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Milí čtenáři,

nové číslo PB připravujeme v době, kdy novodobá řecká tra-
gédie vstupuje do posledního dějství. Zraky Evropy se upírají na 
jihovýchod v napjatém očekávání, zda se charismatickému pre-
miérovi Alexisovi Tsiprasovi podaří ustát tanec na tenkém ledě 
jednání s mezinárodními věřiteli a zároveň si zachovat tvář před 
vlastním národem. Nutno podotknout, že postoj středoevropských 
zemí vůči Řecku – soudě přinejmenším podle toho, jak je prezen-
tován v  médiích – není popravdě příliš shovívavý a  do značné 
míry se opírá o předsudky, zažité mýty a stereotyp Řeků coby „lí-
ných povalečů a pijáků ouza“. Ano, řecká společnost sklízí plody 
nezodpovědné hospodářské politiky předchozích levicových vlád a 
je také pravda, že tento balkánský stát se s ekonomickými problé-
my potýkal v minulosti již několikrát, nicméně i některé evropské 
špičky přiznávají, že EU vplula díky řecké krizi do neznámých vod 
a že se Řecko stalo jakousi laboratoří úsporných opatření. Také 
je na místě otázka, zda Německo a Francie nezneužívají nasta-
lou nejistotu k utužování svého politického vlivu uvnitř EU a zda 
chaotická privatizace státního majetku nepředhodí Řecko napo-
spas Rusku a Číně. Především bych však chtěl zdůraznit, že za 
strohými statistikami neudržitelného státního dluhu a drastických 
úsporných opatření se skrývá skutečný společenský rozměr řecké 
tragédie. Generace Řeků, která zažila druhou světovou válku a 
bezprostředně po ní následující bratrovražednou občanskou vál-
ku a která si prošla nelehkým obdobím vlády vojenské junty na 
přelomu 60. a 70. let minulého století pomalu přichází o poslední 
zbytky naděje na důstojně prožité stáří. Mladá generace zasaže-
ná nezaměstnaností a pesimistickými vyhlídkami stále častěji volí 
cestu odchodu za hranice, jak se o tom v poslední době můžeme 
ostatně přesvědčit i u nás. Málokdo si také uvědomuje, že inanční 
kolaps řeckého státu a jeho bezpečnostních složek by citelně zhor-
šil současnou uprchlickou krizi v Evropě, protože už nyní jen stěží 
odolává náporu migrantů z východu.

Za posledních sedm let si Řekové zvykli na leccos. Ať už se situ-
ace v Řecku bude vyvíjet dál jakkoliv, nezbývá než doufat, že se 
tentokrát pro změnu podaří odvrátit další z dlouhé řady národ-
ních katastrof.

Martin Surovčák


