 
της Υγείας. Η κατάργηση του ΕΟΠΥΥ αποτελεί οµολογία προχειρότητας 
και, το χειρότερο, επιβεβαιώνει τον βαθύτερο σχεδιασµό των τροϊκα-
νών πολιτικών, που είναι η κατάργηση του δηµόσιου χαρακτήρα των 
υπηρεσιών Υγείας. Εφεξής ο ΕΟΠΥΥ δεν θα παρέχει (όπως δηλώνει ο 
τίτλος του), αλλά µόνο θα αγοράζει υπηρεσίες Υγείας, προς δόξαν όχι 
µόνο του Τόµσεν και του φαιδρού υπουργού, αλλά και των ιδιωτικών 
συµφερόντων στον χώρο της Υγείας.

Πρόκειται για νέους φραγµούς, που επιδεινώνουν και εξαπλώνουν 
τον αποκλεισµό µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού από τις υπηρεσί-
ες Υγείας. Όχι µόνο οι εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστοι, όχι µόνο οι 
ηλικιωµένοι των αγροτικών περιοχών, αλλά και οι ασφαλισµένοι των 
πόλεων θα αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβασή τους στις υπη-

ρεσίες πρωτοβάθµιας υγείας, στον γιατρό της γειτονιάς τους, που ήταν 
συµβεβληµένος µε τα ταµεία. Με τις απολύσεις των γιατρών (η επαγ-
γελλόµενη αντικατάστασή τους, στην καλύτερη περίπτωση, ισοδυναµεί 
µε «προσλήψεις» ευκαιριακού ιατρικού προσωπικού σε συνθήκες 
µαύρης εργασίας) χιλιάδες ασθενείς θα κατευθυνθούν στα νοσοκοµεία 
για την ικανοποίηση πρωτοβάθµιων υπηρεσιών Υγείας. Τα νοσοκο-
µεία όµως ήδη πιέζονται από τη λειτουργική υποβάθµισή τους και την 
αύξηση των ασθενών, που η οικονοµική κρίση τούς µεταφέρει από 
τα ιδιωτικά στα δηµόσια νοσοκοµεία. Αν µάλιστα υπολογιστούν και τα 
«διόδια» που µπαίνουν στα νοσοκοµεία, το εισιτήριο των 25 ευρώ, τότε 
δηµιουργούνται πρόσθετα προβλήµατα αποθάρρυνσης των φτωχότε-
ρων στρωµάτων να προστρέξουν για ιατρική βοήθεια στα νοσοκοµεία.

Η διάλυση του ήδη προβληµατικού συστήµατος πρωτοβάθµιας 
Υγείας, σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες καταβαράθρωσης του 
επιπέδου ζωής, φέρνει ακόµα κοντύτερα και σε µεγαλύτερη έκταση 
την απειλή της ανθρωπιστικής κρίσης. Μια τέτοια ζοφερή εξέλιξη ήταν 
αναµενόµενο να ανατεθεί στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος διαθέτει και 
τηλεοπτική ασυλία. Ας γνωρίζουν οι υποτακτικοί της Μέρκελ ότι η υπο-
βάθµιση των υπηρεσιών Υγείας των πολιτών, µε πιθανές δραµατικές 
επιπτώσεις, µπορεί να αποδειχθεί η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτή-
ρι της λαϊκής οργής. Η συντελούµενη διάλυση του κοινωνικού κράτους 
γίνεται εν ψυχρώ...

Κάθε χρόνο, επί 39 χρόνια, περνάµε την ίδια πύλη, όχι την 
ίδια πόρτα, γονατίζουµε στον ίδιο περίβολο, ακολουθούµε 
την ίδια πορεία, από το Πολυτεχνείο µέχρι την αµερικάνικη 
πρεσβεία. Ξεκινήσαµε πολλοί και γίναµε όλο και λιγότεροι. 
Και εκείνη τη µέρα που τη γιορτάζουµε λίγοι ήταν. Το µέγα 
πλήθος κοιµόταν τον ύπνο του δικαίου. Αυτό δεν διδάχτηκε 
ποτέ στις επόµενες γενιές.

