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Δεν είναι καιρός για πειράματα

Έχουμε μπει πλέον στην 
τελική ευθεία των εκλογών 
της 18ης Μαΐου, εκλογές 

κρίσιμες για το νησί. Βέβαια, κάθε 
φορά το ίδιο λέμε, αλλά έτσι είναι. 
Κάθε φορά που ο πολίτης καλείται 

να επιλέξει τα πρόσωπα τα οποία 
θα τον αντιπροσωπεύσουν και 
θα αναλάβουν την ευθύνη της 
διοίκησης, σίγουρα είναι μια κρίσιμη 
επιλογή. 
Αυτή τη φορά όμως, λαμβάνοντας 

υπόψη την κατάσταση που 
επικρατεί γενικότερα στη χώρα 
αλλά και ειδικότερα στο νησί μας, 
η απόφαση αυτή, δηλαδή το ποιους 
θα επιλέξουμε να αναλάβουν τις 
τύχες του Δήμου μας, είναι μια 

απόφαση σημαντικότερη από ποτέ. 
Όλοι μας, σαν κάτοικοι και δημότες 
αυτού του όμορφου νησιού, πρέπει 
αυτή τη φορά να αποφασίσουμε με 
σύνεση και σοβαρότητα ποιους θα 
στείλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αυτή τη φορά επιβάλλεται να 
προτιμήσουμε την πιο καλή και 
δυνατή ομάδα. Την ομάδα, που 
-9 χρόνια τώρα- υπάρχει και είναι 
ανελλιπώς παρούσα σε όποιο πόστο 
της έχει ανατεθεί. Την ομάδα, 

που άσκησε διοίκηση αλλά και 
αντιπολίτευση με υπευθυνότητα 
και σοβαρότητα, μακριά από 
συμφέροντα, μικρά και μεγάλα. Την 
ομάδα, που έχει αποδείξει ότι δεν 
συνέχεια σελ 2...
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Δέν είναι καιρός για 
πειράματα
συνέχεια από σελ 1...

υπολογίζει το πολιτικό κόστος. 
Αυτή η ομάδα είναι η παράταξή μας 
ΑΙΓΙΝΑ – ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.
Την περίοδο 2007-2010 είχαμε την 
ευθύνη της διοίκησης και ασκήσαμε 
τα καθήκοντά μας με εργατικότητα, 
με εντιμότητα, με ανιδιοτέλεια. 
Θεμελιώσαμε τα μεγάλα έργα 
υποδομής, νοικοκυρέψαμε το Δήμο, 
δώσαμε επιτυχημένες εξετάσεις στα 
ζητήματα της καθημερινότητας. 
Ακόμη και ο πιο φανατικός αντίπαλός
μας, παραδέχεται και νοσταλγεί τις 
συνθήκες που επικρατούσαν τότε 
με την επάρκεια και την ποιότητα 
του νερού και με την πολύ καλή 
κατάσταση της καθαριότητας. 
Ακόμη και την περίοδο 2011-
2014, που το πιο εύκολο θα ήταν 
να ασκήσουμε στείρα και επιθετική 
αντιπολίτευση κρίνοντας και 
κατακρίνοντας τους πάντες και τα 
πάντα, εμείς ήμασταν παρόντες 
με προτάσεις και διάθεση για 

προσφορά και συνεργασία. Η 
ανέξοδη κριτική, τα «παχιά» λόγια, 
τα «χτυπήματα κάτω από τη μέση» 
και ο ρεβανσισμός είναι πρακτικές 
πολύ μακριά από εμάς. Είμαστε μια 
ομάδα, που δε στήθηκε ευκαιριακά 
για κάποιες εκλογές. Είμαστε μια 
μεγάλη παρέα, πολυσυλλεκτική, 
που έχει τις πόρτες της ανοιχτές για 
όποιον θέλει πραγματικά να προ-
σφέρει, χωρίς ανταλλάγματα και 
συμφωνίες «κάτω από το τραπέζι». 
Η δημοτική παράταξη ΑΙΓΙΝΑ - ΚΙ-
ΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ υπήρχε, υπάρχει 
και θα υπάρχει με μοναδικό σκοπό 
να υπηρετεί αυτό το νησί. Είναι η 
δημοτική παράταξη που, πριν ένα 
χρόνο περίπου, οργανωμένα και 
υπεύθυνα, ανακοίνωσε την κάθοδό 
της στις εκλογές, χωρίς δεύτερες και 
περίεργες σκέψεις, χωρίς επικοι-
νωνιακά παιχνίδια, χωρίς 
μαγειρέματα…. Μία «καθαρή» υπο-
ψηφιότητα, μία «καθαρή» απόφα-
ση, μία ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ. 
Και αυτή τη φορά, λοιπόν, κάνει 
τη δική της πρόταση για μια Αίγινα 
καθαρή, για μια Αίγινα που οι βρύσες 

