Ένας µικρός Πρόλογος
Το παρακάτω διήγηµα «επιστηµονικής φαντασίας» το έγραψα το 1990,
προσπαθώντας να περιγράψω το ∆ήµο του 21ου αιώνα. Το δηµοσίευσα το
2000 στο βιβλίο µου «Οι Αναπτυξιακοί θεσµοί της Αυτοδιοίκησης», Εκδόσεις
Λιβάνη.
Το ύφος του διηγήµατος δεν ταιριάζει βέβαια µε την καρτεσιανή δοµή των
άλλων κειµένων, περιέχει όµως κατά τη γνώµη µου µε πολύ αυθεντικό τρόπο
αρκετά πολιτικά µηνύµατα και δείχνει ότι χωρίς φαντασία, όνειρα και ελπίδα,
χωρίς όραµα, η δηµοτική πολιτική είναι αφυδατωµένη και ξύλινη.
Παρότι µας χωρίζουν είκοσι πέντε χρόνια από τότε που γράφτηκε το κείµενο
αυτό, τα µηνύµατα και το όραµά του είναι ακόµη επίκαιρα.
Π.Μ.
Η

ΠΟΛΗ

ΜΟΥ

Σαββατόβραδο. Το αεροπλάνο προσγειώνεται στην πίστα του αεροδροµίου.
Κατεβαίνω τη σκάλα. Έχει σουρουπώσει και ο φθινοπωρινός νοτιάς υγραίνει
την αναπνοή.
∆ιακρίνω από µακριά τα φώτα του ∆ήµου της Καλήπολης. Της πόλης µου.
Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τον Οκτώβρη του 1990, που παρέδωσα τη
σκυτάλη της δηµαρχίας της πόλης στον Γιώργο Ενωτιάδη.
Ξαναγυρνώ στη πόλη µετά από δέκα ολόκληρα χρόνια απουσίας. Εδώ και
µερικούς µήνες µπήκαµε σ’ ένα καινούργιο αιώνα, τον εικοστό πρώτο αιώνα.
Μ’ έχει πιάσει µια πραγµατική αγωνία. Πόσα πράγµατα έχουν αλλάξει στην
πατρίδα µου; Θ’ αναγνωρίσω την πόλη µου ή θα νιώθω σαν ξένος;
Μαζεύω τις βαλίτσες µου και κατευθύνοµαι προς την έξοδο. Ο Γιώργος.
Αγκαλιαζόµαστε. Κόντεψα να µην τον γνωρίσω. Έχει γκρίζους κροτάφους και
το χαµόγελό του βαθαίνει τις ρυτίδες. Με περιµένει µπροστά στο “Γραφείο
Πληροφοριών του ∆ήµου”. Η πρώτη έκπληξη. Το στενόχωρο γραφειάκι που
µας είχε παραχωρήσει µε χίλια παρακάλια ο αερολιµενάρχης έχει γίνει
πενταπλάσιο.
Ο Γιώργος αναλαµβάνει να µε ξεναγήσει. Αφίσες για τις κοινωνικές και τις
πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου. Φωτογραφίες των επισκευασµένων
παραδοσιακών σπιτιών που στεγάζουν το δηµοτικό ωδείο, τη σχολή χορού,
το εργαστήρι εικαστικών τεχνών, το µουσείο. ∆ίπλα µια τεράστια φωτογραφία
µιας µοντέρνας κατασκευής. Είναι το ∆ηµοτικό Πολύτεχνο, συνδυασµός
κινηµατογράφου, θεάτρου, αίθουσας σύγχρονης ηλεκτρονικής µουσικής και
θεάµατος και χώρου συµµετοχικής καλλιτεχνικής δηµιουργίας.
«Τι σηµαίνει Γιώργο, “συµµετοχική καλλιτεχνική δηµιουργία”»;
«Θα σου εξηγήσω Νότη το βράδυ, στο ταβερνάκι µας», µου απαντά
χαµογελώντας.
