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«Μα τι ζγινε τη χρονιά που πζραςε;» Αυτό είναι το ερϊτθμα που
μουδιαςμζνα ρωτοφν αυτζσ τισ θμζρεσ οι Ζλλθνεσ. Και μαηί τουσ κι εγϊ… Τι
ζγινε, τελικά, το 2010;;;
Τουσ τελευταίουσ μινεσ θ χϊρα μασ ξεκίνθςε ζνα ταξίδι μζςα από
ςυμπλθγάδεσ που οδθγοφν ςε μια άνευ προθγουμζνου μεταμόρφωςθ του
κοινωνικοφ γίγνεςκαι. Η κρίςθ που βιϊνουμε, αποτζλεςε ςτα μάτια κάποιων
τθν κατάλλθλθ αφορμι να ανακεωρθκοφν αξίεσ, εκνικζσ προτεραιότθτεσ και
αντιλιψεισ. Οι κυβερνϊντεσ τθν χϊρα, κεϊρθςαν ότι αυτι ιταν θ καλφτερθ
ϊρα για να αλλάξει ο τρόποσ χοριγθςθσ τθσ ικαγζνειασ, τθν ίδια ςτιγμι που
κατζρρεε θ οικονομία τθσ πατρίδασ μασ. Με τθν μορφι του κατ’ επείγοντοσ
πζραςαν μζτρα που ανζτρεψαν εν μια νυχτί τισ κατακτιςεισ γενεϊν
εργαηομζνων.
Η ελπίδα ζχει αντικαταςτακεί από τον φόβο. Τον φόβο του Ζλλθνα που
ςυνειδθτοποιεί ότι ζχει γίνει πολίτθσ Β’ κατθγορίασ και που, μοιραία,
φοβάται μθν χάςει τθν δουλειά του από τον απελπιςμζνο λακρομετανάςτθ
που προςφζρει τθν εργαςία του με χαμθλότερο μεροκάματο. Τον φόβο για
τθν ςωματικι ακεραιότθτα τθσ οικογζνειάσ του και τθν δικι του, κακϊσ
βιϊνει τα “αγακά” του πολυπολιτιςμοφ με όςουσ ιρκαν να μασ
“γονιμοποιιςουν” με τον δικό τουσ πολιτιςμό…
Δεν μπορείσ να μθν αναρωτθκείσ, «του χρόνου τζτοιο καιρό, πωσ θα είμαςτε;
Τι θα λζμε για το 2011 που θα ζχει πλζον περάςει;» Οι ανθςυχίεσ είναι
πολλζσ, όςεσ και τα ανοιχτά μασ κζματα. Στο όνομα τθσ κρίςθσ, ίςωσ να
ξεπροβάλει ελκυςτικό το “κλείςιμο” των εκνικϊν μασ κεμάτων, με τισ
καλφτερεσ των προκζςεων πάντα, να υποκζςουμε εμείσ… Στο όνομα τθσ
κρίςθσ, κάποιεσ ενοχλθτικζσ λεπτομζρειεσ μποροφν παραμερίςουν για
λόγουσ εκτάκτου ανάγκθσ, μπορεί να μασ πουν.
Αλλά και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο θ κατάςταςθ δεν επιτρζπει τον εφθςυχαςμό.
Η κρίςθ που βιϊνουμε ζχει κορυβιςει τισ “κραταιζσ” χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και τισ
ζχει ωκιςει ςτο να ςκζφτονται και να νομοκετοφν με πιο ςυγκεντρωτικι
λογικι. Με τθν δικαιολογία «αυτό δεν πρζπει να ξαναςυμβεί», κα επιδιϊξουν

να ςυγκεντρϊςουν εξουςίεσ ςτα χζρια τουσ, αφαιρϊντασ τισ αςφαλϊσ από
τισ αδφναμεσ χϊρεσ κυρίωσ του νότου. Το “ευρωπαϊκό όνειρο” τείνει να
πάρει μια πολφ πιο διαφορετικι μορφι από αυτι που μασ είχαν τόςο
όμορφα παρουςιάςει ακριβϊσ 30 χρόνια πριν… Η Συνκικθ τθσ Λιςςαβόνασ
και το πϊσ πζραςε, χωρίσ να ερωτθκοφν τα ζκνθ τθσ Ευρϊπθσ, είναι
ενδεικτικό και τθσ μορφισ που κα ζχει θ Ευρϊπθ από εδϊ και πζρα. Κάποια
ςτιγμι κα μάκουν ότι, όποιοσ ςχεδιάηει και αποφαςίηει εριμθν των εκνϊν,
χτίηει κάςτρα ςτθν άμμο.
Πμωσ, δεν μπορείσ να μθν κάνεισ και μια επιπλζον ςφγκριςθ: Τι άλλαξε τον
τελευταίο αιϊνα; Η ςθμερινζσ ςυγκυρίεσ ζχουν ανατριχιαςτικζσ ομοιότθτεσ
με το τζλοσ του 19ου αιϊνα και τισ αρχζσ του 20ου. Ξζνεσ δυνάμεισ είχαν
μεςολαβιςει για τθν “διάςωςθ” τθσ χϊρασ μασ που μόλισ είχε χρεοκοπιςει,
ενϊ είχαμε χάςει ζναν πόλεμο με τθν Τουρκία. Τθν ίδια ςτιγμι ο πολιτικόσ
κόςμοσ είχε περάςει μζςα από μια τεράςτια κρίςθ με το Κίνημα ςτο Γουδί,
που προκάλεςε ανακατατάξεισ ςτον πολιτικό χϊρο, εκφράηοντασ όμωσ με τον
καλφτερο για τθν εποχι τρόπο, το λαϊκό αίςκθμα…
Πμωσ, αυτι θ χϊρα είχε ιδθ καταφζρει τθν ζνωςθ με τθν Κριτθ. Είχε ιδθ
κερδίςει ζναν Βαλκανικό πόλεμο και βριςκόταν ζνα βιμα πριν τθν νίκθ και
του 2ου Βαλκανικοφ πολζμου και τθν απελευκζρωςθ τθσ Μακεδονίασ μασ. Με
μια οικονομία που ζβριςκε τον βθματιςμό τθσ, είχε αρχίςει να αποκτά ξανά
το διεκνζσ κφροσ που είχε απολζςει.
Οι ςυνκικεσ δεν είναι οι ίδιεσ, προφανϊσ. Πμωσ, είναι παριγορθ θ ςκζψθ ότι
θ ιςτορία, ζςτω και γενικά, τείνει να επαναλαμβάνεται. Είναι μια ςκζψθ που
αφινει μια χαραμάδα ελπίδασ. Είναι θ ιςτορικι απόδειξθ ότι τίποτα δεν είναι
ακατόρκωτο. Η ιςτορικι απόδειξθ φπαρξθσ τθσ “επόμενθσ θμζρασ” για τον
τόπου. Η ελπίδα για τον τόπο μασ το 2011, και για όςο υπάρχουμε ωσ Ζκνοσ,
είναι θ ικανότθτά μασ να ςυςπειρωνόμαςτε και να αναςκουμπωνόμαςτε με
αποτελζςματα που αφινουν τον κόςμο άφωνο. Κάνοντασ το αδφνατο, κατά
άλλουσ, δυνατό! Αυτι είναι θ ελπίδα μασ. Αρκεί να καταλάβουμε, ότι αυτό το
“καράβι” είναι το δικό μασ “καράβι”, και μόνο όταν όλοι μαηί
προςπακιςουμε προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ κα φτάςουμε ςτθν ςτεριά και όχι
ςτα βράχια…
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