της να τρέχουν ανελλιπώς καλό 
νερό, για μια Αίγινα νοικοκυρεμένη, 
για μια Αίγινα που απαιτεί, σχεδιάζει 
και τέλος υλοποιεί έργα πνοής για 
τα αμέσως επόμενα χρόνια. 
Αυτό που μένει είναι ο Αιγινήτης 
ψηφοφόρος να κάνει τη σωστή 
επιλογή. Όλοι εμείς, δηλαδή, στις 
18 του Μάη να σταθούμε μπροστά 
στην κάλπη και να επιλέξουμε 
τους ικανότερους. Όχι το φίλο, 
το συγγενή ή αυτόν που θα μας 
«χαϊδέψει» τα αυτιά με ανέξοδες 
ψεύτικες υποσχέσεις και δήθεν 
εξυπηρετήσεις. 
Με τη συμμετοχή των πολιτών 
διαμορφώνουμε και υλοποιούμε 
προτάσεις σε όλους τους τομείς που 
καθορίζουν την ποιότητα ζωής και 
την ευημερία στον τόπο μας: στην 
καθημερινότητα, την κοινωνική 
αλληλεγγύη, τον αθλητισμό, τον 
πολιτισμό, την ανάπτυξη.
 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ. 
Πρέπει να βαδίσουμε με βήματα 
σταθερά και σε δρόμους σίγουρους.

Τηλ: 22970 25286
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Συστράτευση για την τουριστική 
ανάδειξη της Αίγινας

Αγαπητοί φίλοι,
Είναι πιστεύω κοινή η αντίληψη 
ότι ο τουρισμός αποτελεί 

κινητήρια δύναμη της οικονομίας του 
νησιού μας. Όλες σχεδόν οι δημοτικές 
αρχές στο παρελθόν εκπόνησαν 
ή τουλάχιστον επιχείρησαν να 
εκπονήσουν προγράμματα, 
προκειμένου ο τουρισμός να τονωθεί. 
Δεν κρίνω την αποτελεσματικότητά 
τους. Θεωρώ όμως -στην παρούσα 
συγκυρία- επιβεβλημένη τη 
συστράτευση όλων, προκειμένου 
να βρεθούν τρόποι να αναδειχθεί 
ο τόπος μας περαιτέρω και να 
διαφημιστεί στην εγχώρια αλλά και 
τη διεθνή τουριστική αγορά. 
Πρέπει να γίνει από όλους τους 
φορείς και τους πολίτες του νησιού 
κατανοητό ότι με τα σύγχρονα 
μέσα προβολής ο τουριστικός 

ανταγωνισμός είναι δριμύς. Ο κάθε 
τουριστικός προορισμός προβάλλει 
τα δυνατά του σημεία και προσπαθεί 
να διαφοροποιηθεί, προκειμένου να 
προσελκύσει επισκέπτες. 
Σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικο 
περιβάλλον, η Αίγινα συγκεντρώνει 
πολλά πλεονεκτήματα, όπως η 
γειτνίαση με την Αθήνα, το σχετικά 
μικρό κόστος μετακίνησης, τα 
αρχαιολογικά, ιστορικά, θρησκευτικά 
και αρχιτεκτονικά αξιοθέατα. Με 
κατάλληλη προβολή και στοχευμένες 
κινήσεις η Αίγινα μπορεί να 
δημιουργήσει τουριστική ατζέντα 
ετήσιας διάρκειας. Παραθεριστικός, 
θρησκευτικός, αρχαιολογικός, 
ιαματικός, ορειβατικός, ιατρικός 
τουρισμός είναι μερικές από τις 
προτάσεις. Φυσικά η προβολή 
και η διαφήμιση είναι αναγκαίες 

αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να συνδυαστούν με οργάνωση, 
τακτοποίηση και νοικοκύρεμα. Κάτι, 
που θα κάνει το νησί μας ομορφότερο 
και την ζωή μας πιο ευχάριστη στον 
τόπο που αγαπάμε!