Την προσοχή µου αποσπά ο φωτισµένος χάρτης της πόλης, που γεµίζει τον
τοίχο απέναντί µας και δύο µικροϋπολογιστές συνδεδεµένοι µε δυο µεγάλες
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οθόνες τηλεόρασης, που τους χειρίζονται δύο νεαρά παιδιά. ∆ίπλα ένας
“ηλεκτρονικός ξεναγός” δίνει αυτόµατα πληροφορίες στα ελληνικά, τα αγγλικά,
τα γαλλικά, τα ρωσικά, τα γερµανικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά, τα τουρκικά και
τα αραβικά, απαντώντας µε βραχνή φωνή στις προφορικές ερωτήσεις των
επισκεπτών της πόλης.
«Γιώργο µε ξαφνιάζεις», ψιθυρίζω έκπληκτος. «Τόσο γρήγορα, η
σύγχρονη ηλεκτρονική πληροφορική τεχνολογία στην υπηρεσία της τοπικής
αυτοδιοίκησης»;
«Μην ξαφνιάζεσαι ακόµη Νότη, γιατί µόλις µπορέσεις θα σε ξεναγήσω
στο Επικοινωνιακό Κέντρο του δήµου κι’ εκεί θα νιώσεις πραγµατικά ότι η
τοπική αυτοδιοίκηση έχει µπει στο τεχνολογικό τρένο του εικοστού πρώτου
αιώνα».
Βγαίνουµε από το αεροδρόµιο. Στα πενήντα µέτρα ένας φωτισµένος σταθµός.
«Συνδέσαµε το αεροδρόµιο µε την πόλη µε ένα “ελαφρύ µετρό”»,
προλαβαίνει την απορία µου ο Γιώργος. «Προτείνω να πάµε µ’ αυτό στην
πόλη και όχι µε το δηµαρχιακό αυτοκίνητο».
«Προτεραιότητα στα µέσα µαζικής µεταφοράς», απαντώ καταφατικά,
επαναλαµβάνοντας το σύνθηµα του δηµοτικού µας συνδυασµού. Ήταν το
σύνθηµά µας στις τελευταίες δηµοτικές εκλογές, όταν προσπαθούσαµε να
πείσουµε ότι πρέπει να εφαρµοσθεί η κυκλοφοριακή και η συγκοινωνιακή
µελέτη του δήµου.
Πλησιάζουµε το εκδοτήριο. Τα εισιτήρια µου φαίνονται πανάκριβα. Το λέω στο
Γιώργο.
«Κάνεις λάθος», µου απαντά επιθετικά. «Πρώτα από όλα µη συγκρίνεις
τις σηµερινές τιµές µ’ αυτές που ήξερες. Πάνε από τότε δέκα χρόνια. Από την
άλλη, το κόστος του έργου ήταν σηµαντικό. Το κράτος µας επιχορήγησε µε
τριάντα τοις εκατό από το περιφερειακό και το νοµαρχιακό πρόγραµµα
δηµοσίων επενδύσεων. Το υπόλοιπο το καλύψαµε από δύο πηγές. Με δάνειο
που πήραµε από τη διεθνή χρηµαταγορά, από κονσόρτσιουµ ευρωπαϊκών
δηµοτικών τραπεζών και µε τοπικά αναπτυξιακά οµόλογα που εκδώσαµε µε
τη βοήθεια και την εγγύηση της ελληνικής δηµοτικής τράπεζας. Φορέας
κατασκευής και διαχείρισης του έργου, ανώνυµη εταιρεία µικτής οικονοµίας,
που ο δήµος και η δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση του νοµού µας έχουν το
σαράντα τοις εκατό του µετοχικού κεφαλαίου. Τα τοπικά αναπτυξιακά
οµόλογα εκδόθηκαν για λογαριασµό του δήµου από την εταιρεία, που έχει
αναλάβει να καλύπτει τον τόκο τους από τα έσοδά της. Εκτός από τα έσοδά
της από τα εισιτήρια και τις διαφηµίσεις, η εταιρεία έχει έσοδα από
παράλληλες επενδύσεις, που πραγµατοποίησε για την αξιοποίηση των
εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου. Επίσης,
εισπράττει από το δήµο το ειδικό τέλος που έχουµε επιβάλλει στα αυτοκίνητα
και τα άλλα µεταφορικά µέσα της πόλης. Άλλωστε, πριν ξεκινήσουµε,
εξασφαλίσαµε µε τοπικό δηµοψήφισµα τη συναίνεση των δηµοτών
παρουσιάζοντας αναλυτικά τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία του έργου, τις
οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία
του».
