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Αν ένας θάνατος δεν εί-
ναι πολιτικός από µόνος του, 
καµία πολιτική διάσταση δεν 
µπορούν να του αποδώσουν 
οι κοµµατικές ανακοινώσεις, 
όσα πύρινα (δηλαδή καµένα 
από την πολυχρησία) στερε-
ότυπα κι αν επιστρατευτούν• 
η σπέκουλα δίνει απλώς την 
ευκαιρία σε όσους θα όφειλαν 
να νιώθουν συνυπεύθυνοι 
να µετατοπίσουν τη συζήτηση 
από το καθαυτό γεγονός στα 
παράπλευρα και δευτερεύο-
ντα• να γλιστρήσουν στη συ-
νήθη ανούσια έριδα. Οι τυπικά 
εκούσιοι και στην πραγµατικό-
τητα εξαναγκασµένοι θάνατοι 
αποκτούν την πολιτική τους 

βαρύτητα αφενός µε το σηµεί-
ωµα που αφήνει ο αυτόχειρας, 
αφετέρου µε το πάγωµα της 
κοινωνίας, που συναισθάνεται 
ότι για µία επιπλέον φορά στά-
θηκε αδύνατο να προστατέψει 
ένα αναγκεµένο µέλος της. 
Οσο για την πολιτεία, και αυτή 
αισθάνεται κατά βάθος τρόµο, 
αλλά τον ξορκίζει αρνούµενη 
την πολιτικότητα ενός συµβά-
ντος, που είναι πολύ µεγαλύ-
τερη από την πολιτικότητα πε-
νήντα τηλε∆εν είναι εύκολο να 
µετρηθούν οι αυτοκτονίες των 
τελευταίων δύσκολων ετών. 
Και δεν είναι ηθικό ούτε να τις 
πολλαπλασιάζει η κοµµατική 
ρητορική ούτε να θεωρούνται 

πολιτικού χαρακτήρα όσες 
έχουν γίνει. Οι άνθρωποι, δυ-
στυχώς, αυτοκτονούσαν και 
προ µνηµονίων. Και κάποιοι 
θα αυτοκτονήσουν ακόµη κι 
όταν θα βγούµε επιτέλους από 
το διαβόητο τούνελ, σκοτεινό 
προς το παρόν και αδιέξοδο, 

για να βρεθούµε στην υπε-
σχηµένη γη της ευδαιµονίας. 
Σ’ αυτήν τη γη δεν θα φτάσει 
ποτέ ο αυτοπυροβοληθείς 
εθνοφύλακας της Λήµνου. Αν 
όµως δεν δουλέψει η µηχανή 
της λήθης, θα µας συνοδεύει 

ώς τότε και το δικό του προθα-
νάτιο σηµείωµα, όπως πολλά 
άλλα: «∆εν µπορώ να ζω άλλο 
σε βάρος των φίλων µου. Χει-
µώνιασε και πρέπει να µείνω 
άστεγος. Η υγεία µου είναι χά-
λια. Εχω ένα χρόνο να πάρω τα 
φάρµακα για το ζάχαρο. Παρα-

καλώ τον µητροπολίτη Λήµνου 
να αφήσει να µε θάψουν σαν 
χριστιανό».

«Αδύναµος χαρακτήρας»; 
«Καταπονηµένος από τη φθαρ-
µένη υγεία του και πανικόβλη-
τος µπροστά στην επικείµενη 

έξωση χειµώνα καιρό»; «Κα-
κός διαχειριστής των οικονο-
µικών του»; Ως θνητοί, είµαστε 
υποχρεωµένοι να µείνουµε 
στις υποθέσεις• αρκεί να μην 
προσβάλλουν τον νεκρό µε την 
επιπολαιότητά τους και να µην 
παραγνωρίζουν τη βαρύτητα 
του σηµειώµατός του. Η οποία 
απορρέει από τη γενναιότητά 
του να µην καταγγείλει κανέ-
ναν και από την έγνοια του να 
ευχαριστήσει τους φίλους του 
και, προληπτικώς, να τους 
απαλλάξει, όσο γίνεται, από 
ενδεχόµενες τύψεις για το δι-
άβηµά του. Μιλώντας για τους 
φίλους του, που τον βοήθησαν 
να φτάσει µέχρις εδώ, µιλάει 