Καλή μου πόλη Αίγινα

Χώρα σε λέγανε παλιά, τώρα 
απλά Αίγινα ή πόλη.
Σε κάθε επιστροφή μας, καθώς 

πλησιάζουμε  με το πλοίο το λιμάνι, 
σε κοιτάμε με χαρά από μακριά, 
βλέπουμε τις ωραίες προσόψεις, 
τις κεραμοσκεπές των κτιρίων του 
λιμανιού, όπου ακόμη και κάποιες 

παραφωνίες - εξαιρέσεις, δεν 
αλλοιώνουν την καλή σου εικόνα.
Αποβιβαζόμαστε μπρος στον Αι 
Νικόλα, προχωρούμε στα σωθικά 
σου και σε χαιρόμαστε λιγότερο από 
κοντά. Πονεμένα τα σοκάκια σου, 
χωρίς ασβέστη, σε αντίθεση με άλλα 
νησιά, λαδωμένα πεζοδρόμια από 
μαγειρικά λάδια, λίμνες βρώμικων 
νερών ή σαπουνόνερων, ανάλογα 
την δουλειά κάθε νοικοκυράς, 
εύοσμες σχάρες αποχετευτικού που 
τα βράδια ...δέχονται παράνομες 
επισκέψεις.
Σοκάκια. που σε άλλες νησιωτικές 
«χώρες», θα ήταν καταφύγιο 
ανάπαυλας, ψυχαγωγίας, 
φωτογράφισης, ρομαντισμού. Εδώ 
παίζουν τον ρόλο αποθήκης, με 
στιβαγμένες χαλασμένες καρέκλες, 
εκτός σεζόν αντικείμενα, κούτες, 

γλάστρες σπασμένες, σκούπες, 
σφουγγαρίστρες, σακούλες 
σκουπιδιών, μηχανάκια παρατημένα 
ή παρκαρισμένα.
Σοκάκια παραμελημένα σαν 
αποπαίδια, έκθετα ορφανά από 
αγάπη και φροντίδα.
Και η κάθε δημοτική αρχή, τι πρέπει 
να πράξει; Τιμωρία; πειθαρχία; 
ενημέρωση; Παιδαγωγική και 
κοινωνική επιμόρφωση;
Αλήθεια, γιατί δε κάνουμε μόνοι μας 
μια μικρή νέα αρχή; Γιατί ο καθένας 
μας δεν υιοθετεί το πλησιέστερό του;
Μαγαζί, κατοικία, δημόσιο 
κατάστημα, όπου αυτό βρίσκεται, 
είναι το σοκάκι μας. Το σοκάκι της 
πόλης μας, του νησιού όλων μας.
Γιατί άραγε δεν το αγαπάμε, να το 
απαλλάξουμε από την ασχήμια και 
πολιτιστική του βεβήλωση;

του Δημήτρη Μπέση

της Νέλλης Πετροπούλου



Ευρισκόμενοι λίγο διάστημα 
πριν τις δημοτικές εκλογές, θα 
ήθελα να σταθώ για λίγο σε 

ένα θέμα, το οποίο καταλαβαίνω 
ότι δεν είναι σύνηθες να αναλύεται 
και να σχολιάζεται, όσον αφορά το 
εκλογικό τοπίο. Και αυτό έχει να 
κάνει με τη σκέψη μας. Έκανα αυτή 
την επιλογή γιατί πιστεύω ότι παίζει 
πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας, σε 
όλα τα επίπεδα. 
Θέλοντας να με γνωρίσετε λίγο 
καλύτερα, πριν αναφερθώ 
εκτενέστερα σε αυτό, θεωρώ καλό 
να σας πω μερικά πράγματα για 
εμένα. Ίσως κάποιοι, κάπως να με 
γνωρίζετε. Για τους υπόλοιπους, 
αρχίζει μια σύντομη αυτο-σύσταση…  
Καταρχήν, δεν είμαι από την Αίγινα. 
Ούτε εγώ, ούτε ο άντρας μου, ούτε 
κάποιος άλλος από τις οικογένειές 
μας. Ωστόσο στην Αίγινα ερχόμασταν 
κάθε Σαββατοκύριακο από το 1994 
μέχρι το 2002, οπότε και πήραμε 
την απόφαση να φύγουμε από το 
άγχος και την τρέλα της Αθήνας 
και να μείνουμε μόνιμα εδώ. Είναι 
μια απόφαση για την οποία γενικά, 
δεν έχουμε μετανιώσει. Και μια που 
έχουμε δύο παιδιά, ξέρουμε καλά ότι 
τους παρέχουμε μια ποιότητα ζωής 
που δε θα μπορούσαν να είχαν με 
τίποτα στην Αθήνα. 
Ωστόσο ζούμε σε μια Αίγινα κάπως 
διαφορετική από ό,τι την θέλαμε και 
την περιμέναμε να είναι.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγινα 
είναι ένα μεγάλο νησί και το λιμάνι της 
είναι το πιο κοντινό στον Πειραιά, θα 
περίμενε κανείς ότι η ανάπτυξή της 
και τα έργα της, θα ήταν ανάλογα 
με το μέγεθός της. Όμως δυστυχώς 
δε βιώνουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν 
ελλείψεις και προβλήματα τα οποία 
και αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν 
θα αναφερθώ σε αυτά, γιατί τα 

