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10000 νεκροί ζητούν δικαίωση...
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ*

Μ
ετά από ένα πεντάµηνο δι-
απραγµατεύσεων και συζη-
τήσεων της ελληνικής κυ-
βέρνησης µε τους θεσµούς 

δανειστές, φαίνεται ότι ήρθε η ώρα 
και ο Ελληνας πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας µε µια κίνηση µάτ, ανα-
κοίνωσε το δηµοψήφισµα της 5ης 
Ιουλίου 2015. Οπως είχα γράψει σε 
προηγούµενο άρθρο της εφηµερίδας 
µας, ο διευθυντής του δηµοτικού νο-
σοκοµείου Αθηνών, είπα σε συνέ-
ντευξη του στην εφηµερίδα Corriere 
della Sera  της Ιταλίας, ότι ο αριθ-
µός των νεκρών απο αυτοκτονίες την 
τελευταία πενταετία στην Ελλάδα, 
ανέρχεται σε 10.000 µε τελευταίο 
τον γυιό του ηλικίας 24 ετών. Αυτό 
είναι αποτέλεσµα της γενικής ψυχι-
κής κατάθλιψης του Ελληνικού λαού, 
απο την συνεχιζόµενη λιτότητα, φτώ-
χεια, πείνα και ανεργία ως αποτέ-
λεσµα των αβάσταχτων µέτρων που 
επέβαλαν οι δανειστές και µέσω των 
µέχρι τώρα κυβερνήσεων της πατρί-
δας µας.
Τώρα καλείται ο Ελληνικός λαός, 
που διαµένει στην πατρίδα, να απο-
φασίσει για το µέλλον του, το όποιο 
είναι αυτό και αναλαµβάνει την ευ-
θύνη για τις συνέπειες της όποιας 

επιλογής του την Κυριακή στις 5 Ιου-
λίου 2015.
Εµείς οι Ελληνες του εξωτερικού 
έχουµε άποψη βέβαια για το τι θ απο-
φασίσουν οι Ελληνες που ζούν στην 
πατρίδα, αλλά αυτή θα πρέπει να 
παραµείνει σε καθαρά φιλοσοφικό 
επίπεδο. Ολοι εµείς του εξωτερικού, 
δοµούµε ή δοµήσαµε τις ζωές µας, σε 
άλλα δεδοµένα... Η σχέση µας µε την 
µητέρα πατρίδα, πλέον έχει αναχθεί 
σε πολιτιστικό επίπεδο και στην δι-
ατήρηση ηθών και εθίµων, που δεν 
έχουν να κάνουν τίποτα µε το µέλλον 
της χώρας καταγωγής µας. Η αλή-
θεια ειναι αυτή και ίσως να µας κα-
κοφαίνεται λίγο, όµως στην ώρα της 
ανάγκης τα παιδιά της Ελλάδας, θα 
πάνε στρατιώτες, εκείνα θα κληθούν 
να υπερασπίσουν εστίες και ιερά, αν 
κάποτε ό µη γένοιτο, τα καλέσει η 
πατρίδα. Τα δικά µας παιδιά θα είναι 
αναπαυµένα και ήσυχα στις χώρες 
διαµονής τους και θα παρακολου-
θούν τα γεγονότα, θα ευχολογούν 
ίσως και πιθανόν να υπάρξουν κά-
ποιες εξαιρέσεις παιδιών απο εκείνα 
της διασποράς.
Τα παιδιά της Ελλάδας, βιώνουν το 
παρόν εκεί ή θα βιώσουν το όποιο 
µέλλον... δεν νιώθουµε  στο πετσί 
µας τη κατάσταση στην Ελλάδα, το 
µόνο που ξέρουµε οι περισσότε-

ροι απο εµάς είναι να πηγαίνουµε 
σαν τουρίστες και να καλοπερνάµε 
και επιστρέφοντας να ασκούµε κρι-
τική για το ένα και το άλλο και να 
συγκρίνουµε τη πατρίδα µας µε τις 
χώρες διαµονής µας... Ενδεχοµένως 
η µικρή πανέµορφη πατρίδα µας να 
µη χρειάζεται τέτοιες κριτικές ούτε 
την άποψη µας και ΑΝ πραγµατικά 
θέλουµε να έχουµε άποψη και απαί-
τηση να ακουστεί ίσως θάπρεπε ΝΑ 
πάµε να  ζήσουµε, πρώτα εκεί όπως 
ο λαός της και µετά τα ξαναλέµε.... 
Την Κυριακή, θ αποφασισει ο ελ-
ληνικός λαός, αυτοί που πάσχουν 
πραγµατικά, οι ψυχές των 10000 αν-
θρώπων που αυτοκτόνησαν τα τελευ-
ταία χρόνια και που ζητουν δικαίω-
ση... Εκείνοι δικαιούνται και ΜΟΝΟ 
εκείνοι για τα πως θα συνεχίσουν να 
ζούν και σε ποιά Ελλάδα και θα ανα-
λάβουν τις ευθύνες τους... Εκείνοι 
µόνο εκείνοι ξέρουν να φυλάσσουν 
Θερµοπύλες... Εµείς οι υπόλοιποι, 
έχουµε τις καρδιές και τις ψυχές µας 
κοντά τους.. τη σκέψη µας και την 
αγάπη µας...
Αυτό συµβαίνει γιατί απλά είναι αλ-
λιώς δοµηµένες οι ζωές των Ελλή-
νων του εξωτερικού και αυτό είναι 
αποτέλεσµα σκληρής δουλειάς όσων 
ξεριζώθηκαν και πήγαν οπουδήποτε 
στον κόσµο. Βίωσαν την ξενιτιά στο 

