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Οι Αρχοντες 
 

Ζουν ανάµεσά µας ή ζούµε 

ανάµεσά τους. Εχουν τον δικό τους 

κώδικα επικοινωνίας, τους δικούς 

τους ανθρώπους, τους δικούς τους 

"νόµους". Προς τα έξω φαίνονται 

πάντα φιλικοί, καλοί και πρόθυµοι. 

∆ουλεύουν για το καλό όλων µας 

(σας) και πρέπει να επιλέγονται µε 

γνώµονα αυτό ακριβώς το "καλό". 

Είναι οι τοπικοί µας άρχοντες, οι 

απανταχού ∆ήµαρχοι, Αντιδήµαρχοι, 

Σύµβουλοι, Ακόλουθοι, κλπ 

Στελέχη και Παράγοντες. Αυτοί οι 

κύριοι που έρχονται σήµερα, άλλη 

µια φορά, να διεκδικήσουν την 

εκλογή ή την επανεκλογή τους στις 

θέσεις από τις οποίες "επιθυµούν 

να προσφέρουν". Η σοβαρή πλευρά 

της υπόστασης της σύγχρονης 

δηµοκρατίας είναι για πρακτικούς 

και φυσικούς περιορισµούς, δύσκολο να µας απασχολήσει 

εδώ. Εχει, όµως, "ζουµί", η αναφορά στο θέµα από µια πιο 

"ελαφριά" και ίσως και πιο ενοχλητική πλευρά. 

Η λέξη "∆ήµαρχος" συνδέεται συνειρµικά µε µια 

άλλη λέξη: τη λέξη "Εργα". Γίνεσαι δήµαρχος όταν 

υπόσχεσαι "έργα", παραµένεις όταν κάνεις "έργα" και 

φεύγεις αν δεν κάνεις "έργα". Τόσο απλά. Η πολιτική 

τοποθέτηση παίζει µάλλον "εθιµοτυπικό" ρόλο, µιας και η 

πολιτική σήµερα πολύ ολίγον σχετίζεται µε κάποια 

φιλοσοφική τοποθέτηση, ιδεολογία και τα σχετικά. Ισως 

απαισιόδοξο, αλλά οι ιδεολογίες φαίνεται ότι από αρκετούς 

(ίσως όχι από όλους) εξαργυρώθηκαν ποικιλοτρόπως σε 

διάφορα κέντρα πραγµατικής εξουσίας. Αλλά ας 

επιστρέψουµε στους φίλτατους ∆ήµαρχους. 

Για να κάνεις "έργα" χρειάζονται χρήµατα. Χρήµατα 

ως γνωστόν υπάρχουν ελάχιστα, οπότε υπάρχει είτε η λύση 

της µιας και µόνο θητείας και της κακής υστεροφηµίας, είτε 

η λύση που έχουν δώσει αυτοί που δεν δίνουν τα χρήµατα: 

η λειτουργία του δήµου µε ιδιωτικά κριτήρια και πιο 

συγκεκριµένα: ∆ηµοτικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις µε 

βιβλία Γ κατηγορίας, δανεισµός και γενικά λειτουργία του 

∆ήµου µε όρους αγοράς. "Αξιοποίηση της περιουσίας του 

∆ήµου", αναψυκτήρια και πάσης φύσης εντευκτήρια και 

εξωραϊσµοί, σε περιοχές δηµοτικής (δηλαδή κοινής) 

περιουσίας. ∆ηµοτικές επιχειρήσεις εστίασης επιµελώς 

στελεχωµένες, που βρίσκονται σε εκπληκτικές τοποθεσίες 

και µαραζώνουν µετά από 1-2 χρόνια. ∆ηµοτικά ΚΕΚ και 

πάσης φύσεως εκπαιδευτήρια που φέρουν σε πέρας τα 

"σεµινάρια ανέργων", τελικοί δικαιούχοι έργων ΚΠΣ, 

ελεγκτές στάθµευσης και χορηγοί νοµιµότητας λειτουργίας 

καταστηµάτων. 

Αλλοι πάλι, εκτός από όλα τα παραπάνω, αυτό-

ανακηρύσσονται σε τοπικούς φεουδάρχες και κλείνουν ή 

περιορίζουν κατά βούληση την πρόσβαση στους δρόµους 

"τους", αλλά αυτά διαβάστε τα καλύτερα από τον κ. 

Κ.Καββαθά. Όλα για το "καλό των δηµοτών" τους. Την 

εποχή αυτή παρατηρήθηκε µια σηµαντική κινητικότητα, 

όπως πάντα εξάλλου, γύρω από έργα της τελευταίας 

στιγµής. Κάποιοι, ουκ ολίγοι, χρέωσαν το ∆ήµο τους, 

δηλαδή τους δηµότες, προκειµένου να δανειστούν και να 

αντικαταστήσουν τις άσπρες πλάκες στα πεζοδρόµια µε 

άλλες, χρώµατος κεραµιδί, και να βάλουν ενδιάµεσα 

διάφορες κακόγουστες γενικά διακοσµήσεις. Και αν δεν 

τον χρέωσαν, χρησιµοποίησαν τα χρήµατα του ∆ήµου για 

εξωραϊσµούς που εξυπηρετούν µόνο την επανεκλογή του 

∆ήµαρχου (είπαµε: "έργα").  

Επίσης, ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα σχετικά µε την 

κατάστρωση των προγραµµάτων τους. Τι διαφορετικό να 

γράψουν; Σε τι να πρωτο-πλειοδοτήσουν έναντι του άλλου 

συνδυασµού; Εδώ έπαιξαν και διάφορα περί τεχνολογίας 

και επιστήµης: "Να βάλουµε κάτι και για το Internet και την 

τεχνολογία, να πούµε για την ενηµέρωση και την άµεση 

δηµοκρατία" και άλλα σχετικά. Η γενικότερη αίσθηση γύρω 

από αυτό, και επειδή στα στενά επιτελεία συχνάζουν 

πολλοί αγράµµατοι και ανεπάγγελτοι, ήταν ότι το κοµµάτι 

αυτό του προεκλογικού προγράµµατος πρέπει να γίνει 

"outsource". Και ιδού οι ανέκαθεν καλές σχέσεις του 

κύκλου των υποψηφίων µε εργολάβους µεταφέρονται σε 

καλές σχέσεις µε εταιρίες νέας τεχνολογίας. "Καλές 

σχέσεις" αναπτύσσονται ακόµη και µε τέως αντίπαλους 

υποψήφιους δηµάρχους, απέναντι σε έναν τρίτο "κοινό 

εχθρό" που έχει µεγαλύτερες πιθανότητες να εκλεγεί. Όλα 

για το "∆ηµόσιο καλό" εν τω µέσω µιας γενικευµένης 

ζαλάδας, κάτι µε την τροµοκρατία, κάτι µε την 11η, κάτι µε 

όσα έγιναν και δεν τα πήραµε είδηση. Τι είπαµε πως 

έχουµε στις 13 του Οκτώβρη; "Εκλογές"; 

Και ιδού οι ανέκαθεν 

καλές σχέσεις του 

κύκλου των 

υποψηφίων µε 

εργολάβους 

µεταφέρονται σε 

καλές σχέσεις µε 

εταιρίες νέας 

τεχνολογίας. 
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