για την κοινωνία του, τον κό-
σµο του. ∆ίχως τον κόσµο, 
δίχως το αλληλέγγυο περι-
βάλλον του καθενός, το οποίο 
αναπληρώνει την απούσα 
πολιτεία, πιθανότατα οι αυτο-
κτονίες θα ήταν περισσότερες. 
Μόνο που πλέον η εξάντληση, 
οικονοµική παρά ψυχική, µας 
χτυπάει όλους.

Κυβέρνηση και τρόικα 
µάλλον δεν κατανοούν πόσο 
δύσκολα τα βγάζει πέρα ένα 
µεγάλο κοινωνικό τµήµα, που 
το στοίχηµά του είναι η αξι-
οπρεπής επιβίωση και όχι η 
ευδαιµονία. Αλλιώς δεν θα 
εµφανίζονταν τόσο περήφανοι 
για τις «επιτυχίες» τους.

«Χειµώνιασε και πρέπει να µείνω άστεγος»

Ο Πρόεδρος 
και το “κόλπο ΠΝΠ”

Το µήνυµα 
της ΙρλανδίαςΗ παράκαµψη της Βουλής απο-

τελεί σταθερό γνώρισµα της µνη-
µονιακής κυβέρνησης, εξέλιξη που 
προσοµοιάζει µε κράτος εκτάκτου 
ανάγκης. ∆εκάδες Πράξεις Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ), 
οι οποίες µάλιστα κατά την µετά 
τετράµηνον ψήφισή τους από τη 
Βουλή συµπληρώνονται µε άλλες 
διατάξεις άσχετες προς την αρχική 
ΠΝΠ, συγκροτούν το σώµα της οι-
ονεί εκτάκτου νοµοθεσίας. Τα όσα 
διαλαµβάνονται στις ΠΝΠ δεν υπα-
γορεύονται από τη συνταγµατική 
πρόβλεψη ότι ρυθµίζουν έκτακτες 
και απρόβλεπτες καταστάσεις. Οι 
ΠΝΠ εκδίδονται προγραµµατισµέ-
να, κατ’ ουσίαν προβλέπονται από 
τους µνηµονιακούς νόµους.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η 
κυβέρνηση προωθεί ΠΝΠ για την 
απελευθέρωση των πλειστηρια-
σµών. Άφησε το θέµα να φτάσει 
λίγες µέρες πριν λήξει η ισχύουσα 
απαγόρευση και τώρα προχωρεί σε 
ρύθµιση, εκτός της κοινοβουλευτι-
κής τάξης. Με τον φόβο των δικών 
της βουλευτών, η κυβέρνηση νο-
µοθετεί ερήµην τους. Ή, ακριβέστε-
ρα, νοµοθετεί µε ΠΝΠ, ώστε να µη 
χρειαστεί οι κυβερνητικοί βουλευ-
τές να µπουν στο δίληµµα: να κατα-
ψηφίσουν ή να γελοιοποιηθούν.

Το ρεπερτόριο της συνταγµατικής 
ανωµαλίας εµπλουτίζεται επίσης 
µε τις υπουργικές πράξεις, µε τις 
οποίες επιχειρείται διά της «ερµη-
νευτικής µεθόδου» η κατάργηση 
νοµοθεσίας που κατοχυρώνει δι-
καιώµατα. Η αποκάλυψη της «Αυ-
γής» της Κυριακής για τη µυστική 
συµφωνία σχετικά µε τις οµαδικές 
απολύσεις επιβεβαιώνεται διά της 
σιωπής από τον υπουργό Εργασίας. 
Ένας νόµος, που επί τριάντα χρόνια 
κατοχυρώνει την προστασία από 
τις οµαδικές απολύσεις, ερµηνεύ-
εται έτσι ώστε να εκλαµβάνεται ότι 
επιτρέπει τις οµαδικές απολύσεις! 

