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Πέρυσι τέτοιες μέρες, υπό τη σκέ
πη της Παναγίας της Εκατοντα- 
πυλιανής στην Πάρο, ο Πρωθυ

πουργός είχε συμπεράνει ότι «με συλ
λογικές θυσίες έγιναν τα πρώτα μεγάλα 

βήματα για να κάνου
με την κρίση ευκαιρία, 
ώστε να αναμορφώσου
με τη χώρα».
Εναν χρόνο μετά εμείς 
οι υπόλοιποι μπορού
με να συμπεράνουμε 
με σχετική ασφάλεια 
ότι η κρίση από πέρυ
σι ως φέτος μας έδωσε 
την ευκαιρία για ακόμη 

μεγαλύτερες συλλογικές θυσίες. Τα με
γάλα βήματα είναι ένα άλλο θέμα, όμως, 
ως γνωστόν, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι 
τον ίδιο διασκελισμό. Είναι θέμα ύψους,
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Μάλλον δεν
πρέπει να
ανησυχούμε.
Καιιου
χρόνου,
από ό,α όλα
δείχνουν,
θα έρθει
Δεκαπε-
νταύγουσκκ...

μυϊκής ευρωστίας, αποθεμάτων δύναμης, 
ενίοτε δε ψυχικής διάθεσης και νοοτρο
πίας. Η αναμόρφωση, ως γνωστόν επί
σης, πρέπει να γίνεται με δόσεις, εξ ου 
και το έπος της είσπραξης των δόσεων 
που κάθε φορά παρουσιάζεται ως εθνι
κός θρίαμβος.
Ομως δεν πρέπει να μεμψιμοιροϋμε, 
όπως είπε ο κ. Σαμαράς, υπό τη σκέ
πη της Παναγίας Σουμελά προχθές. Δι
ότι «σε εμάς τους Ελληνες δεν ταιριάζει 
ούτε η μεμψιμοιρία ούτε η μοιρολατρία. 
Σε εμάς ταιριάζει ο αγώνας». ι
Μάλλον αυτό έχοντας κατά νου ο Πρωθυ-1 
πουργός σχολίασε, από τη Σκιάθο αυτή 
τη φορά: «Και ξέρουμε ότι οι κόποι του 
ελληνικού λαού σήμερα πιάνουν τόποί 
Οχι μόνο θα αντεπεξέλθουμε στις δυσκο\ 
λίες της κρίσης, αλλά δίνουμε και προογ 
πτική, ελπίδα, δημιουργούμε τις βάσεια

για μια κοινωνία δικαίου». 
Προνοητικότερος ο κ. Σαβαράς, γνωρί
ζοντας ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να 
μην είναι μοιρολάτρης, αλλά δεν βλά
πτει να περιμένει *ται κάνα θαύμα πού 
και πού προτού τον φάει ο διασκελισμός 
της αναμόρφωσης, απάντησε, πάντα από 
τη Σουμελά:« Η πατρίδα πράγματι δοκι
μάζεται, και δοκιμάζεται σκληρά, αλλά 
θα τα βγάλει πέρα». Αρκεί, εννοείται, να 
τεθεί υπό τη σκέπη της Παναγιάς, όπως 
εύστοχα σημείωσε.
Αυτά σε απάντηση όσων εξακολουθούν 
να επιμένουν πως στην Ελλάδα δεν αρ
θρώνεται πολιτικός λόγος σύγχρονος, 
ρεαλιστικός και, το κυριότερο όλων, πει
στικός. Σε απάντηση, επίσης, όσων δύ
σπιστων ισχυρίζονται πως ο διάλογος 
και η συναίνεση είναι στόχοι ουτοπικοί 
για την Ελλάδα του 2011.

Διότι έπειτα από όλα αυτά μάλλον δεν 
πρέπει να ανησυχούμε. Και του χρόνου, 
από ό,τι όλα δείχνουν, θα έρθει Δεκα- 
πενταύγουστος (έρχεται κάθε χρόνο με 
μαθηματική ακρίβεια), και του χρόνου 
οι πολιτικοί αρχηγοί θα μας διαβεβαι- 
ώνουν πως η πατρίδα δοκιμάζεται (λες 
και δεν το ξέραμε), αλλά δεν πρέπει να 
μεμψιμοιρούμε. Διότι δεν είμαστε μοιρο
λάτρες. Και επειδή δεν είμαστε μοιρολά
τρες, υπό τη σκέπη της Παναγιάς, τα με
γάλα βήματα που μας έδωσε την ευκαι
ρία να κάνουμε η κρίση, του χρόνου τέ
τοια εποχή θα μας φαίνονται μικρά, μια 
και από το πολύ αναμορφωτικό τρέξι
μο θα έχει ανοίξει ο διασκελισμός μας. 
Στο τέλος ο κ. Σαμαράς ευχήθηκε «Καλή 
Παναγιά». Θα μπορούσε να πει και «Κα
λή Κοίμηση», όμως δεν είναι πρέπον μέ
ρες που είναι.