Μ’ έχει αποστοµώσει ο Γιώργος και το χαµόγελό του δείχνει ότι το ξέρει. Στο
µεταξύ έχουµε µπει στο µετρό και καθόµαστε αντικριστά. Τον παρατηρώ από
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κοντά καθώς µου µιλάει. Η ηρεµία και η αυτοπεποίθησή του έχουν πάρει τη
θέση της γεµάτης αγωνία και πείσµα προσπάθειας, µε την οποία διηύθυνε ως
νεαρός πρόεδρος τις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου.
«B.Πιστεύω πως θα συµφωνήσεις Νότη», συνεχίζει ακάθεκτος ο
Γιώργος, «ότι µ’ όλα αυτά έχουµε ξεπεράσει την εποχή της µίζερης
διαµαρτυρίας και της αναποτελεσµατικής διεκδίκησης, που είχε ως µοναδικό
αποτέλεσµα τον νάρκισσο εφησυχασµό µας. Πιστεύω να συµφωνείς πως τα
εκατοµµύρια που επένδυσε και η αυστραλιανή οµογένεια – χάρις και στις
δικές σου προσπάθειες – σε τοπικά αναπτυξιακά οµόλογα για την ανάπτυξη
της Καλήπολης, έχουν πιάσει τόπο».
Παρακολουθώ µέσα από το παράθυρο τους φωτισµένους µικρούς οικισµούς
που διαδέχονται ο ένας τον άλλο στη διαδροµή προς την Καλήπολη. Μέσα
στη νύχτα µοιάζει τίποτα να µην έχει αλλάξει.
«Πολλά έχουν αλλάξει Νότη», παρατηρεί µε χαµόγελο ο Γιώργος,
διαβάζοντας τη σκέψη µου. «Θα τριγυρίσουµε µεθαύριο τα χωριά µε το
αυτοκίνητο και θα δεις τις αλλαγές», συµπληρώνει αινιγµατικά.
Μπαίνουµε στη φωτισµένη πόλη. Ένα χιλιόµετρο πριν το κέντρο, το µετρό
γίνεται υπόγειο. Κατεβαίνουµε στον κεντρικό σταθµό που είναι κάτω από τη
δηµοτική αγορά. Ο σταθµός τίποτα δεν έχει να ζηλέψει από ένα µοντέρνο
µικρό σταθµό του υπόγειου παρισινού µετρό. Σύγχρονο σύστηµα
πληροφόρησης των επισκεπτών, υποκαταστήµατα τραπεζών, περίπτερα µε
είδη πρώτης ανάγκης, δηµοτικό γραφείο συναλλάγµατος. Μεγάλες βιτρίνες
στους τοίχους, µε ηλεκτρονικά εναλλασσόµενες αφίσες, για τη διατήρηση της
οικολογικής ισορροπίας, την κοινωνική αλληλεγγύη για τους συµπολίτες που
έχουν ειδικές ανάγκες, τη συνεργασία των λαών και την ανάπτυξη του τρίτου
κόσµου.
