
Η	  Ευθύνη	  μιας	  Εγκλωβισμένης	  Γενιάς	  ΙΙ	  
	  
Σε	  προηγούμενη	  παρέμβασή	  ξεκίνησα	  λέγοντας	  ότι	  «το	  παλιό	  φεύγει	  και	  το	  νέο	  
δεν	  έχει	  έρθει	  ακόμη».	  Κατέληξα	  στο	  συμπέρασμα-‐πρόταση	  ότι	  η	  ευθύνη	  της	  
εγκλωβισμένης	  δικής	  μου	  γενιάς	  είναι	  να	  φροντίσει	  να	  γίνει	  αυτό	  το	  πέρασμα	  
από	  το	  παλιό	  στο	  νέο	  με	  όσο	  το	  δυνατόν	  καλύτερο	  τρόπο.	  	  
	  
Φτάνουμε	  λοιπόν	  στο	  διαταύτα.	  Τι	  πρέπει	  και	  τι	  μπορεί	  να	  γίνει	  από	  την	  γενιά	  
μου	  για	  να	  αναλάβουμε	  τις	  ευθύνες	  μας?	  	  Οι	  απαντήσεις	  στο	  ερώτημα	  αυτό	  
χωρίζονται	  σε	  τρεις	  μεγάλες	  κατηγορίες	  τις	  οποίες	  θα	  προσπαθήσω	  να	  
παρουσιάσω	  με	  ένα	  απλό	  μεταφορικό	  παράδειγμα.	  	  
	  
Η	  διοίκηση	  και	  η	  διαχείρηση	  στην	  τοπική	  μας	  κοινωνία	  είναι	  σαν	  ένα	  δέντρο,	  μια	  
κερασιά	  ας	  πούμε.	  Ο	  αγρότης,	  ο	  κόσμος	  δηλαδή,	  είναι	  αυτός	  πού	  το	  φύτεψε,	  το	  
φρόντισε	  και	  το	  στήριξε,	  περιμένοντας	  κάποια	  στιγμή	  τους	  καρπούς	  του.	  Εδώ	  
και	  πολλά	  χρόνια	  όμως,	  δεκαετίες	  καλύτερα,	  τα	  πράγματα	  πηγαίνουν	  από	  το	  
κακό	  στο	  χειρότερο.	  Η	  παραγωγή	  είναι	  μικρή	  και	  ευτελούς	  αξίας,	  και	  ο	  αγρότης	  
έχει	  αρχίσει	  να	  προβληματίζεται	  σοβαρά.	  	  
	  
Ειδικά	  τον	  φετινό	  χειμώνα	  έχει	  αρχίσει	  να	  πεινάει	  και	  να	  κρυώνει.	  Τις	  κρύες	  
λοιπόν	  μέρες	  κάνει	  μακρυές	  βόλτες	  στο	  μελαγχολικό	  τοπίο	  της	  Εδεσσαϊκής	  γής	  
και	  όλο	  και	  περνά	  μπροστά	  από	  την	  κερασιά	  του.	  Έχουν	  πέσει	  τα	  φύλλα	  της	  και	  
στέκει	  μπροστά	  του	  γυμνή	  και	  γκρίζα.	  Τώρα	  μπορεί	  να	  την	  δει	  καθαρότερα,	  από	  
τις	  άκρες	  των	  κλαδιών	  της	  μέχρι	  τις	  σχισμές	  του	  κορμού	  της.	  
	  
