Μάρτιος – (Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021)

Κατά τα δυο τρίτα χειμώνας, περί τα υπόλοιπα άνοιξη. Στις 20 η εαρινή ισημερία ή
equinox όπως και ο τίτλος του τέταρτου άλμπουμ του Jean-Michel Jarre που
παρουσιάστηκε πριν 43 χρόνια, λίγο πριν το χειμερινό ηλιοστάσιο του ‘78.

Μάρτιος 1978. Καλή εποχή για να είναι κάποιος 20άρης. Εκτός αν το βράδυ του Σαββάτου
11 του μηνός, είχε την ατυχία να βρεθεί στον κινηματογράφο «Έλλη» στην οδό Ακαδημίας.

Προέβαλε την σοβιετική ταινία «Ουράνιο τόξο» με έντονο το αντιμιλιταριστικό και
αντιναζιστικό στοιχείο όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός, τραυματίζοντας 18 θεατές,
δυο εκ των οποίων σοβαρά. Τον Ιούνιο στον κινηματογράφο Rex στη διάρκεια προβολής της
παρομοίου περιεχομένου ταινίας, «Ο Πόλεμος σε Όλα τα Μέτωπα», εκρήγνυται και άλλη
βόμβα προξενώντας τραυματισμούς σε δεκάδες θεατές. Στο τέλος του Ιουλίου προσάγονται
οκτώ άτομα. Ανάμεσά τους και ο μετέπειτα γ.γ. του λαϊκού συνδέσμου Χ.Α., ο οποίος
καταδικάστηκε σε 13μηνη φυλάκιση.

Χρόνια μετά τις βομβιστικές επιθέσεις, τα μνημόνια μπορεί να μην κατάφεραν τους
στόχους τους, αν υποτεθεί ότι έχουμε καταλάβει ποιοι ήταν αυτοί, αλλά μπόρεσαν να
πολλαπλασιάσουν τις ψήφους του Λαϊκού συνδέσμου που, από 19.624 το 2009, έφτασαν τις
425.990 το 2012. Έτσι έβαλαν σε τέσσερις σερί εκλογικές αναμετρήσεις την Χ.Α. και τον
αρχηγό της στο Ελληνικό κοινοβούλιο. Το γεγονός ότι κηρύχτηκε ως εγκληματική οργάνωση
και κάποια στελέχη της φυλακίστηκαν δεν αναιρεί ούτε την προϊστορία της, ούτε και τις
εκλογικές προτιμήσεις εκατοντάδων χιλιάδων συμπατριωτών μας.
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Παραμένουμε στο Μάρτιο του '78 και τη Δευτέρα 20 του μηνός, που όπως είπαμε ήταν καλή
εποχή για 20άρηδες φτάνει να μην ήσουν φοιτητής, διότι πάνω ακριβώς στην εαρινή
ισημερία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε
συγκεντρωμένους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τραυματίστηκαν 70 φοιτητές και
συνελήφθησαν 40 οι οποίοι παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα κατηγορούμενοι για «εξύβριση
και επίθεση εναντίον αστυνομικών».

Την ίδια μέρα ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως αποφάσισε την αστυνόμευση των εκδηλώσεων
της 25ης Μαρτίου στους Δήμους, με αποτέλεσμα σε πολλούς Δήμους ο εορτασμός να
διεξαχθεί σε τεταμένη ατμόσφαιρα και με συλλήψεις εκπροσώπων αντιστασιακών
οργανώσεων που δεν τους επετράπη να παρελάσουν. Στο μεσοδιάστημα η Χωροφυλακή
εμπόδισε συγκέντρωση διαμαρτυρίας καπνοπαραγωγών στο Αγρίνιο με αποτέλεσμα τον
τραυματισμό πέντε αγροτών και τη σύλληψη τριών. Έτσι λοιπόν ήταν μια καλή εποχή για
20άρηδες ο Μάρτιος του '78 αρκεί να μην έβλεπες σοβιετικές ταινίες, να μην ήσουν
φοιτητής, ή αγρότης και βεβαίως ούτε εκπρόσωπος αντιστασιακών οργανώσεων.