Ανεβαίνουµε την κυλιόµενη σκάλα του υπόγειου σταθµού και βρισκόµαστε
στην καρδιά της δηµοτικής αγοράς. Ένα εντυπωσιακό πολυεπίπεδο µοντέρνο
κτίριο, φτιαγµένο µε σύγχρονα υλικά κατασκευής, µε σκεπασµένα και ανοιχτά
αίθρια, µικρά και µεγάλα καταστήµατα, παιδότοπους και υπόγειους χώρους
στάθµευσης αυτοκινήτων. Βγαίνουµε στην πλατεία. Εξωτερικά το κτίριο της
δηµοτικής αγοράς έχει ολοκάθαρα αποτυπωµένες στις επιφάνειές του τις
αρχές της παθητικής ηλιακής αρχιτεκτονικής.
«Όλα τα καινούργια δηµοτικά και δηµόσια κτίρια σχεδιάζονται µε βάση
τις αρχές της παθητικής ηλιακής αρχιτεκτονικής», µε προλαβαίνει ο Γιώργος.
«Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα δεκάχρονο πρόγραµµα του δήµου για
την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας».
Το ίδιο συµβαίνει και µε το ∆ηµαρχείο που είναι ένα καινούργιο τετραώροφο
κτίριο. Στο ισόγειο υπάρχει ένα µικρό αµφιθέατρο και αίθουσες για τους
πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης. Στον πρώτο όροφο είναι οι διοικητικές
και οικονοµικές διευθύνσεις, τα γραφεία του δηµάρχου και των αντιδηµάρχων
και η αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου. Στον δεύτερο όροφο είναι οι
τεχνικές διευθύνσεις και η πολεοδοµική διεύθυνση, η υπηρεσία
προγραµµατισµού και το µηχανογραφικό κέντρο. Στον τρίτο όροφο είναι το
Επικοινωνιακό Κέντρο του δήµου, οι διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας και
πολιτισµού και η διεύθυνση διεθνών σχέσεων του δήµου. Οι υπηρεσίες των
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δηµοτικών νοµικών προσώπων και των δηµοτικών επιχειρήσεων στεγάζονται
σε άλλο κτίριο.
Όλες οι δηµοτικές υπηρεσίες είναι µηχανογραφηµένες και υποστηρίζονται από
το µηχανογραφικό κέντρο του δήµου. Είναι πραγµατικά εντυπωσιακές οι
αλλαγές από την εισαγωγή της πληροφορικής στο δήµο. Έχουν καταργηθεί οι
ατέλειωτες χειρόγραφες καταστάσεις καταχώρησης στοιχείων, που έχουν
υποκατασταθεί από µικροσκοπικές δισκέτες και εξαφανίστηκαν οι
παραδοσιακές ηλεκτρικές γραφοµηχανές. ∆ηµιουργήθηκε ενιαίο εσωτερικό
πληροφοριακό δίκτυο, µε το οποίο συνδέονται όλες οι οργανικές µονάδες του
δήµου. Βάση του δικτύου είναι το σύστηµα προγραµµατισµού και το σύστηµα
οικονοµικής πληροφόρησης.
Ο γενικός διευθυντής του δήµου µπορεί καθηµερινά να παρακολουθεί:
• ποιά δηµοτικά έργα εκτελούνται, σε ποιά φάση βρίσκεται το καθένα και
πότε πρόκειται να τελειώσει,
• πώς κινείται ο λογαριασµός εσόδων του δήµου από τα ανταποδοτικά
τέλη και την τοπική φορολογία και γενικότερα ποιά είναι η εξέλιξη των
εσόδων και των εξόδων του δήµου,
• ποιά είναι η εξέλιξη των επιµέρους δραστηριοτήτων του δήµου και
γενικότερα η πορεία υλοποίησης του ετήσιου δηµοτικού
προγράµµατος,
• πόσες και ποιές οικοδοµές κατασκευάζονται στην πόλη και ποιά είναι η
εξέλιξη των τιµών της γης και των ενοικίων,
• ποιά είναι η ηλικιακή και κοινωνική σύνθεση του πληθυσµού και
εποµένως πώς πρέπει να διαµορφώνονται τα κοινωνικά προγράµµατα
του δήµου,
• ποιά είναι η επιχειρηµατική δραστηριότητα και ειδικότερα η εµπορική
και τουριστική κίνηση στην πόλη και εποµένως τι προσαρµογές
χρειάζεται η πολιτική του δήµου στην υποστήριξη των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και η τουριστική πολιτική του.
