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Μεσούσης της γερµανικής 
στρατιωτικής κατοχής, αναφέ-
ρεται ότι ο σπουδαίος ρεµπέ-
της, Μικρασιάτης Βαγγέλης 
Παπάζογλου, προσπαθώντας 
να ενθαρρύνει φίλους αποκα-
µωµένους από τις κακουχίες, 
την πείνα, την εξαθλίωση, τον 
καθηµερινό ναζισµό, παρό-
τρυνε: «Να µην πεθάνουµε, 
γιατί µόνο έτσι θα εκδικηθού-
µε τους Γερµανούς!».

Ο Βαγγέλης Παπάζογλου, 
σύζυγος της συγκλονιστικής 
τυφλής τραγουδίστριας και 
συγγραφέως Αγγέλας Παπά-
ζογλου, µετέφερε στα λόγια 
του ό,τι ταλέντο είχε στα τρα-
γούδια του: το πρώτο πράγµα 
που φροντίζουν οι υπόδουλοι 
λαοί είναι να κρατηθούν στη 
ζωή, να κάνουν παιδιά για να 
µην εξαφανισθούν, και να µεί-
νουν στον τόπο τους, ώστε οι 
κατακτητές να έχουν πάντα το 
φόβο ότι θα εξεγερθούν. Αυτή 
τη στρατηγική ακολουθούν 
οι Παλαιστίνιοι, π.χ.: κάνουν 

πολλά παιδιά, παρά τις δυσκο-
λίες να τα αναθρέψουν, για να 
µην καταρρεύσει πληθυσµια-
κά η πατρίδα τους.

Εξω από το χορό, πολλά 
τραγούδια λέµε. Αλλά στην Ελ-
λάδα, από το 2010 µέχρι σήµε-
ρα, έχουν αυτοκτονήσει πάνω 
από 2.500 άνθρωποι. ∆εν ξέ-
ρουµε τι ακριβώς τους ώθησε 
στην αυτοκτονία, χρέη, απελ-
πισία, ανεργία, φτώχεια, δεν 
γνωρίζουµε την ιδιοσυγκρασία 
τους ή τις διαψεύσεις που υπο-
χρεώθηκαν να υποστούν και 
ενδεχοµένως δεν κατάφεραν 
να αντεπεξέλθουν, ούτε πόση 
αντοχή είχαν επιδείξει µέχρι ν’ 
αυτοκτονήσουν ούτε ποια ήταν 
η θρυαλλίδα που τους έσπρω-
ξε στο θάνατο.

Ξέρουµε µόνο, και δεν παρα-
βλέπουµε τον αβάσταχτο πόνο 
των συγγενών, ότι η αυτοκτονία 
δυόµισι και πλέον χιλιάδων αν-
θρώπων (µια µικρή κωµόπολη, 
που υπό άλλους όρους θα µπο-
ρούσε να κάνει αντάρτικο) ούτε 

συνήγειρε κανέναν ούτε κλό-
νισε κανέναν από τους -εµµέ-
σως και αµέσως- υπαίτιους της 
συµφοράς, ώστε ν’ απολογηθεί 
δηµοσίως ή να αναθεωρήσει τη 
στάση του.

Ο αρχιυπαίτιος Γ. Παπαν-
δρέου πίνει κρασί χιλιάδων 
ευρώ στο εξωτερικό και όλοι 
οι υπόλοιποι υπαίτιοι κάνουν 
το ίδιο, λιγότερο ή περισσό-

τερο προκλητικά. Σηµασία 
έχει λοιπόν να συνειδητο-
ποιήσουµε ότι δεν πρέπει 
να τους χαρίσουµε τη ζωή 
µας, ότι η ταπείνωση που 
συνοδεύει µια προσωπική 
οικονοµική καταστροφή δεν 
είναι, και ποτέ δεν ήταν στην 
Ελλάδα, στίγµα και όνειδος, 
πόσω µάλλον σήµερα που 
δοκιµάζονται µεγάλα στρώ-
µατα του λαού. Οι υπαίτιοι της 
καταστροφής χαίρονται όποτε 