Η	  πρώτη	  σκέψη	  που	  περνά	  από	  το	  μυαλό	  του	  φτωχού	  και	  απογοητευμένου	  
αγρότη	  είναι	  το	  «φωτία	  και	  τσεκούρι».	  Με	  το	  τσεκούρι	  	  θα	  κόψει	  «σύριζα»	  το	  
δέντρο	  που	  με	  τόσο	  κόπο	  φρόντισε,	  και	  θα	  το	  ρίξει	  στο	  τζάκι	  και	  τουλάχιστον	  θα	  
βγάλει	  λίγες	  μέρες	  του	  χειμώνα.	  Μετά	  βλέπουμε.	  Μάλιστα,	  η	  κίνησή	  του	  θα	  
φοβήσει	  τους	  «κακούς»,	  	  θα	  δούνε	  ότι	  είναι	  αποφασισμένος	  για	  όλα,	  και	  και	  θα	  
σπεύσουν	  προς	  βοήθειά	  του	  με	  πακτωλό	  χρημάτων.	  Από	  την	  άλλη	  μεριά,	  του	  
έχουν	  σφυρίξει	  κάποιοι	  πονηροί	  γνωστοί	  του,	  που	  είναι	  χρόνια	  στο	  κουρμπέτι	  
και	  γνωρίζουν	  τα	  πάντα	  για	  την	  μυστική	  διαπλοκή	  γύρω	  του,	  ότι	  αφού	  
απαλλαγεί	  από	  την	  κερασιά,	  θα	  γίνει	  ένας	  «ανεξάρτητος	  Έλληνας»	  και	  η	  αυριανή	  
μέρα	  θα	  είναι	  γιαυτόν	  ένα	  «χρυσό	  πρωϊνό».	  	  
	  
Μια	  άλλη	  σκέψη	  που	  του	  πέρασε	  από	  το	  μυαλό	  είναι	  να	  μην	  κάνει	  τίποτε.	  Έχει	  
κουραστεί	  να	  ασχολείται	  και	  να	  φροντίζει	  το	  δέντρο.	  Έχει	  απηυδίσει	  να	  
περιμένει	  κάθε	  χρόνο	  κάτι	  καλύτερο,	  και	  είναι	  τόσο	  απογαητευμένος	  που	  
πιστεύει	  ότι	  δεν	  μπορεί	  πια	  να	  αλλάξει	  την	  κατάσταση.	  Θα	  αφήσει	  λοιπόν	  την	  
κερασία	  όπως	  είναι,	  θα	  κάνει	  τα	  ίδια	  που	  έκανε	  και	  πέρσυ	  και	  πρόπερσυ	  και	  
αντιπρόπερσυ,	  και	  θα	  περιμένει	  από	  τα	  ίδια	  γέρικα	  κλαδιά	  να	  δώσουν	  	  του	  
χρόνου	  καλύτερους	  καρπούς.	  Άλλωστε,	  τα	  γέρικα	  αυτά	  κλαδιά	  είναι	  πλέον	  
«γνωστοί	  και	  φίλοι	  του»,	  σχεδόν	  συγγενείς	  του,	  και	  αυτός	  ήταν	  πάντα	  ο	  «πιστός	  
τους	  υποστηρικτής».	  	  
	  
Υπάρχει	  όμως	  και	  μια	  τρίτη	  σκέψη	  που	  βασανίζει	  τον	  αγρότη	  μας	  εδώ	  και	  καιρό.	  
Του	  έχει	  περάσει	  από	  το	  μυαλό	  ότι	  κάτι	  δεν	  κάνει	  ο	  ίδιος	  καλά	  όλα	  αυτά	  τα	  
χρόνια.	  Και	  το	  έχει	  εντοπίσει	  στο	  κλάδεμα.	  Κάθε	  χρόνο,	  μόλις	  τελειώσει	  ο	  



χειμώνας	  βλέπει	  που	  και	  που	  μερικα	  νέα	  βλαστάρια	  να	  ξεπετάγονται,	  αλλά	  ποτέ	  
δεν	  είχε	  την	  τόλμη	  και	  την	  υπομονή	  να	  τα	  αφήσει	  να	  μεγαλώσουν.	  Κάθε	  χρονιά	  
περίμενε	  ότι	  τα	  παλιά	  και	  δοκιμασμένα	  κλαδιά	  θα	  δώσουν	  παραγωγή.	  Ήταν	  
ανυπόμονος	  και	  περίμενε	  άμεση	  ανταπόδωση	  της	  «στήριξής»	  του	  σε	  αυτά.	  
Πέρασαν	  όμως	  οι	  δεκαετίες	  των	  χαμένων	  ευκαιριών	  και	  η	  καλή	  παραγωγή	  δεν	  
ήρθε	  ποτέ.	  Ίσως	  όμως	  να	  ήρθε	  –	  επιτέλους	  -‐	  	  λο	  καιρός	  ενός	  «καλού	  
κλαδέματος»…	  
	  
Συνεχίζεται.	  
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