Ίσως να μην έχουν αλλάξει και πολλά από τότε, αν αξαιρεθεί μια ένευ προηγουμένου
καλπάζουσα τεχνολογική πρόοδος. Φέτος, λοιπόν, την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου
πυροδοτήθηκε ένα οξύ κλίμα βίας που ξέσπασε αδικαιολόγητα, στη Ν. Σμύρνη και ο
περισσότερος κόσμος κατάλαβε ότι είναι απροστάτευτος απέναντι στην αυθαιρεσία της
αστυνομικής εξουσίας, για να τεθεί έτσι κάπως κομψά. Μετά από ένα χρόνο περιοριστικών
μέτρων, και τη βουβαμάρα του πρώτου λοκ ντάουν έρχεται ένα μυστήριο μομέντουμ όπου η
πανδημία δεν υποχωρεί, η οικονομία υποφέρει, ο πληθυσμός είναι παντοιοτρόπως
πιεσμένος και το μέλλον άδηλο.

Η, δε, επέτειος των 200 χρόνων από το ξεσηκωμό του ’21, δεν έδωσε την απαιτούμενη
ώθηση και την επιδιωκόμενη εθνική ανάταση. Παρά την παρουσία και τη συγκίνηση του
Πρίκγιπος της Ουαλίας, της Δουκίσης της Κορνουάλης, του Ρώσου Πρωθυπουργού, της
Γαλλίδος Υπουργού Αμύνης, άλλων επισήμων και του εισαχθέντος εκ Παρισών εκφωνητού
με διαμόρφωση φωνής που θα ταίριαζε περισσότερο στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης παρά σε
παρέλαση, έστω και άνευ πλήθους. Τουναντίον προβλήθηκε ένα υπερβολικό, αδικαιολόγητο
κλίμα αχρείαστης, ανούσιας χλιδής.

Με ένα παράλληλο τρόπο δράσης, είχαμε ένα ακόμα μήνυμα του πρωθυπουργού ο οποίος
με κόρες που χόρευαν στους ρυθμούς των αράδων του ώτο κιού μας ενημέρωσε για την
επιστροφή του «ράλυ των θεών» στο καλεντάρι του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Η είδηση
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έγινε δεκτή ενθουσιωδώς. Η αφέλεια και το χειροκρότημα συχνά συμπορεύονται, ιδίως εκεί
που η δυνατότητα αντίληψης δεν σημειώνει υψηλές τιμές. Για τους χειροκροτούντες το
σχόλιο, ουχί για τον pm.

Σε πιο οικουμενικά θέματα, η πολιτεία επιμένει στο άνοιγμα του τουρισμού από τα μέσα
Μαίου ή και νωρίτερα, προσδοκώντας στην επανεκκίνηση της οικονομίας, την εισροή
τουριστών, συναλλάγματος και όχι κρουσμάτων. Αναμφίβολα λεπτές ισορροπίες και
εμφανείς οι κίνδυνοι. Από κοντά και οι εμβολιασμοί στην προσπάθεια εξώθησης της
πανδημίας, όπου και ο πιο αφελής αντιλαμβάνεται ότι παίζονται δυσθεώρητα ποσά με τους
πιο φτωχούς πολίτες του πλανήτη να έχουν το συνήθη ρόλο. Τον τελευταίο.

Αι ειδοί του Μαρτίου πέρασαν, ο Καίσαρας δεν χάθηκε αλλά τόσοι και τόσοι άγνωστοι
πέρασαν στην άλλη όχθη. Περνά και ο Μάρτης του ’21. Τα προβλήματα παρόντα, και εκείνο
το γνωμικό που αναφέρει ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική, σαν ολοένα να
απομακρύνεται.
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