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Με σύμμαχο τους γιαπωνέζικους νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 

περίπου 100.000 άνθρωποι τον χρόνο (καλά διαβάσατε 100.000 τον χρόνο) ακολου-

θούν τον δρόμο της «εξαφάνισης» στη χώρα της Άπω Ανατολής. Αυτό που πραγματικά 

συμβαίνει είναι ότι πνιγμένοι από οικονομικές, κυρίως, αλλά και κοινωνικές δυσκολίες 

χιλιάδες άνθρωποι επιλέγουν να φύγουν από τον τόπο κατοικίας τους και να αλλάξουν 

όνομα και στοιχεία ώστε να χαθούν από τα μάτια των αρχών. Οι «άνθρωποι που εξατμί-

ζονται» (johatsu) είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας 

του 1960, αλλά από την αρχή της παρακμής της γιαπωνέζικης οικονομίας στη δεκαετία 

του 1990 έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις.

Οι «εξατμισμένοι» συνήθως μετακομίζουν σε άλλες πόλεις ή γειτονιές για να μπορέ-

σουν να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους. Πολλές από τις γειτονιές που επιλέγονται 

ως προορισμοί ελέγχονται από την Γιακούζα, τη μαφία της Ιαπωνίας. Εκεί μπορούν να 

βρουν κάποια δουλειά που θα τους αποφέρει τα προς το ζην, χωρίς να χρειαστεί να 

δώσουν ταυτότητες ή άλλα έγγραφα, ό,τι όνομα δηλώσεις είσαι. Συγγενείς και φίλοι 

αναζητούν τους johatsu, αλλά η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει άρση του προσωπικού 

απορρήτου για να τους εντοπίσει παρά μόνο αν πρόκειται για κάποιο ποινικό αδίκημα.

Το γεγονός, πάντως, ότι στην Ιαπωνία υπάρχει ειδική λέξη για να περιγράψουν την αυ-

τοκτονία από υπερβολική εργασία φανερώνει ότι η επιλογή της εξαφάνισης μάλλον 

αποτελεί μία ήπια λύση σε σχέση πάντα με την αυτοκτονία. Τον Οκτώβριο του 2016 μια 

έρευνα φανέρωσε ότι περίπου το 20% των Ιαπώνων δουλεύει τουλάχιστον 80 ώρες 

υπερωριών το μήνα...

Γ. Πατ.

Johatsu: Η «εξάτμιση» ως λύση

Ερώτηση προς την Κομισιόν του ευρωβουλευτή νίκου χουντή

Αντισυνταγματικές 

οι περικοπές των συντάξεων

Ε
ρώτηση προς την Κομισιόν για 

την απόφαση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου που κρίνει αντισυ-

νταγματικές τις περικοπές κύριων και 

επικουρικών συντάξεων από το 2019 

και μετά, οι οποίες ψηφίστηκαν στη 

Βουλή, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της 

Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), νίκος χουντής.

Στην ερώτησή του, ο νίκος χουντής 

συσχετίζει την απόφαση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου που γνωστοποιήθηκε στον 

ελληνικό Τύπο στις 10/05, με απολύτως 

ανάλογη απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου 

το 2012, επί της οποίας είχαν υπάρξει 

και σχετικές δηλώσεις από την πλευρά 

της Κομισιόν.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, στην 

ερώτησή του, υπενθυμίζει ότι, όταν 

ο Επίτροπος Οικονομικών της Ε.Ε., το 

2013, κ. Όλι Ρεν, είχε ερωτηθεί για την 

απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

που έκρινε ως αντισυνταγματικές διατά-

ξεις του Μνημονίου, ιδίως όσον αφορά 

σε συνταξιοδοτικά θέματα Δημοσίου, 

απάντησε ότι: «Κατά την εφαρμογή της 

νομοθεσίας της Ε.Ε., τα κράτη-μέλη θα 

πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα και 

τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται από 

τον χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ε.Ε.».

