
   Πξέβεδα, 27/04/2013 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 
 
Eκθαλίζηεθαλ ην πξσί ηνπ αββάηνπ θαη ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Πξέβεδαο ρξπζαπγίηεο, ζην πιαίζην 

“παλειιαδηθήο δξάζεο” ηνπο. 

 ε κηα πόιε ρηππεκέλε από ηελ ύθεζε θαη ηελ αλεξγία, ζε κηα πόιε πνπ βιέπεη ην λνζνθνκείν ηεο λα 

θιείλεη θαη ππεξεζίεο πγεία ηεο λα δηαιύνληαη, ζε κηα πόιε πνπ βιέπεη ηα παηδηά ηεο λα νδεγνύληαη ζηε 

κεηαλάζηεπζε, πνπ βιέπεη λα εηνηκάδνληαη λα θιείζνπλ ηα ζρνιεία ηεο, ζε κηα πόιε πνπ αζθπθηηά. 

 ε κηα πόιε ηαπηόρξνλα, όπνπ νη εξγαδόκελνη, νη άλεξγνη, νη αγξόηεο, νη καζεηέο, ε κεγάιε θνηλσληθή 

πιεηνςεθία αγσλίδεηαη, θηλεηνπνηείηαη, δίλεη καζήκαηα αμηνπξέπεηαο θαη ελόηεηαο ησλ ζπκάησλ ησλ 

Μλεκνλίσλ απέλαληη ζηελ βάξβαξε λενθηιειεύζεξε ιηηόηεηα, ζε κηα πόιε πνπ νη πνιίηεο ηεο θαζεκεξηλά 

αγσλίδνληαη ελάληηα ζηηο ηξόηθεο ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ.  

 ε απηή ηελ πόιε, ζε απηό ην Ννζνθνκείν ζην νπνίν δίλνληαη ζθιεξνί αγώλεο από ηνπο αλζξώπνπο ηνπ· 

ηνπο εξγαδόκελνπο, ην ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, θαηά ηεο ξαγδαίαο ππνβάζκηζεο ηνπ, κε ηελ 

ζπκπαξάζηαζε όιεο ηεο θνηλσλίαο πνπ βιέπεη όηη νη δσξεάλ ππεξεζίεο πγείαο γίλνληαη καθξηλό όλεηξν. ε απηή 

ηελ πόιε ήξζε απηή ε καπξνληπκκέλε ζπκκνξία, ζην πιαίζην ηεο “παλειιαδηθήο θακπάληαο” ηεο γηα λα θάλεη ηη; 

Ήξζε λα δηακαξηπξεζεί γηα ηελ κλεκνληαθή πνιηηηθή πνπ δηαιύεη ηελ πγεία, γηα ην 5επξσ, ην νπζηαζηηθό 

θιείζηκν ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηελ απόγλσζε ησλ λεθξνπαζώλ ηνπ Ννκνύ; 

 Όρη. Σν λενλαδηζηηθό θόκκα πνπ έρεη ςεθίζεη ην ράξηζκα ηεο ΑΣΔ ζηνλ άιια θαη ην μεπνύιεκα ησλ 

ειιεληθώλ λεζηώλ, ην λενλαδηζηηθό θόκκα πνπ δελ εκθαλίζηεθε ζηελ Βνπιή γηα ην ζέκα ησλ γεξκαληθώλ 

απνδεκηώζεσλ πνπ έζεζε ν ΤΡΗΕΑ-ΔΚΜ, δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ δεκόζηα πγεία ηνπ ιανύ ηεο Πξέβεδαο. Οη 

καραηξνβγάιηεο πνπ ζηέθνληαη πξνζνρή ζηελ νιηγαξρία θαη ςεθίδνπλ όια ηεο ηα ραηίξηα, νη θπλεγνί ησλ 

θησρώλ θαη ησλ θαηαπηεζκέλσλ πνπ ρακειώλνπλ ηα κεξνθάκαηα γηα ηνπο έιιελεο θαη μέλνπο εξγνδόηεο, δελ 

λνηάδνληαη γηα ηελ δσή θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ ζπκπνιηηώλ καο. Δκθαλίζηεθαλ ζην Γεληθό Ννζνθνκείν 

Πξέβεδαο γηα λα κνιύλνπλ κε ηε παξνπζία θαη ην ζύλζεκα ηνπο “αίκα κόλν γηα έιιελεο” ηνλ ηεξό απηό ρώξν, ηε 

κέξα ηεο αηκνδνζίαο, ηεο έκπξαθηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο αλζξσπηάο. 

