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«Ποιοι είναι αυτοί εδώ με τα παλούκια που χτυπάνε τους
χωροφύλακες; Ποιοι είναι;» αναρωτιέται επιτακτικά προς τους
άλλους ο ευυπόληπτος πολίτης Πρετεντέρης.
Είναι ο Νίκος 21 από Ερυθραία, ο Βασιλάκης 19 από Κυψέλη, ο
Πέτρος 20 από Λάρισα, ο Αχμέτ 23 από Ξάνθη, ο Σωτήρης 26 (όχι
αυτός που είναι άγαλμα στη Σταδίου) από Περιστέρι. Αυτοί
είναι. Πιο παλιά είχαν άλλα ονόματα: Γιώργος, Πάνος, Γρηγόρης,
Σωτήρης (αυτός που είναι άγαλμα στη Σταδίου), Μιχάλης 15
(αυτός που είναι οδός στο Πολυτεχνείο).
Ακόμη πιο παλιά, ευυπόληπτε πολίτη Πρετεντέρη, είχαν πιο
τρομακτικά ονόματα που ακούγοντάς τα έρχονται εφιάλτες και
φαντάσματα στον βαθύ λήθαργο των άλλων ευυπόληπτων πολιτών:
Νικηφόρος, Περικλής, Πέρδικας. Εντάξει, τέλος. Σκοπός τώρα δεν
είναι να ταράξουμε τους ευυπόληπτους αλλά να μπούμε στον κόπο
τους. Έχουν και ένα δίκιο οι άνθρωποι. Τους είχαν υποσχεθεί
ότι ο πόλεμος της νεολαίας με τους χωροφύλακες τελείωσε, αλλά
απ’ ό,τι φαίνεται χρειάζονται περισσότεροι καλοί ευυπόληπτοι
που θα διαχειριστούν τα συμφέροντα των άλλων καλών
ευυπόληπτων.
Οι ευυπόληπτοι πολίτες στη χώρα μας είναι πολλοί, έχουν και
ιστορία, ακόμα και χωρίς να κινούνται! Δεν βγαίνουν πάντα στο
προσκήνιο. Αντιδρούν, λουφάζουν, καραδοκούν και την κατάλληλη
στιγμή βγαίνουν στην επιφάνεια. Μα πώς γράφουν ιστορία ενώ δεν
κινούνται; Κοιτάξτε, δύσκολο να σας το εξηγήσω κοινωνιολογικά.
Καλύτερα να το αφηγηθούμε σαν ιστορία. Λοιπόν, θα σας πω την
ιστορία ενός καλού ευυπόληπτου πολίτη, του κ. Πρετεντέρη, ας
πούμε.
Όταν το αεράκι του ναζισμού που δρόσιζε τις ψυχούλες των

ευυπόληπτων πολιτών ήρθε στην Ελλάδα, αυτοί πρώτοι και
καλύτεροι: αξιωματικοί στα τάγματα ασφαλείας, μαυραγορίτες,
κουκουλοφόροι ενώ οι περισσότεροι έφυγαν για Ελβετία, Αίγυπτο
λόγω παγκοσμιοποίησης του εθνικοσοσιαλισμού. Ήταν για τους
ευυπόληπτους η μεγάλη ευκαιρία για χοντρές κονόμες, εξουσίες,
στολές κ.τ.λ.