Περπατάµε µέσα από τα σοκάκια της παλιάς πόλης. Οι δρόµοι στενοί, τα
σπίτια διώροφα µε στενόµακρους κήπους πνιγµένους στο γιασεµί. Στα µικρά
µπαλκόνια γλάστρες µε γαριφαλιές. Πίσω από τα φωτισµένα παράθυρα
διακρίνεις τον εκφωνητή της τηλεόρασης να µεταδίδει τα βραδινά νέα.
«Να που κάτι δεν άλλαξε, η παλιά πόλη», παρατηρώ ικανοποιηµένος.
«Φυσικά δεν άλλαξε η παλιά πόλη», συγκατανεύει ο Γιώργος. «∆εν
θυµάσαι που µε δική σου εισήγηση, απορρίψαµε την πρόταση να
κατεδαφίσουµε τα σπίτια της παλιάς πόλης και εξασφαλίσαµε για την
επισκευή τους ένα µακροχρόνιο δάνειο µε ευνοϊκό επιτόκιο; Μετά από δύο
χρόνια µε σχέδια, µελέτες και συζητήσεις, ο δήµος και οι κάτοικοι της παλιάς
πόλης φτιάξαµε µια αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία που συντονίζει και
διαχειρίζεται το πρόγραµµα επισκευών και ανάπλασης της παλιάς πόλης. ∆εν
συµφωνείς πως έτσι θα διατηρήσουµε τις ιστορικές µνήµες του τόπου µας;
Χωρίς µουσειακή αντίληψη. Με ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών ζωής
των κατοίκων. Ο δήµος κατασκεύασε όλη την υποδοµή για την ύδρευση και
την αποχέτευση και ένα καινούργιο ενιαίο αγωγό για όλα τα δίκτυα φωτισµού,
θέρµανσης και επικοινωνίας».
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«Τι εννοείς Γιώργο “δίκτυο επικοινωνίας”; Εγκαταστήσατε δίκτυο
ηλεκτρονικής πληροφόρησης, δίκτυο τοπικής τηλεόρασης»; ρωτάω
απορηµένος.
«∆εν είπαµε ότι θα σε ξεναγήσω στο Επικοινωνιακό Κέντρο του
δήµου;» µου απαντά ο Γιώργος µε φιλική συγκατάβαση.
Μπαίνουµε στο ισόγειο ταβερνάκι µε τους πέτρινους χοντρούς τοίχους και τα
µικρά παράθυρα. Αν εξαιρέσεις την ξύλινη επένδυση στην οροφή, τα άλλα
είναι απαράλλαχτα.
Τα µακρόστενα τραπεζάκια, οι ψάθινες καρέκλες, οι τοίχοι στολισµένοι µε είδη
λαϊκής τέχνης και σύνεργα κυνηγίου, το τζάκι αναµµένο στη γωνία.
Ο ταβερνιάρης µόλις µας βλέπει, κοντοστέκεται λίγο, µε αναγνωρίζει, µε
πλησιάζει µ’ ολάνοιχτα χέρια και µ’ αγκαλιάζει.
«∆ήµαρχε», µου ψιθυρίζει συγκινηµένος. «Μαύρη πέτρα έριξες πίσω
σου».
«∆εν είµαι πια δήµαρχος», απαντώ σαστισµένος. Το τιµόνι της πόλης
σας το δώσατε σε καινούργιο καπετάνιο, και απ’ ότι φαίνεται το καράβι
αρµενίζει πρίµα».
«∆ήµαρχε, µαθητής σου είναι ο Γιώργος», επιµένει ο ταβερνιάρης.
«Μαθητής που ξεπέρασε το δάσκαλο και τον κάνει να νιώθει
περήφανος γι’ αυτό», απαντώ σκουπίζοντας µε την παλάµη τα µάτια που
βαραίνουν από την αναπάντεχη υποδοχή.