διαβάζουν για µια αυτοκτονία. 
Πανηγυρίζουν, όταν διαβά-
ζουν πως πέρυσι στην Ιταλία 
διαδήλωναν κρατώντας πανό 
που έγραφαν: «Μη γίνουµε 
σαν την Ελλάδα στις αυτοκτο-
νίες». Η ύπαρξή µας και µόνο 
είναι ο µεγαλύτερος εφιάλτης 
τους. Οσο πιο πολλούς έχουν 
να αντιµετωπίσουν τόσο λιγό-
τερες πιθανότητες έχουν να 

πετύχουν. ∆εν συγκινούνται 
από την πείνα, τη φτώχεια, τις 
αυτοκτονίες, από τίποτε. Αυ-
τοί τα προκάλεσαν εν πλήρει 
συνειδήσει - πώς θα αναθεω-
ρήσουν από αντιδράσεις που 
επισφραγίζουν την πολιτική 
και τους στόχους τους;

«Να µην πεθάνουµε γιατί 
µόνο έτσι θα τους εκδικηθού-
µε», ό,τι θυσίες κι αν απαιτού-
νται, όση δύναµη κι αν χρειά-
ζεται να επιδείξουµε. Και να 

µη φεύγουµε. Πώς να πει-
σθούν όµως οι χιλιάδες νέοι, 
επιστήµονες ή όχι, να µείνουν 
εδώ και να υποφέρουν άνερ-
γοι και χειµαζόµενοι, να χά-
σουν δέκα και είκοσι χρόνια 
από τη ζωή τους, που ποτέ 
δεν θα ξανάρθουν και ποτέ 
δεν θα τα ξαναζήσουν; Γιατί 
να το υποστούν, για ποια πολι-
τεία να θυσιάσουν τα καλύτε-
ρά τους χρόνια, γι’ αυτήν που 
τους οδηγεί στην ξενιτιά, στην 
απελπισία και στο αδιέξοδο;

Εχουν δίκιο, απόλυτο. Η 
απάντηση όµως δεν µπορεί 
παρά να ανακαλεί θεµελιώδη 
προστάγµατα. Ή πιστεύουµε 
ότι αποτελούµε µια κοινότη-
τα, άρα οφείλουµε να προ-
σφέρουµε στην κοινότητα 
ό,τι µπορούµε, µένουµε εδώ 
και πολεµάµε προσπαθώ-
ντας να την ανορθώσουµε, 
ή θεωρούµε ότι η κοινωνία 
αποτελείται από ένα σύνολο 
µονάδων και κάθε µονάδα 
δρα ανεξάρτητα. Αλλά κι αυτό 

είναι άδικο, λέγεται απ’ την 
ασφάλεια κάποιου που δεν 
βρίσκεται στη θέση τους. Αυ-
τοί αποφασίζουν.

Η µόνη ελπίδα είναι ότι µπο-
ρεί από το κύµα φυγής (κατά τα 
στοιχεία, 2.500 γιατροί µας εγκα-
ταστάθηκαν στο ∆’ Ράιχ, που 
προσκαλεί συνεχώς επιστήµο-
νες χωρών του Νότου, αδια-
φορώντας που οι προσκλήσεις 
τους θυµίζουν τις αντίστοιχες 
των ναζιστών να πάνε Ελλη-
νες εργάτες στη Γερµανία ή να 
επανδρώσουν το στρατό τους 
-πρόσκληση στους άνεργους 
γιατρούς έκανε και η Τουρκία) 
να προκύψει µια νέα γενιά δια-
φωτιστών, που, όπως οι θρυλι-
κοί διαφωτιστές µας του 18ου 
αιώνα, θα προσφέρουν δυνα-
τότητα ανάτασης κι ανάκαµψης. 
Αλλά για να επιτευχεθεί αυτό, 
δεν πρέπει να ξεχάσουν, ποτέ, 
τίποτα και κανέναν. 

Να φύγουν, αλλά να µην ξε-
χάσουν ούτε να ξεχασθούν εκεί. 
Να γυρίσουν.

Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΑΣΩΝΙΤΗ Ας µη φεύγουµε, ας µην αυτοκτονούµε!