Άλλη µια ένδειξη της περιβόητης 
new speak, της νεο-γλώσσας του 
οργουελιανού κράτους, που εγκα-
θιδρύεται στις µέρες της τρόικας.

Με το «κόλπο ΠΝΠ» η κυβέρνη-
ση, και προσωπικά ο πρωθυπουρ-
γός, επιχειρεί να σύρει στον κατή-
φορο της πολιτικής ανυποληψίας 
και της θεσµικής υποβάθµισης τον 
ίδιο τον θεσµό του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας και προσωπικά τον 
Πρόεδρο. Υπάρχουν διαφορετι-
κές προσεγγίσεις για τα όρια των 
συνταγµατικών αρµοδιοτήτων του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Στην 
περίπτωση, όµως, της υπογραφής 
των ΠΝΠ δεν πρόκειται για απλή 
διαπιστωτική πράξη του ανωτάτου 
άρχοντος. Το µέτρο χρησιµοποιείται 
κατ’ εξακολούθηση και καταχρη-
στικά. Ακόµη κι αν θεωρηθεί ότι ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εξα-
ναγκάζεται να υπογράφει τις ΠΝΠ, 
µπορεί να αντιδράσει πολιτικά -µε 
πολλούς τρόπους που προβλέπει η 
συνταγµατική θέση του. Στο κάτω 
- κάτω, µε τις ΠΝΠ και τις υπουρ-
γικές αποφάσεις διαλύονται νοµο-
θετικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα, 
εξέλιξη που επιβάλλει σεβασµό 
στην ουσία και όχι µόνο στους τύ-
πους της λειτουργίας του δηµοκρα-
τικού πολιτεύµατος.

Η έξοδος της Ιρλανδίας από το µνηµόνιο, της 
πρώτης δηλαδή από τις χώρες της ευρωζώνης που 
έχουν υπογράψει συµφωνίες διάσωσης, αποτελεί  
καταρχήν ένα θετικό γεγονός, γιατί αποδεικνύει ότι 
είναι εφικτό να σταµατήσουν οι ασφυκτικοί έλεγχοι 
και περιορισµοί που επιβάλλουν οι δανειστές. 

Είναι επιπλέον όµως και ένα µήνυµα ότι όταν 
το πολιτικό σύστηµα, αλλά και οι πολίτες µιας χώ-
ρας αποφασίσουν ότι  θέλουν, µπορούν και να την 
βγάλουν από την τροχιά  της κρίσης. Κι αυτή είναι 
ίσως µια σηµαντική διαφορά µας από την Ιρλανδία, 
όπου τα πολιτικά κόµµατα δεν διχάστηκαν ανάµεσα 
σε µνηµονιακούς και αντιµνηµονιακούς, παρά τις 
διαφορές τους, ενώ και τα συνδικάτα αποδείχθηκαν 
πολύ πιο ευέλικτα και δεν αναλώθηκαν σε αλλεπάλ-
ληλες γενικές απεργίες, αλλά επέλεξαν να διασφαλί-
σουν µέσα από συµφωνίες όσο περισσότερα δικαι-
ώµατα των εργαζοµένων µπορούσαν.

Όµως η έξοδος από το µνηµόνιο, όπως πιστεύ-
ουν αρκετοί στην Ελλάδα, δεν σηµατοδοτεί δυστυ-
χώς και το τέλος της λιτότητας. Μπορεί όπως είπε 
ο πρωθυπουργός της χώρας να αποκατέστησε την 
εθνική υπερηφάνεια των ιρλανδών, αλλά η πολιτι-
κή που ακολουθήθηκε ως τώρα, δεν πρόκειται να 
αλλάξει σηµαντικά προκειµένου να περιοριστούν τα 
ελλείµατα. 