Καθόµαστε µε το Γιώργο κοντά στον τοίχο δίπλα στο τζάκι, κι αρχίζουµε να
ξετυλίγουµε τη δεκαετία του ’90 από την αρχή, από το φθινόπωρο του 1990.
Μια δεκαετία που κύλησε σκληρά για µένα, στην ξενιτιά, µε µια έντονη
επαγγελµατική προσπάθεια για την ανόρθωση της οικογενειακής οικονοµίας,
που γνώρισε σκληρή δοκιµασία στα τέλη της δεκαετίας του ’80.
Υποκατάστατο της δηµοτικής δραστηριότητας, η ενεργητική παρουσία στις
κοινότητες των Ελλήνων οµογενών.
Στην Καλήπολη, ο συνδυασµός δηµοκρατικής συνεργασίας µε επικεφαλής το
Γιώργο Ενωτιάδη κέρδισε τις δηµοτικές εκλογές τον Οκτώβρη του 1990. Μια
τετραετία δηµιουργίας, που ολοκλήρωσε την τεχνική υποδοµή της πόλης,
άνοιξε τα µέτωπα κοινωνικής πολιτικής του δήµου, εκσυγχρόνισε την
οργάνωση του δήµου και των δηµοτικών νοµικών προσώπων, αναβάθµισε το
ανθρώπινο δυναµικό τους και καθιέρωσε διαδικασίες δηµοτικού
προγραµµατισµού, µέσα από το πενταετές πρόγραµµα οικονοµικής και
κοινωνικής ανάπτυξης του δήµου. Μια τετραετία που έβαλε τις βάσεις για τις
διεθνείς σχέσεις του δήµου, µε αφετηρία τη συνεργασία του µε τις
περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών της ∆υτικής Ευρώπης και την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και προετοίµασε την εισαγωγή της επικοινωνιακής
τεχνολογίας στο δήµο.
Μια δεύτερη τετραετία µε το Γιώργο Ενωτιάδη και την παράταξή του στη
δηµοτική αντιπολίτευση. Μια τετραετία αφιερωµένη από τη νέα δηµοτική αρχή
στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της
πόλης, µε την κατασκευή του βιοτεχνικού πάρκου, την ολοκλήρωση της
κατασκευής του µετρό και της αστικής συγκοινωνίας της πόλης, τη δηµιουργία
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του νέου εµπορικού κέντρου και την ίδρυση της δηµοτικής τουριστικής
επιχείρησης. Μια τετραετία µε διαφορετικές προτεραιότητες, αλλά χωρίς
ασυνέχειες στους τοµείς, που ήταν καταξιωµένη στη λαϊκή συνείδηση η
προηγούµενη δηµοτική πολιτική. Η θητεία στην αντιπολίτευση και οι ραγδαίες
εξελίξεις στη Μεσόγειο έχουν εκσυγχρονίσει το δηµοτικό πρόγραµµα και τον
πολιτικό λόγο της δηµοκρατικής συνεργασίας, που ξανακερδίζει στις εκλογές
τη δηµοτική πλειοψηφία. Με ένα πρόγραµµα διαλεκτικά ισορροπηµένο, που
ατενίζει µε αισιοδοξία το 2000. Προτάσεις για δραστηριότητα και µέτρα
πολιτικής που συνθέτουν την ατοµική πρωτοβουλία µε τη συλλογική
προσπάθεια, τη διατήρηση και ανάδειξη της παράδοσης µε τις πιο σύγχρονες
εξυπηρετήσεις του δηµότη, την ηλιακή και αιολική ενέργεια µε τα συστήµατα
τεχνητής ευφυΐας και τους αυτοµατισµούς, την κοινωνική πρόνοια και
προστασία µε τα κίνητρα στη δηµιουργική επιχειρηµατική δραστηριότητα, την
ενδογενή ανάπτυξη του τόπου µε τη διεθνή αλληλεγγύη των λαών. Ένα
φιλόδοξο δηµοτικό πρόγραµµα που προσπαθεί να συµπυκνώνει το όραµά
του σε δύο µηνύµατα:
“Κάθε δηµότης
πληροφόρηση”.