Μια ολόκληρη γενιά, που ήρθε στον κόσµο από το 1945 
µέχρι το 1955, βαφτίστηκε αυθαίρετα γενιά του Πολυτεχνεί-
ου. Και για κάθε δεινό που έσπειρε στον τόπο λοιδορείται η 
πιο αυθόρµητη, η πιο συναγωνιστική, η πιο ηρωική στιγµή 
της µεταπολεµικής Ελλάδας: Η βδοµάδα, που όχι πάνω 
από 2.000 πολίτες, νεαροί στη συντριπτική τους πλειονότη-
τα, µε τα κλοµπς, τα πιστόλια, τα κανόνια και τα µπουντρού-
µια της Ασφάλειας απέναντί τους υπερβήκαν το Φόβο και 
βροντοφώναξαν το σύνθηµα µιας επανάστασης: «Ψωµί, 
Παιδεία, Ελευθερία».

Αυτοί οι λίγοι στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, 
µόνοι ανάµεσα στον τρεµάµενο και υποταγµένο πληθυσµό 
της χώρας -εκτός απ’ όσους ήταν στην εξορία- ξεπλύναν 
στην πράξη την ντροπή ενός έθνους. Και τίµησαν τους εαυ-
τούς τους, τη χώρα και, κυρίως, τη ∆ηµοκρατία.

Λίγοι απ’ αυτούς εξαργύρωσαν την τοτινή τους τόλµη 
µε θέσεις, εξουσία, χρήµα. Τους ξέρουµε. Είναι όλοι αυτοί, 
που µε τη στάση τους δεν τίµησαν τον ίδιο τους τον εαυτό 
και τη ∆ηµοκρατία. Είναι όλοι αυτοί, εξαιτίας των οποίων 
λοιδορείται από τους νεώτερους η λεγόµενη γενιά του Πο-
λυτεχνείου.

Είναι και το µέγα πλήθος των απόντων, που δήθεν ήταν 
εκεί και εξαργύρωσε το «εκεί» µε τη µετέπειτα διαφθορά 
κάθε έννοιας αριστεράς και ∆ηµοκρατίας.

Οµως, το Πολυτεχνείο στέκει όρθιο µέσα στους ανώνυ-
µους που ήταν εκεί, χωρίς ποτέ να το παινευτούν. Στους 
ελάχιστους επώνυµους που το τίµησαν και το τιµούν ακό-
µα. Στους προσκυνητές που ευλαβικά το σέβονται. Και, κυ-
ρίως, στο σύνθηµα Ψωµί, Παιδεία, Ελευθερία, που στέκει 
πάντα σηµαία απαίτησης όσο ψωµί, όση παιδεία και όση 
ελευθερία κι αν απέκτησες.

Επειδή και τα τρία δεν τα αποκτάς ποτέ. Αν δεν τα υπερα-
σπιστείς, τα χάνεις.

Ψωµί, Παιδεία, 
Ελευθερία

«Η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό αλ-
λάζει γοργά. Και σε ανθρώπους µε διεθνές 
κύρος και επιρροή, όπως ο Γκαλµπρέιθ, 
ο Πάρκερ και πολλοί άλλοι. Και σε έντυπα 
µε διεθνή κυκλοφορία και απήχηση (...) και 
σε πολιτικές προσωπικότητες µε εξέχοντα 
ρόλο» (ο Θ. Καρτερός στην «Αυγή»). 

Σα να λέµε, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει το 

αποκούµπι των φτωχών και αδυνάτων όπου 
Γης. Ξυπνάνε παγωµένοι το πρωί οι άστεγοι 
στη Νέα Υόρκη, κοιτάνε στην ανατολή και 
ζεσταίνονται από τις ακτίνες του νέου ήλιου 
που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Τρελαίνονται οι άνθρω-
ποι από την πείνα στο Παρίσι, αλλά φέρνουν 
στο νου τη Γη της Επαγγελίας που θα τους 
πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και έτσι έρχεται το στοµάχι 

τους στη θέση του. Αλλά οι άνθρωποι ζουν 
έξω από τις σελίδες της εφηµερίδας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Κι εκεί έξω, το σκοτάδι είναι πραγµατι-
κό, η πείνα θερίζει. 

Οι άνθρωποι ψάχνουν και ψάχνονται, 
αγνοώντας την έλευση του νέου προφήτη...

Τι θλίψη για την εταιρεία ανάδειξης των 
ηγετών του 21ου αιώνα!..

Ο ήλιος και η θλίψη


