Σαϊγκόν - Χο Τσι Μιν - F1 - (Τρίτη 28 Απριλίου 2020)

Παρά πέντε χρόνια, μισός αιώνας συμπληρώνεται φέτος, από την πτώση της
πρωτεύουσας του νοτίου Βιετνάμ, Σαϊγκόν, στα επελαύνοντα στρατεύματα του
Βορείου. Ήταν το τέλος ενός μακροχρόνιου πολέμου, αλλά όχι και του θανατικού
που με τόση βία έπληξε τους λαούς της Ινδοκίνας.

Ταυτόχρονα, ήταν σαν έπεσε και τελεσίδικα η σφραγίδα της ήττας των Η.Π.Α. σε έναν
πόλεμο που έχασαν 55.000 νέους ανθρώπους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια
τους, σε μια εμπλοκή που στοίχισε ένα πακτωλό χρημάτων, σε μια αποτυχημένη επέμβαση
που επιπροσθέτως δημιούργησε ένα βαθύ εσωτερικό ρήγμα.

Πέρα από την ήττα των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ήταν σε ιδεολογικό επίπεδο ο
θρίαμβος ενός μικρού κομμουνιστικού κράτους απέναντι στον ισχυρότερο εκπρόσωπο του
καπιταλιστικού κόσμου. Ο πλανήτης ζούσε ακόμα στη σκιά του ψυχρού πολέμου, σε μια
επικίνδυνη ισορροπία, η οποία όσο περνούσε ο καιρός γινόταν περισσότερο ισορροπία και
λιγότερο επικίνδυνη. Αλλά η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και ολάκερου του
ανατολικού μπλοκ, δεκαπέντε χρόνια αργότερα θα έφερνε απροσδόκητες και μεγάλες
ανακατατάξεις στην παγκόσμια σκακιέρα.

Όταν όμως έπεφτε η Σαϊγκόν όλα τούτα ήταν άδηλα. Γρήγορα η πόλη μετονομάστηκε σε Χο
Τσι Μιν, μια τιμή για τον θείο Χο, τον ηγέτη των βορείων, που είχε εγκαταλείψει τον μάταιο
κόσμο το Σεπτέμβρη του ’69, στα 79 του χρόνια.

Κι όπως όλα με τα χρόνια αλλάζουν, η χώρα του όχι μόνον έγινε άλλος ένας δημοφιλής
τουριστικός προορισμός, αλλά ήταν προγραμματισμένη να φιλοξενήσει για πρώτη φορά,
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αγώνα της F1 στο Ανόι φέτος τον Απρίλιο. Εκεί που κάποτε τα Αμερικάνικα βομβαρδιστικά
άδειαζαν τόνους από το εκρηκτικό φορτίο τους, στην διαβόητη επιχείρηση Rolling Thunder,
θα ερχόταν η, αμερικανικών πια συμφερόντων, F1, για έναν από τους 22 αγώνες που
προβλέπονταν για το ’20, τους περισσότερους που είχε ποτέ σε μια χρονιά ο θεσμός.

Πέντε από αυτούς θα διοργανώνονταν σε κομμουνιστικές ή πρώην κομμουνιστικές χώρες.
Στην Κίνα, στο Βιετνάμ, στην Ουγγαρία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία. Μόνον που η
πανδημία που προέκυψε εξίσου απρόβλεπτα, ματαίωσε τους πρώτους αγώνες του πιο
δημοφιλούς πρωταθλήματος του παγκόσμιου μότορσπορ, ανάμεσα σε αυτούς και εκείνον
στο Ανόι, θέτοντας το ξεκίνημα του θεσμού την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου.

Το Βιετνάμ βάδισε στο μονοπάτι που άνοιξε το ’86 η Ουγγαρία, η οποία ήταν πρώτη
σοσιαλιστική χώρα που φιλοξένησε αγώνα F1, τότε που ήταν ακόμα ο υπαρκτός ήταν εν
ζωή. Η Ουγγαρία, που πριν τριάντα χρόνια από το πρώτο Μαγιάρικο GP, είχε καταβάλει
βαρύ το τίμημα στην απόπειρα αυτονόμησης της.

Μακρινά όλα αυτά το ’75 όταν ο κόσμος αντίκριζε έκπληκτος τις ανατροπές στην Σαϊγκόν.
Πολλά περισσότερα για εκείνες τις μέρες, εδώ: Ο πόλεμος της Ινδοκίνας (1/2) και εδώ:
Ο πόλεμος της Ινδοκίνας (2/2)
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