Σε κάποια φάση φεύγουν βραδάκι δυο γνωστοί-άγνωστοι από
Εξάρχεια, κατευθύνονται Θεμιστοκλέους, Αιόλου σαν τρελοί. Πού
πήγαιναν, κανένας δεν ήξερε. Γνωστοί άγνωστοι είναι, 19 ο ένας
20 ο άλλος, φασαρίες θα ’χουμε. Πράγματι, πήγανε στην
Ακρόπολη, πλακώσανε κάτι φασίστες με μολότωφ (πετρελαίου τότε)
και φύγανε. Φασαρία την άλλη μέρα, όλοι οι ευυπόληπτοι στα
σπίτια, στα μαγαζιά αναρωτιόνταν για τα κωλόπαιδα αυτά,
βγαίνει ο Πρετεντέρης στο ραδιόφωνο: «Ποιοι είναι αυτοί που
πέταξαν μολότωφ στους στρατιώτες που ήταν ακίνητοι στην
Ακρόπολη; Ποιοι είναι αυτοί τέλος πάντων (από τότε αρχίζει το
ερώτημα αυτό) που έκαψαν τη σβάστικα;». Μάθαμε την άλλη μέρα
πως ήταν ο Μανώλης από “Α.Κ.” με το Σάντο από “Πατήσια μεριά”,
το βαρύτερο μπουκάλι (νταμιτζάνα) των Εξαρχείων, τους ψάχναμε,
τους βρήκαμε και τους κρύψαμε στα Λιόσα (πολύ μακριά από το
κέντρο). Η ανησυχία των ευυπόληπτων καταλάγιασε γιατί και οι
χωροφύλακες δεν κατάλαβαν τι έρχεται…
Αλλά σε ένα εξάμηνο, αν θυμάμαι καλά, ο Ντίνας μέρα μεσημέρι
μαζί με τρία άτομα πλησιάζουν τον μπαρμπα-Σπύρο τον
μαυραγορίτη που έμενε στην μπλε πολυκατοικία και τον
ξαπλώνουν. Οι ευυπόληπτοι που είδαν τον μπαρμπα-Σπύρο να
κοιτάει ανάποδα το περίπτερο και να διαβάζει ανάποδα τη
“Διαδρομή” (γιατί ανάποδα διαβάζεται) τρομοκρατήθηκαν πολύ,
αλλά και οι χωροφύλακες αποθρασύνθηκαν. Βγαίνει από το
ραδιόφωνο ο Πρετεντέρης: «Τρομοκρατία στη χώρα μας. Ποιος
σκοτώνει αθώους πολίτες; Ποιοι είναι αυτοί οι δολοφόνοι τέλος
πάντων;» Το κλίμα έγινε δύσκολο και για μας. Τότε σηκωθήκαμε
και φύγαμε. Άδειασε η πλατεία. Τέρμα η πρέζα, οι χούλιγκαν, οι
αναρχικοί, οι αντιεξουσιαστές, οι αριστεριστές. Ακόμη και το
“Δίκτυο” που επέμενε να καθίσουμε, έφυγε και αυτό. Όλοι στην

ίδια κατεύθυνση. Στην ύπαιθρο, σε υψόμετρο.
Αργότερα, μετά από δύο ή τρεις μήνες, ακουγόταν, μάθαμε,
μεγάλη φασαρία, μια βουή που έσπαγε τα αυτιά των ευυπόληπτων.
Η βουή ερχόταν από Γκιώνα, Τυμφρηστό, Βίνιανη. Δεν μπορούσες
να καθίσεις. Οι ευυπόληπτοι, για να γλυτώσουν από το θόρυβο,
κλειδαμπαρώθηκαν στα σπίτια τους για καμιά δεκαριά χρόνια. Ο
καλός ευυπόληπτος πολίτης Πρετεντέρης δεν ξαναβγήκε στο
ραδιόφωνο, δήλωσε άρρωστος, παραιτήθη. Στο ραδιόφωνο όλα αυτά
τα χρόνια είχε γερμανικά, αγγλικά, αλλά ποιος άκουγε ράδιο
τότε;
Και όμως, οι ευυπόληπτοι που καιροφυλαχτούσαν ξαναβγήκαν μετά
το ’50. Η δεκαετία των ευυπόληπτων, η δεκαετία της σαχλαμάρας.