πετσί τους, ίσως τον κάθε είδους ρα-
τσισµό και απαξίωση και τελικά επι-
βίωσαν και νίκησαν στις νέες τους 
πατρίδες. Αξιοι συγχαρητηρίων πολ-
λών εφόσον οι στόχοι και τα όνειρα 
της ζωής τους εγιναν πραγµατικότητα 
και τώρα απολαµβάνουν τους κόπους 
τους οι ίδιοι και οι οικογένειες τους, 
δικαιωµένοι και νικητές από τον δύ-
σκολο αγώνα της ζωής. Οι νέες γε-
νιές, που µεγάλωσαν και αναστήθη-
καν εκτός Ελλάδας,  δεν βίωσαν και 
ούτε βιώνουν αυτά που γίνονται στην 
Ελλάδα και ποτέ  να µη τα βιώσουν. 
Σε όλα αυτά σύµµαχο είχαν τις νέες 
χώρες - πατρίδες που λειτουργούσαν 
και λειτουργούν πιθανώς µε δικαιό-
τερα και πιο ανθρώπινα συστήµατα, 
που υπάρχει αξιοκρατία κλπ κλπ
Οµως στην Ελλάδα, αυτή τη στιγµή 
ο λαός καλείται ν αποφασίσει για το 
µέλλον του, µε βάση την εθνική νο-
µοθεσία και το Σύνταγµα της χώρας, 
που προβλέπει την όλη διαδικασία 
αυτή. Συµφωνώ σε όλα αυτά και  ας 
αφήσουµε τους Έλληνες της µητρό-
πολης ν αποφασίσουν για τις τύχες 
τους και ας ευχηθούµε όλοι µαζί τα 
καλύτερα...

* ∆ικηγόρος – Θεατρικός συγγραφέας

ΝΑΙ  Ή ΟΧΙ... 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015...

Το αποκρουστικό της πρόσωπο δείχνει η Ε.Ε. στην Ελλάδα
Γράφει ο Γιώργος ∆ελάστικ

Συµφωνία µεταξύ της κυβέρνησης Τσίπρα και των 
Γερµανών και των άλλων δανειστών δεν υπήρχε µέ-
χρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές. Η ελ-
ληνική κυβέρνηση συνέχιζε να αρνείται να υποταχθεί 
στους εξωφρενικά αντιλαϊκούς όρους που προέβαλαν 
την τελευταία στιγµή οι δανειστές, αν και σύµφωνα µε 
δήλωση του υπουργού Οικονοµικών Γιάνη Βαρουφά-
κη η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε αντιπροτάσεις πε-
ρισσότερο προσαρµοσµένες στις απαράδεκτες απαι-
τήσεις των δανειστών. Παίζοντας σωστά το παιχνίδι 
των ανελέητων διαπραγµατεύσεων, οι δανειστές δεν 
τις έχουν ακόµη κάνει δεκτές. Επιχειρούν να απο-
σπάσουν όσα περισσότερα µπορούν από τον Αλέξη 
Τσίπρα, τον οποίον θα κατασπαράξουν πολιτικά στη 
συνέχεια χωρίς τον παραµικρό δισταγµό, αν υποκύ-
ψει στους Γερµανούς, ανατρέποντάς τον και αποµα-
κρύνοντάς τον από την πρωθυπουργία. ∆εν είναι η 
αντίσταση του πρωθυπουργού στο Βερολίνο, αλλά 
αντιθέτως η υποταγή του στους όρους των Γερµανών 
που θα επιτρέψει στην καγκελαρία να υλοποιήσει και 
τους δύο στόχους του σχεδίου που έχει εκπονήσει ο 
υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας: αφενός να 
καθυποτάξει την Ελλάδα φτωχαίνοντας ακόµη περισ-
σότερο τον πληθυσµό της και αφετέρου να ανατρέ-
ψουν την κυβέρνηση Τσίπρα εν µέσω γενικής πολιτι-
κής απαξίωσης του πρωθυπουργού. Μόνο ο χρόνος 
πιέζει την καγκελαρία. Σε αντίθεση µε τον ισχυρισµό 
που προβάλλεται κατά κόρον, ότι δήθεν η Ελλάδα 
έχει λίγο χρόνο στη διάθεσή της, η πραγµατικότητα 