Ας το έχουν αυτό υπόψη τους όσοι καλλιεργούν 
αυταπάτες στους πολίτες ότι αρκεί µια καταγγελία ή 
µια έξοδος από το µνηµόνιο  για να επιστρέψουµε 
στον ...παράδεισο. ∆υστυχώς στον κόσµο της παγκο-

σµιοποιηµένης οικονοµίας, η δηµοσιονοµική προ-
σαρµογή είναι αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη  
για να µπορέσει µια χώρα να σταθεί στα πόδια της. 

Πρέπει να πάρει µπρος και η πραγµατική οικονο-
µία µε όρους ανταγωνιστικούς, για να µπορέσει να 
αναπτυχθεί και να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας. 
Κάτι που ουσιαστικά, ούτε στην Ιρλανδία έχει συµβεί 
ακόµα µε συνέπεια χιλιάδες πολίτες - και ιδιαίτερα 
νέοι - να την εγκαταλείπουν κάθε χρόνο αναζητώ-
ντας αλλού την τύχη τους.

Όσο η Ευρώπη και ιδιαίτερα ο πλούσιος βορράς, 
δεν συνειδητοποιεί  ότι η φτώχεια του νότου είναι 
και δικό τους πρόβληµα που θα το βρουν µπροστά 
τους,η έξοδος στις αγορές είναι σίγουρα µια βοή-
θεια που δεν φτάνει όµως για να ανασυγκροτήσει τις 
οικονοµίες του Νότου, µε τους ρυθµούς που έχουν 
ανάγκη. Και δυστυχώς για εµάς, οι ευρωπαίοι δεν 
πείθονται ούτε µε καταγγελτικούς των µνηµονίων 
λόγους, ούτε µε άσφαιρες απειλές. 

Οι εύκολες υποσχέσεις µπορεί να ακούγονται ευ-
χάριστα  στα αυτιά των ανθρώπων που έχουν πληγεί 
βαρύτατα από την κρίση, αλλά αν δεν συνοδευτούν 
από συγκεκριµένες πράξεις και αλλαγές, που  θα 
µας βοηθήσουν να σταθούµε και πάλι στα πόδια 
µας, θα αποδειχθούν πολύ γρήγορα έπεα πτερόεντα. 
Το παράδειγµα της Ιρλανδίας, µιας χώρας πολύ πιο 
ανταγωνιστικής από εµάς, αλλά και µε ένα πολύ πιο 
συναινετικό πολιτικό σύστηµα,είναι  απολύτως εν-
δεικτικό για το δύσκολο δρόµο που έχουµε ακόµα 
µπροστά µας.

Του Παντελή Μπουκάλα

Οι εκκλήσεις να µη χρησιµοποιούν τα λαϊκά νοικο-
κυριά τζάκια και σόµπες καυσοξύλων για θέρµανση, 
επειδή µολύνουν το περιβάλλον µε την αιθαλοµίχλη, 
εντάθηκαν από την αστική προπαγάνδα αυτές τις µέρες 
της µεγάλης πτώσης της θερµοκρασίας. Και µπορεί, 
για άλλη µια φορά, να εντόπισαν το πρόβληµα στη µε-
γάλη φτώχεια, στην εξαθλίωση λέµε εµείς, αλλά «στο 
διά ταύτα», τίποτα. Γιατί οι εξαθλιωµένοι έχουν όντως 
δύο λύσεις: `Η να ζεσταθούν µε κάθε τρόπο, ή να πε-

θάνουν από το κρύο. Να γιατί χρειάζεται εδώ και τώρα, 
να εφαρµοστούν οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση 
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στο πε-
τρέλαιο θέρµανσης, να σταµατήσουν οι διακοπές ηλε-
κτρικού ρεύµατος σε όσα λαϊκά νοικοκυριά δεν έχουν 
τη δυνατότητα να πληρώνουν τους λογαριασµούς, να 
γίνουν εδώ και τώρα όλες οι επανασυνδέσεις ηλεκτρι-
κού ρεύµατος στα λαϊκά νοικοκυριά που έχει κοπεί από 
τη ∆ΕΗ λόγω απλήρωτων λογαριασµών.

Στο διά ταύτα...