έχει

ατοµικό

και

κοινωνικό

δικαίωµα

στην

“Ολόπλευρη τοπική ανάπτυξη, µε σεβασµό στο βαλκανικό και το
µεσογειακό οικοσύστηµα”.
«Και δε µου λες Γιώργο», τον διακόπτω. «Αυτά τα συνθήµατα, τα
µηνύµατα όπως τα λες, περνάνε από τα µπαλκόνια στον κόσµο»;
«∆εν χρησιµοποιούµε πια τα µπαλκόνια», µου απαντά γελώντας. «Οι
φωτογραφίες από τις µεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις µας κοσµούν τους
τοίχους του µουσείου στο δωµάτιο µε την ιστορία της πόλης. Έχουµε πάψει
να πολιτικολογούµε, τώρα κάνουµε πολιτική. ∆εν συνθηµατολογούµε,
προσπαθούµε να οργανώσουµε το διάλογο και την επικοινωνία, µε όλα τα
σύγχρονα µέσα µαζικής επικοινωνίας».
«Και οι σχέσεις σας µε τα κέντρα εξουσίας»; ρωτάω µε περιέργεια,
γεµάτος πικρή εµπειρία.
«Οι σχέσεις µας µε το αιρετό νοµαρχιακό συµβούλιο και τον πρόεδρό
του, που έχει πάρει όλες τις ουσιαστικές αρµοδιότητες του κρατικού Νοµάρχη
είναι σχέσεις αντιπαράθεσης στα τοπικά ζητήµατα, αλλά σχέσεις συνεργασίας
στα νοµαρχιακά θέµατα. Οι σχέσεις µας µε το περιφερειακό συµβούλιο είναι
αρµονικές, γιατί δεν προσπαθεί να ασκήσει διοίκηση, έχει προγραµµατικές και
συντονιστικές αρµοδιότητες για την ανάπτυξη της περιφέρειας και προωθεί τη
διαπεριφερειακή συνεργασία. Η κυβέρνηση περιορίζεται στον επιτελικό της
ρόλο και δεν παρεµβαίνει πια στο έργο µας. Τα πολιτικά µας κόµµατα έχουν
κατοχυρώσει την εσωτερική αποκέντρωση και τη δηµοκρατική τους
λειτουργία. Η Αθήνα συντονίζει και ελέγχει και δεν παρεµβαίνει στις
καθηµερινές επιλογές µας, συνθέτει τις απόψεις και την εµπειρία µας σε
πολιτικό όραµα και δεν στέλνει “ντιρεκτίβες”. Παρεµβαίνει σαν καταλύτης,
µόνον όταν χρειάζεται η υπέρβαση διακλαδικών ή διατοπικών αντιθέσεων».
«∆ηλαδή, θες να πεις πως δεν σας υπονοµεύουν στους διαδρόµους»;
ρωτάω µε επιµονή. «∆εν επιχειρούν πια να εξασφαλίσουν την ανέλιξή τους
τραβώντας το χαλί κάτω από τα πόδια σας; Λιγόστεψαν οι πολιτικές
συνωµοσίες των αυτοκρατορικών παρασκηνίων»;
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«∆εν µπαίνουν έτσι σήµερα τα προβλήµατα», απαντά ήρεµα ο
Γιώργος. «Υπάρχει µεγάλη διαφορά στη δοµή της εξουσίας. ∆εν υπάρχει η
δοµή της αυστηρά ιεραρχικής πυραµίδας, ούτε στη διοίκηση, ούτε στα
πολιτικά κόµµατα, ούτε στα άλλα συστήµατα οικονοµικής και πολιτικής
εξουσίας. Η θεσµική αποκέντρωση της δεκαετίας του ’80 δηµιούργησε ένα
πλουραλιστικό πολύκεντρο σύστηµα. Τα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν
συνδέονται µε δεσµούς πολιτικοδιοικητικής εξάρτησης, αλλά µε ισχυρούς
λειτουργικούς δεσµούς αλληλοπληροφόρησης, συνεργασίας και συντονισµού.