«Η συμμόρφωση των μέτρων του 

προγράμματος με τις διατάξεις του 

ελληνικού δικαίου και του ελληνικού 

συντάγματος, καθώς και με άλλες 

συναφείς διεθνείς υποχρεώσεις στον 

τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

πρέπει να διασφαλίζεται από τα ελληνικά 

δικαστήρια. Οι ελληνικές αρχές δεν 

μας πληροφόρησαν για την ύπαρξη 

προβλήματος με τα μέτρα του νόμου 

4093/2012. Εάν διαπιστωθεί ότι κάποια 

μέτρα παραβιάζουν το σύνταγμα ή την 

ελληνική νομοθεσία, τα μέτρα αυτά 

θα πρέπει να τροποποιηθούν από τις 

ελληνικές αρχές».

Συνεχίζοντας, ο νίκος χουντής, αναφέρει 

ότι, πολύ πρόσφατα, «την 10/05, έγινε 

γνωστό στον Τύπο ότι, το ίδιο Ανώτατο 

Δικαστήριο, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, έκρινε εκ των προτέρων 

ως αντισυνταγματικές τις περικοπές 

κυρίων και επικουρικών συντάξεων 

από το 2019, οι οποίες συμφωνήθη-

καν ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους 

θεσμούς και πρόκειται να ψηφιστούν 

την 18.05.2017 στο Ελληνικό Κοινοβού-

λιο», διότι, «οι εν λόγω περικοπές είναι 

αντίθετες με το Πρωτόκολλο της Ευ-

ρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου, αλλά και διότι εκλήθη 

να γνωμοδοτήσει επί ενός νομοσχεδίου 

δημοσιονομικού ενδιαφέροντος που 

προβλέπει περικοπές ύστερα από 2 

χρόνια, χωρίς αναλογιστική μελέτη, 

όπως προβλέπουν η νομοθεσία και η 

νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων».

Καταλήγοντας στην ερώτησή του, και 

αφού υπενθυμίζει ότι «η ικανοποίηση 

της προηγούμενης απόφασης του Ελε-

γκτικού Συνεδρίου, περί αντισυνταγ-

ματικότητας, ακόμη εκκρεμεί και ότι, 

η νέα πρόκειται να επισημοποιηθεί το 

αμέσως προσεχές διάστημα», ζητά από 

την Κομισιόν να απαντήσει εάν η ελλη-

νική κυβέρνηση έχει ενημερώσει ότι 

«σκοπεύει να αποσύρει τις, κρινόμενες 

ως αντισυνταγματικές, διατάξεις του 

νομοσχεδίου, όταν η ανωτέρω από-

φαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

επισημοποιηθεί» και εάν προτίθεται 

να «εξετάσει αν γίνονται σεβαστά 

τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που 

κατοχυρώνονται από το χάρτη Θεμε-

λιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, εφόσον 

Ανώτατο Δικαστήριο κράτους-μέλους 

διαπιστώνει παραβίαση».

Σε τούτο το οριακό για τον 

Τόπο μας σταυροδρόμι των 

δίσεκτων καιρών μας, η βαθύ-

τερη λογική του πολιτιστικού 

αντίδοτου στη χρεοκοπία 

σηματοδοτεί τη ζητούμενη 

πολιτική πολιτισμού, που θα 

μας βγάλει στην ανοιχτή δη-

μοσιά της ιστορίας μας. Με 

το πολιτιστικό αντίδοτο να 

νοείται ως απόσταγμα της 

αξιακής παρακαταθήκης 

της μεγάλης ακολουθίας 

των αιώνων πολιτισμού του 

Ελληνισμού. Φωτίζοντας 

τη δύσκολη ανηφοριά του 

μετα-μνημονιακού μας 

μέλλοντος και διεμβολί-

ζοντας το παγιδευτικό δίπολο: 

του νοσηρού ελληνοκεντρισμού, όπου επωάζεται η εθνικι-

στική αφροσύνη, και του νοσηρού αντι-ελληνοκεντρισμού, 

όπου επωάζεται η νεοταξική α-τοπία (αποεθνοποίηση).

Το Πολιτιστικό 
Αντίδοτο στη χρεοκοπία
Κυκλοφόρησε το τελευταίο βιβλίο 

του Λαοκράτη Βάσση 

από τις εκδόσεις 

Ταξιδευτής