Οι τρεις µάχες
∆εν χρειάζεται πανικός

Προϋπολογισµός, φορολογία ακινήτων 
και επαναφορά των πλειστηριασµών πρώ-
της κατοικίας συναποτελούν ένα τριπλό σύ-
µπλεγµα ψηφοφοριών στη Βουλή, όπου θα 
δοκιµαστούν, τις επόµενες εβδοµάδες, η 
αξιοπιστία των κυβερνητικών βουλευτών 
και η συνοχή της εύθραυστης δικοµµατικής 
κυβέρνησης. Η προσπάθεια του Βενιζέλου 
να µεταβάλει την Κ.Ο. του κόµµατός του σε 
λόχο ευνουχίζει πολιτικά τους βουλευτές και 
επιδεινώνει τη θέση του ΠΑΣΟΚ, αποκόπτο-
ντάς το οριστικά από οποιαδήποτε άξια λόγου 
κοινωνική αναφορά.

Με δεδοµένη τη διάλυση του ΠΑΣΟΚ, η 
κυβέρνηση Σαµαρά αντιµετωπίζει άλλη µια 
αιτία κρίσης. Στην πολιτική χρεωκοπία του 
Μνηµονίου και τη διεθνή αφερεγγυότητά 
της προστίθεται η δοκιµασία της εσωτερι-
κής συνοχής της. Και οι τρεις παράγοντες 
αποσταθεροποιούν την κυβέρνηση και ενερ-
γοποιούν µεσοπρόθεσµα σενάρια «νέας κυ-
βέρνησης», τροϊκανής κοπής.

Ο Σαµαράς πηγαίνει µεθαύριο στο Βερολί-
νο ικέτης στη Μέρκελ, µε στόχο να πετύχει 
την κατανόησή της, ώστε να καµφθούν οι 
αξιώσεις της τρόικας. Ανάµεσα στον κατά-
λογο των αξιώσεων περιλαµβάνονται µέτρα 
για τα οποία η κυβέρνηση έχει δεσµευθεί και 
άλλα που καλείται να ψηφίσει. Σ’ αυτή την 
περίπτωση θα υπάρξει και τέταρτη ψηφοφο-
ρία, φαρµακερή, στη Βουλή. Ο Σαµαράς ζητεί 

η πολιτική διαπραγµάτευση για το χρέος να 
αρχίσει από τώρα, έτοιµος να προσυπογρά-
ψει νέο Μνηµόνιο. Η πολιτική ρευστότητα 
όµως δεν του επιτρέπει να εµφανιστεί ως 
σταθερή πολιτική λύση.

 Γι’ αυτό επιδιώκει να µετατρέψει τη δική 
του πολιτική δυνάµει αποσταθεροποίηση 
σε ένταση και συνολική πολιτική αστάθεια. 
Ποντάρει στην απεγνωσµένη στήριξη της 
διαπλοκής, η οποία αντιµετωπίζει το διπλό 
φάσµα της πολιτικής και οικονοµικής χρεω-
κοπίας. Αναζητούνται πρόσωπα και σχήµατα 
- δούρειοι ίπποι...

Η κλιµάκωση της στρατηγικής της έντασης 
και η διάψευση των διαφόρων µύθων περί 
ανάκαµψης αποτελούν τον καµβά πάνω στον 
οποίο θα επιχειρηθεί η λαϊκή οργή να µετα-
τραπεί σε απογοήτευση και τα µνηµονιακά 
κόµµατα να στήσουν πολιτικά αναχώµατα για 
την αντιµετώπιση της λαϊκής δυναµικής της 
Αριστεράς. Οι τρεις ψηφοφορίες στη Βουλή, 
τις ερχόµενες εβδοµάδες, καθώς και η εξά-
πλωση των λαϊκών κινητοποιήσεων, που 
αυτή την περίοδο εστιάζονται στη µάχη για 
το δηµόσιο πανεπιστήµιο, σηµατοδοτούν µια 
νέα περίοδο πολιτικής και κοινωνικής κινη-
τικότητας, ικανής να διαψεύσει τους µύχιους 
πόθους του κατεστηµένου. Η κοινωνική δυ-
ναµική εξαναγκάζει σε πολιτικές επανατοπο-
θετήσεις δυνάµεις εγκλωβισµένες στη µνη-
µονιακή κυβερνητική διαχείριση.