είναι πολύ διαφορετική. Θεωρητικά µιλώντας, αν σε 
τέσσερις µέρες από σήµερα, την Τρίτη 30 Ιουνίου, η 
ελληνική κυβέρνηση δεν πλήρωνε το 1,6 δισ. ευρώ 
στο ∆ΝΤ, οι πολιτικοί συσχετισµοί θα άλλαζαν ριζικά. 
Το ∆ΝΤ από τον Αύγουστο του 2014 µέχρι σήµερα 
δεν έχει δώσει στην Ελλάδα δανειακές δόσεις συνο-
λικού ύψους 3,6 δισ. ευρώ. Υπ’ αυτό το πρίσµα, µας 
«χρωστάει» 3,6 δισ. ευρώ και θα µας χρεοκοπήσει 
επειδή αντί να µας δώσει αυτά τα λεφτά απαιτεί να 
του δώσει η κυβέρνηση Τσίπρα 1,6 δισ.;
Θα τρελαθούµε; Επιπροσθέτως, το καταστατικό του 
∆ΝΤ αναφέρει ρητά ότι ο επικεφαλής του έχει στη 
διάθεσή του έναν ολόκληρο µήνα µέχρι να συγκα-
λέσει το ∆Σ του ∆ΝΤ και να το ενηµερώσει ότι µια 
χώρα δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της απέναντι 
στο ∆ΝΤ και µόνο ύστερα από αυτό κηρύσσεται «πι-
στωτικό γεγονός» η µη πληρωµή µιας δόσης προς το 
∆ΝΤ. Οι εξωφρενικές απαιτήσεις του ∆ΝΤ προχτές 
αποσκοπούν πολύ περισσότερο στο να κατατροµο-
κρατήσουν τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για να 
δώσει άρον άρον την Τρίτη το 1,6 δισ. ευρώ στο Τα-
µείο αυτό παρά να επιβάλουν όλους αυτούς τους κα-
τάπτυστους όρους.
Αλλωστε, προσέφεραν οι Αµερικανοί και το δόλωµα 
που είναι ουσιαστικότατο: Βγήκε ο οίκος αξιολόγησης 
Standard & Poor’s, αµερικανικός φυσικά, και είπε ότι 
αν η Ελλάδα δεν πληρώσει στις 20 Ιουλίου τα 3,7 
δισ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό 
δεν συνιστά αυτοµάτως χρεοκοπία της Ελλάδας! «Εάν 
χαθεί µια αποπληρωµή οµολόγου προς την ΕΚΤ, 
αυτό δεν συνιστά αυτόµατα χρεοκοπία της Ελλάδας 

και υποβάθµισή της στην κλίµακα της «επιλεκτικής 
χρεοκοπίας»» ανέφερε ο οίκος αυτός σε ανακοίνω-
σή του προ δεκαηµέρου. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι 
ούτε τη δόση των 3,2 δισ. ευρώ προς την ΕΚΤ στις 20 
Αυγούστου, έναν µήνα αργότερα από τις 20 Ιουλίου, 
είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η κυβέρνηση Τσί-
πρα, γιατί αν δεν δώσει ούτε αυτά τα λεφτά δεν πρό-
κειται η Ελλάδα να κηρυχτεί χρεοκοπηµένη! Μάλι-
στα ο οίκος Standard & Poor’s αναφέρει ότι «εξ όσων 
γνωρίζουµε, η ΕΚΤ διακρατεί το σύνολο των κρατι-
κών οµολόγων τα οποία είχε αποκτήσει το 2012. Αυ-
τός είναι ο λόγος που η µη εξόφληση των οµολόγων 
δεν θα επηρεάσει άµεσα τους ιδιώτες πιστωτές». Ο οί-
κος αξιολόγησης επισηµαίνει πως δεν θεωρεί ότι ένα 
κράτος κηρύσσει πτώχευση αν δεν πληρώσει κάποιες 
δόσεις σε φορείς του επίσηµου τοµέα, όπως είναι η 
ΕΚΤ ή το ∆ΝΤ ή η Παγκόσµια Τράπεζα. Εδώ πρέπει 
να σηµειώσουµε ότι ανάλογες απόψεις έχει εκφράσει 
και ο επίσης αµερικανικός Moody’s, άρα ούτε και η 
µη πληρωµή του ∆ΝΤ θα έχει ως συνέπεια την κήρυ-
ξη της Ελλάδας σε χρεοκοπία!
Αυτός είναι ο λόγος που στους τέσσερις όρους που 
έβαλε ο Σόιµπλε για να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε 
συµφωνία µε την Ελλάδα εκ µέρους των Γερµανών 
και των άλλων δανειστών, ο ένας είναι η κυβέρνηση 
Τσίπρα να έχει οπωσδήποτε πληρώσει στις 30 Ιουνί-
ου, την Τρίτη, το 1,6 δισ. στο ∆ΝΤ!
Περιθώρια έχει ευρύτατα η κυβέρνηση Τσίπρα να 
αντισταθεί στην πίεση των δανειστών. Το ψυχικό 
σθένος δεν γνωρίζουµε αν έχει.


