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Aγαπητοί σταυροφόροι µου 

Άντε πάλι εκλογές και σούρτα φέρτα, άντε πάλι κι η αφεντιά µου υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος. ∆ε 

µε χαλάνε οι κοστουµιές που πρέπει να ράψω, οι παπάρες που θα εκστοµίσω, τα πλούσια βιογραφικά 

προσόντα που πρέπει να επινοήσω, τα λεφτουδάκια που θα χώσω στους image makers. Oι µετακοµίσεις 

είναι που µε τσακίζουν! Aπό το café politique το 1998 µετακόµισα στο στέκι της Παύλου Mελά το 2002 

και τώρα πάλι τα µάζεψα άρον άρον και µετακοµίζω στα γραφεία του Γιάννη Mπουτάρη. Έτσι που 

αλλάζω στέκια κι αφεντικά, υποπτεύοµαι ότι θα κινδυνέψω να χαρακτηριστώ παλιοχαρακτήρας ή –

αριστεριστί- αριβίστας και οπορτουνιστής. 

«Θα ‘ρθεις µαζί µου;» έπεσε στα γόνατα ο Mπουτάρης «θα σε βάλω και υποψήφιο». «Kαι τι θα πω 

στον κόσµο;», του λέω σηκώνοντάς τον. «Eγώ, ένας καταξιωµένος αριστερός αγωνιστής του 

αντιδικτατορικού αγώνα, του «Pήγα Φεραίου», του «KKE Eσωτερικού» και του «Συνασπισµού», πώς θα 

τακιµιάσω µε έναν καπιταλίστα βιοµήχανο, εχθρό του λαού; Kανονικά θα έπρεπε να σε κρεµάσω µε τα 

άντερα του τελευταίου γραφειοκράτη». «Άσε τα χαζά, σκαρφίσου τίποτα πολιτικές διαφωνίες, τίποτα 

υπερκοµµατικά αυτοδιοικητικά εγχειρήµατα και κοπάνα την», µου ξαναλέει. «Άσε να το σκεφτώ, αλλά 

να ξέρεις ότι έχω σοβαρές προτάσεις και από αλλού» του ‘κλεισα το µάτι µε νόηµα. Oι κάποιες κάσες 

παλιό κρασί, που µου υποσχέθηκε στη συνέχεια, έπαιξαν κάποιο ρόλο στον προβληµατισµό µου για 

ιστορικό συµβιβασµό. Oι δωρεάν επισκέψεις στον «Aρκτούρο», που µου έταξε, να βλέπω τις αρκούδες 

να σεργιανάνε, δεν έπαιξαν κανένα ρόλο. Για µετρητά δεν µού ‘κανε ακόµα κουβέντα, κι ανησυχώ... 

Eίπα να το συζητήσω και µε τη γυναίκα µου, τους φίλους και τη σκύλα µου, που πάντα ακούω τη 

γνώµη της πριν πάρω µεγάλες αποφάσεις. H γυναίκα µου –η ίδια µε των προηγούµενων εκλογών, για 

όσους τα ψάχνουν αυτά- πήδηξε απ’ τη χαρά της. «Άντε βρε, πες το «ναι», να ‘χουµε τζάµπα 

προσκλήσεις για το Mέγαρο, να πάµε και κανα ταξιδάκι στο εξωτερικό δήθεν για αδελφοποίηση πόλεων 

ή ανταλλαγή αυτοδιοικητικών εµπειριών. Nα µπεις και σε καµιά επιτροπούλα, ξέρεις, από ‘κείνες µε τις 

µίζες, να εξασφαλίσουµε κι εµείς δικό µας κεραµίδι, που είµαστε στο νοίκι τόσα χρόνια. Γιατί, δηλαδή, 

οι άλλοι πιο έξυπνοι είναι;». «Kάν’ το, ρε µαλάκα, να µας σβήνεις και καµιά κλήση της τροχαίας», µε 

προέτρεψαν ανιδιοτελώς οι φίλοι. Aκόµη κι η σκύλα µου, συνήθως αδιάφορη για την πολιτική, µου 

γάβγισε: «Άντε, αφεντικό, να γλύψω κι εγώ κανα καλό κόκκαλο, που µ’ έχεις µε τις κροκέτες χαµηλών 

λιπαρών. ∆ηλαδή, τα σκυλιά των άλλων τι παραπάνω έχουν;». H πεθερά µου διέδωσε ήδη στο χωριό πως 

ο γαµπρός της είναι υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη, µε τον βιοµήχανο κύριο Mπουτάρη, παρακαλώ! 

Kάτω από το βάρος τόσων ισχυρών και ανιδιοτελών επιχειρηµάτων, λύγισα. Eίπα το «ναι» και να ‘µαι 

και πάλι υποψήφιος. Άρχισα ήδη να ψάχνω νέα οράµατα, να ξεσκονίζω παλιά συνθήµατα και να σκαλίζω 

τις ατζέντες µου για ονόµατα συγγενών και φίλων. Kαι πού ξέρεις τι γίνεται µετά, στις βουλευτικές 



εκλογές. Tόσοι και τόσοι τα κατάφεραν. Kι αν µου κάτσει; Άντε, παιδιά, τι ψυχή έχει ένα ψηφαλάκι κι 

ένα σταυρουδάκι; 

∆ώστε και σώστε. Aυτή τη φορά πρέπει οπωσδήποτε να µε εκλέξετε. Kι εγώ δεν είµαι αχάριστος, αν το 

πιάνετε...  

Για µια ιδέα. Για ένα όραµα. Για τη Θεσσαλονίκη, ρε γαµώτο! 
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