Καµιά φορά είναι καλό και φρόνιµο να 
µπαίνεις στα «παπούτσια» εκείνου που 
έχεις απέναντί σου σε µια διαπραγµάτευση 
ή συναλλαγή. Στην Ελλάδα έχει εδραιωθεί 
το αξίωµα «όχι άλλα µέτρα». Σκεφθείτε, 
λοιπόν, αν στον ευρωπαϊκό Βορρά επικρα-
τήσει τώρα -ως απάντηση- η άποψη «όχι 
άλλα λεφτά». Κανένα µέτρο εµείς, κανένα 
ευρώ αυτοί είναι η λογική κατάληξη ενός 
τέτοιου φαύλου κύκλου. Το ξέρω ότι δεν 
µας αρέσει να σκεπτόµαστε τόσο λογικά 
και ψυχρά, αλλά όσο επώδυνο και αν είναι, 
πρέπει να το κάνουµε. Στον Βορρά όταν 
υπόσχεσαι κάτι, και µάλιστα βάσει κάποιας 
σύµβασης, το τηρείς. Αν κάποιος εµφα-
νισθεί και σου πει «ουπς, σου υποσχέθη-
κα πολύ περισσότερα απ’ όσα µπορώ να 
κάνω, δώσε µου λίγα λεφτά παραπάνω και 
λίγο χρόνο και θα τα κάνω κάποια στιγµή 
στο µέλλον» δεν σε πείθει απαραίτητα να 
συνεχίσεις τη χρηµατοδότηση. Αυτή είναι η 
µία όψη του νοµίσµατος. Μετά πρέπει και οι 
«βόρειοι» να µπουν στα δικά µας «παπού-
τσια». Αν σκέπτονται ως δανειστές θα έχουν 
προφανώς ως κυρίαρχο στόχο να πάρουν 
τα λεφτά των φορολογουµένων τους πίσω. 
Ο µόνος τρόπος να το καταφέρουν είναι να 
βοηθήσουν την Ελλάδα να µείνει όρθια, να 
εισέλθει πάλι σε τροχιά ανάπτυξης, ώστε 
κάποια στιγµή να αρχίσει να αποπληρώνει 
τα δάνειά της. Ξέρουν καλά ότι αν τραβή-

ξουν το σχοινί περισσότερο απ’ όσο αντέ-
χει η κοινωνία ή η σηµερινή κυβέρνηση 
θα θέσουν τα χρεωστούµενα σε κίνδυνο. 
Κανείς δεν µπορεί να τους εγγυηθεί πού 
θα καταλήξει µια περίοδος ακυβερνησίας 
ή τσαβεζοποίησης της χώρας σε συνθήκες 
κατάρρευσης και κοινωνικής αναταραχής.

Τώρα, λοιπόν, είµαστε σε ένα δύσκολο 
µεταίχµιο. Το «όχι άλλα µέτρα» δεν µπο-
ρεί να συµπεριλάβει και την υλοποίηση 
αλλαγών που η ίδια η σηµερινή κυβέρνη-
ση έχει υποσχεθεί να κάνει. Θα χρειασθεί 
πειθώ και πυγµή, επικοινωνία µε τον κό-
σµο και ηγετικότητα, αλλά άλλος δρόµος 
δεν υπάρχει. Το «όχι άλλα λεφτά» επίσης 
δεν «παίζει» γιατί κανείς δεν διακινδυνεύει 
εκατοντάδες δισ. για ένα καπρίτσιο και λίγα 
ακόµη δισ…

Υπάρχει, βεβαίως, και το «δισκοπότη-
ρο», το απώτατο «βραβείο», η ρύθµιση του 
χρέους. Εκεί κι αν µπλέκει το πράγµα. Η 
ελληνική κυβέρνηση το θέλει… χθες, οι 
Γερµανοί και λοιποί Βόρειοι τρέµουν στην 
ιδέα να το πουν πριν από τις ευρωεκλογές 
γιατί θα ξεσηκωθούν οι δικοί τους ακραίοι. 
∆εν ξέρω, κανείς δεν ξέρει, πώς θα ξεφύ-
γουµε από αυτήν τη στενωπό για να πάµε 
παρακάτω. Ενα είναι βέβαιο: ο πανικός, οι 
υστερίες, οι δηλώσεις που αυτοπαγιδεύ-
ουν τη διαπραγµατευτική θέση µιας χώρας 
ποτέ δεν βγάζουν σε καλό.

Του Αλέξη Παπαχελά