 Σηο κέξεο πνπ ε κλεκνληαθή ζπγθπβέξλεζε ςεθίδεη άξνλ-άξνλ έλα αθόκα κλεκόλην ηεο ππνηέιεηαο θαη 

ηεο θαηαζηξνθήο, νη ρξπζαπγίηεο βγήθαλ ζην θσο ηεο εκέξαο γηα λα δεηήζνπλ “αίκα κόλν γηα έιιελεο”. Απηνί 

πνπ καο πίλνπλ ην αίκα κέλνπλ ζην αππξόβιεην θαη νη κεηαλάζηεο κεηαηξέπνληαη ζηνλ ερζξό ηνπ έιιελα. Σν 

ζρέδην γλσζηό θαη ρηιηνπαηγκέλν: ν θησρόο λα παιεύεη ελάληηα ζηνλ θησρόηεξν, ν απεγλσζκέλνο λα 

θαηεγνξήζεη ηνλ πην απεγλσζκέλν, ελώ ηα Μλεκόληα θαηαζηξέθνπλ ηελ δσή θαη ησλ δύν. Οη ππεξέηεο ησλ 

αθεληηθώλ ρσξίδνπλ ηερλεηά ηνπο θαηαπηεζκέλνπο ώζηε λα πέζνπλ ρσξηζηά, αληί λα παιέςνπλ καδί γηα κηα 

θαιύηεξε δσε.  

 ήκεξα, πνπ ε πιαηύηεξε ελόηεηα ησλ ιαώλ θαη ησλ ρσξώλ ηνπ λόηνπ, αιιά θαη ε ελόηεηα κε ηηο 

εξγαηηθέο ηάμεηο ηεο ίδηαο ηεο Γεξκαλίαο θαη ησλ άιισλ ρσξώλ ηνπ ζθιεξνύ ππξήλα είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

θαηαπνιεκήζνπκε ηελ γεξκαληθή εγεκνλία ζηε επξσδώλε, νη λαδηζηέο ηεο Υξπζήο Απγήο εμεπηειίδνπλ ηνλ 

ειιεληθό ιαό ζε όιν ηνλ θόζκν, θειηδώλνπλ ηελ εηθόλα ηεο ρώξαο ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο ιανύο όινπ ηνπ 

θόζκνπ, ππνβνεζνύλ ηηο επόκελεο Μαλσιάδεο γηα ηνπο έιιελεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο εξγαδόκελνπο-ζθιάβνπο. 

 Ο δεκνθξάηεο ιαόο καο πξέπεη λα θαηαλνήζεη ην βαζηά ζπζηεκηθό θαη πξνδνηηθό ξόιν απηήο ηεο 

θαζηζηηθήο ζπκκνξίαο, πνπ δήζελ θόπηεηαη γηα ην ειιεληθό έζλνο. Γελ είλαη παξά ην καθξύ ρέξη ησλ πινπζίσλ, 

πνπ ζθνπό έρεη ηε πιήξε παξάδνζε ηεο ρώξαο ζηα κλεκόληα, πνπ ρηππά θαίξηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Υηππώληαο ηελ αξηζηεξά θαη ηηο ηδέεο ηεο αιιειεγγύεο, ρηππώληαο ηα παλαλζξώπηλα ηδαληθά ηεο 

ηζόηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνόδνπ, ζέιεη λα κεηαηξέςεη ηε θνηλσλία ζε κηα δνύγθια, κε κόλν λόκν ην δίθαην 

ησλ ηζρπξώλ· ησλ αθεληηθώλ ηνπο. 

Ο ιαόο καο ζην παξειζόλ έρεη αληηκεησπίζεη απνθαζηζηηθά ηνπο ηαγκαηαζθαιίηεο, ηνπο ρίηεο, ηνπο θίινπο ησλ 

θαηαθηεηώλ. Θα ην θάλεη θαη ζήκεξα.  

Ζ ειπίδα ζα ληθήζεη ηνλ θαληβαιηζκό. 
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