Κρεοπώλαι, ιδιοκτήτες νταμαριών, λαδέμποροι όλοι μαζί γέλαγαν
με τους μπουχέσες γελωτοποιούς σαν τον Σακελάριο, τον
Κωνσταντάρα, και τον μπουζουκτσή Χιώτη να δίνει ρυθμό στη
σαχλαμάρα. Α, ήταν και ο Ζαμπέτας που μπροστά του έλιωνε ο
κρεοπώλης και ο Ωνάσης μαζί. Οι άλλοι ήταν εκτός, ασφαλισμένοι
από τους χωροφύλακες. Τι αργεντίνικους, τι βραζιλιάνικους
χορούς οι ευυπόληπτοι. Έκαναν τόση φασαρία που ακουγόταν μέχρι
τη Μακρόνησο. Ο Πρετεντέρης είχε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Είχε
αναλάβει μουσική εκπομπή και ενημέρωση για τα κρέατα στην
αγορά ενώ ανακοίνωνε την τιμή του λαδιού κάθε ώρα. Τα ήξερε
από μέσα αυτά τα προϊόντα. Το χρηματιστήριο στην κατοχή δεν
σταμάτησε ούτε μια μέρα. Πολύ καλός.
Ένας Γρηγόρης, χωρίς να το περιμένει κανένας, ένα παιδί από το
πουθενά ενώ δεν είναι αντιεξουσιαστής ταράζει πάλι τους
ευυπόληπτους. Αυτός άκουγε άλλη μουσική, του Χατζηθοδωρή. Τι
σκατά θέλει αυτός; Πάλι αναστάτωση. Βγαίνει στο ράδιο ο
Πρετεντέρης: «Χθες ευυπόληπτοι πολίτες σκοτώσανε τον γρηγόρη,
έναν γνωστό-άγνωστο».
Αλλά πάλι Προπύλαια, Ομόνοια, Σταδίου, πλακάκια κ.λπ. Οι
ευυπόληπτοι δεν αντέχουν άλλο, αυτό δηλαδή το κάθε τόσο και
λιγάκι. Τα τανκς τούς καθησυχάζουν. Ο Πρετεντέρης παραιτείται
για πάντα. Θα εμφανιστεί αργότερα σαν Δημοκράτης. Τι, μαλάκας

είναι; το έμαθε το παραμύθι.
Το 1974 εμφανίζεται ο καλός πολίτης μαζί με άλλους νέους σε
οργάνωση νέων. Αλλά πάλι ευυπόληπτος, δηλαδή hillbilly της
εποχής. Καμπάνα παντελόνι, φαβορίτα, Πάριος, Τόλης και Ρόμπερτ
Ουίλιαμς. Πάλι αλλού. Ούτε Πουλικάκο, ούτε Ξυλούρη, ούτε
Χατζηθοδωρή, ούτε Μόρισον, ούτε βεβαίως ταβέρνες και πάρτυ.
Μόνο σε καμιά ντίσκο της παρακμής. Ούτε φυσικά στα αμφιθέατρα
ούτε στους δρόμους. Χάλια μαύρα. Αποσύρεται όπως αποσύρονται
μετά τις πρώτες μολότωφ στο Γκίκα αυτός και οι ευυπόληπτοι
πολίτες για τριάντα ολόκληρα χρόνια. Καιροφυλαχτεί, λουφάζει
και εκκολάπτεται στον Λαμπράκη.
2007. Νιώθει έτοιμος και ισχυρός. Βγαίνει στην τηλεόραση για
να διαχειριστεί τα συμφέροντα των ευυπόληπτων. Και λέει ο
άνθρωπος: «Εγώ δεν θεωρώ ευυπόληπτους πολίτες τον Μανώλη, τον
Μιχάλη, τον Γρηγόρη, Τον Σωτήρη, τον Νίκο».
Και εγώ σκέφτομαι, μήπως ήρθε ο καιρός των ευυπόληπτων
πολιτών; Γι’ αυτό έχουμε καθολική ασημαντότητα; Όπως και να
’χουν τα πράγματα, εμείς θα είμαστε ανυπόληπτοι και αυτοί θα
είναι ευυπόληπτοι. Τι σημαίνει ευυπόληπτος, μετά από όλα αυτά
θα έχετε καταλάβει. Ένας τενεκές γεμάτος σκατά.
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