Γι’ αυτό και θεωρούµε σήµερα βασικό δηµοκρατικό δικαίωµα του πολίτη, το
δικαίωµά του στην πληροφόρηση. Στρατηγικός µας στόχος η όσο το δυνατόν
πιο πλατιά και ανεµπόδιστη αµφίδροµη πληροφόρηση. Με τον τρόπο αυτό
επιδιώκουµε οι πολίτες και όλα τα συλλογικά υποκείµενα της αναπτυξιακής
διαδικασίας να συνδέονται µεταξύ τους µε πολλαπλούς δεσµούς αµφίδροµης
πληροφόρησης, δηλαδή ισότιµης επικοινωνίας. Αυτή η επικοινωνία δεν θα
καταργήσει αυτόµατα τις κοινωνικές διαφορές και την εκµετάλλευση. Μειώνει
τα επίπεδα και τις οµάδες διαµεσολάβησης. Καταργεί τα ψεύτικα διλήµµατα
και βοηθάει τον πολίτη και τον εργαζόµενο να συνειδητοποιήσουν την ουσία
των προβληµάτων και τις κυρίαρχες πολιτικές και κοινωνικές αντιθέσεις.
Μειώνει τα αδιαφανή προνόµια των συντεχνιών και δηµιουργεί προϋποθέσεις
κοινωνικής αλληλεγγύης».
«Άρα οδηγεί στη γνωστή λογική του ενιαίου µισθολογίου του δηµόσιου
τοµέα», διακόπτω το Γιώργο.
«Όχι βέβαια, αυτό αποτελεί κατάκτηση µιας άλλης παρωχηµένης
εποχής», µου απαντά µε αίσθηµα σιγουριάς. «Σήµερα λειτουργεί για
παράδειγµα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης µια διαφορετική πολιτική
προσωπικού και φυσικά ένα άλλο µισθολογικό σύστηµα, που καλύπτει τις
βασικές κοινωνικές ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα αµείβει την αποδοτικότητα και
την παραγωγικότητα των εργαζοµένων. Οι διαρκείς κοινωνικές και
οικονοµικές εξελίξεις της εποχής, µας αναγκάζουν να αναζητούµε διαρκώς και
πιο προωθηµένη σύνθεση των διευρυνόµενων κοινωνικών αναγκών µε το όλο
και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και
τη συνεχιζόµενη επιµόρφωση».
Η ώρα έχει περάσει τα µεσάνυχτα. Ψιχαλίζει. Με ένα ταξί µε πηγαίνει ο
Γιώργος στο δηµοτικό ξενοδοχείο που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία. Είναι
το παλιό ξενοδοχείο “Ο ξένιος Ζεύς”, που κρίθηκε διατηρητέο, το αγόρασε η
δηµοτική τουριστική επιχείρηση και το επισκεύασε µε πολύ µεράκι και
φαντασία.
Ξαπλώνω κατάκοπος. Ανοίγω το ραδιόφωνο. Μεταδίδει µουσική ο τοπικός
ραδιοφωνικός σταθµός, που δεν είναι άλλος, απ’ αυτόν που µε τόση
προσπάθεια στήσαµε πριν από τόσα χρόνια, µε τη συµµετοχή όλων των
κοινωνικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης του νοµού µας. Οι
συγκινήσεις από το πρώτο βραδινό συναπάντηµα µε την πόλη µου, µε
κάνουν να νιώθω την υπερένταση της ερωτικής αδηµονίας του ξενιτεµένου,
που ξαναβρίσκει την αγαπηµένη του. Η απαλή µουσική και η κούραση µου
χαρίζουν γρήγορα τον ύπνο.
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