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«Μπράβο βρε….έχεις το κουράγιο κι ασχολείσαι με τέτοια;;;» Η έκπληξη στα
μάτια του παλαιού συμφοιτητή μου ήταν μεγάλη καθώς του εκμυστηρευόμουν τις…
πολιτικές μου ανησυχίες! «Μα γιατί; Κι εσύ δεν ήσουν σε φοιτητική νεολαία στο
Πανεπιστήμιο;;» τον ρωτάω με απορία. «Δε μου λες; Τη Μάρθα τη θυμάσαι;»
απαντάει με νόημα! «Μου άρεσαν οι….πολιτικές της τοποθετήσεις.» μου κλείνει και
το μάτι. «Ε, με κάλεσε και σε εκείνο το φοιτητικό πάρτυ οπότε…» Μετά απ’ αυτό η
κουβέντα παρεκτράπηκε…..
Γυρνώντας σπίτι σκεφτόμουν τα κίνητρα του συμφοιτητή μου. Η Μάρθα! Μα
βέβαια… Πάντα υπάρχει μια Μάρθα πίσω απ’ ότι κάνουμε στην ζωή μας. Κι αν δεν
είναι Μάρθα για να πάμε σε μια φοιτητική ή πολιτική νεολαία, είναι μια Ελένη για να
πάμε σ’ έναν Τρωικό πόλεμο!… Μήπως όμως είναι φρέσκο νέο ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των πολιτικών νεολαιών στηρίζονται σε αυτά τα…«ιδεολογικά» θεμέλια;
Τι διαφημίζουν στις αφίσες τους οι φοιτητικές νεολαίες; Πάρτυ και εκδρομές στη
Μύκονο. Βαθυστόχαστες ιδεολογικές θέσεις!
Η σκέψη μου διακόπηκε από ένα τηλεφώνημα. Στην άλλη γραμμή ο πάντα
ενθουσιώδης ΝΕ.Ο.Σίτης, Αλέξανδρος. «Έλα! Σε πήρα να σε ενημερώσω ότι έγινε η
κινητοποίηση για τα φυλλάδια, κανονίστηκε η συνάντηση που λέγαμε για τα νέα
μέλη και σου έχω στείλει και ένα αρθράκι να μου πεις την γνώμη σου…» Ώπα…
Μήπως η θεωρία κλονίζεται;; Αυτός δηλαδή γιατί τρέχει; Του έταξε κανείς τίποτα; Ή
μήπως διαφέρει σε κάτι από τους άλλους; Και να διασκεδάζει ξέρει και επιτυχίες
στο…ασθενές φύλο έχει! Δεν μπορεί να είναι τόσο διαφορετικός…
Και πραγματικά δεν είναι! Γιατί για όλους εμάς στην ΝΕ.Ο.Σ τελικά υπάρχει
ένα κίνητρο… Να δούμε φως στο τούνελ! Να ακουστεί η φωνή μας! Να έχουμε
συμμετοχή σε αυτά που έρχονται και να μην αφήσουμε και η δική μας γενιά να
ποδηγετηθεί από κανέναν! Να σπάσει ο δικομματισμός και να εξαφανιστούν οι
διαχωριστικές γραμμές! Έτσι για αλλαγή βρε αδερφέ!
Δεν διαφέρει, λοιπόν, ο συναγωνιστής Αλέξανδρος από τους υπολοίπους,
γιατί τελικά κυνηγάει κι αυτός την δική του «Μάρθα»! Εσύ, ποια…«Μάρθα»
κυνηγάς;;