γνωρίζουμε πολύ καλά και μάλιστα 
από πρώτο χέρι.
Πιστεύω ότι ο καθένας μας, κατά 
βάθος, θέλει μια καλύτερη Αίγινα. 
Αλλά νομίζω είναι ουτοπία να 
περιμένουμε ότι τη λύση θα τη φέρει 
ένας δήμαρχος, όποιος και αν είναι 
αυτός, από μόνος του. Όπως η ίδια 
η κοινωνία της Αίγινας είναι προϊόν 
αποτελεσματικής συμβίωσης μεταξύ 
των ανθρώπων της, έτσι και οι 
λύσεις στα προβλήματα αυτής της 
κοινωνίας πρέπει να είναι ανάλογες. 
Αυτή η κόντρα, που υπάρχει ανάμεσα 
στους κατοίκους της Αίγινας, είναι 
η πηγή πολλών προβλημάτων και 
πρέπει να την αφήσουμε πίσω μας. 
Αν το «μου» και το «σου» γίνει «μας», 
είμαι σίγουρη ότι θα αρχίσουν, αργά 
αλλά σταθερά, να έρχονται οι λύσεις 
των προβλημάτων.
Και τι να κάνουμε; Μήπως θα είναι 
καλή η ιδέα να σταματήσουμε να 
εχθρευόμαστε ο ένας τον άλλον; 
Μήπως θα ήταν αποτελεσματικό να 
προσπαθήσουμε για το καλύτερο, 
ο καθένας με τον τρόπο του και 
με τον όποιο κόπο του; Και το ίδιο 
το αποτέλεσμα, έτσι και αλλιώς, 
δεν είναι αυτό που θα δικαιώσει τη 
συνεργασία και την ομαδικότητά 
μας; Όμως, επειδή αυτό δε γίνεται 
από τη μία μέρα στην άλλη, θέλει 
συνειδητή προσπάθεια. Και θέλει 
αλλαγή του τρόπου σκέψης μας. 
Γιατί από το μυαλό μας ξεκινάνε 
όλα. Πώς χρησιμοποιούμε αυτό το 
πανίσχυρο εργαλείο που διαθέτουμε; 
Για να κρίνουμε, να κατηγορήσουμε 
και να εμποδίσουμε τον άνθρωπο 
δίπλα μας; Ή για να ακούσουμε, να 
κατανοήσουμε, να βοηθήσουμε; 
Όταν ένα ποτήρι είναι γεμισμένο 
μέχρι την μέση, κάποιοι το βλέπουν 
μισοάδειο και κάποιοι μισογεμάτο. 
Εμείς, σε ποια κατηγορία ανήκουμε; 

Στέκουμε στα προβλήματα, ή 
ψάχνουμε για τις λύσεις;
Πρέπει να σκεφτούμε την πρόοδο, να 
πιστέψουμε στην πρόοδο και -πολύ 
σημαντικό- να δουλέψουμε για την 
πρόοδο. Σε καθετί που σκεφτόμαστε 
να έχουμε υψηλά πρότυπα. Και 
για σκεφτείτε για λίγο τι θα γίνει 
αν αποτελέσουμε πρωτότυπο άξιο 
μίμησης;
Όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ήρθε 
η ώρα για αλλαγές. Γιατί τα μέχρι 
τώρα γενόμενα, έχουν φέρει τα 
συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αν 
λοιπόν θέλουμε κάτι διαφορετικό, 
κάτι διαφορετικό πρέπει να μάθουμε 
να κάνουμε. Είναι σαν να χτυπάμε 
κάθε μέρα την ίδια ακριβώς πόρτα 
και να περιμένουμε όταν την 
ανοίγουμε να βρούμε κάτι άλλο. Όσοι 
πιστεύουν ότι επαναλαμβάνοντας 
ό,τι έχει προηγηθεί στο παρελθόν, θα 
μας δώσει ένα διαφορετικό μέλλον, 
συγνώμη αλλά θα απογοητευτούν.
Και επειδή η σκέψη προηγείται των 
πράξεων, ας ξεκινήσουμε την αλλαγή 
από εκεί. Η μεγαλόπνοη σκέψη, 
δίνει εκπληκτικά αποτελέσματα. 
Αρκεί να μην το ξεχνάμε στην 
πρώτη αναποδιά. Να είμαστε 
εστιασμένοι στο αποτέλεσμα που 
θέλουμε να βιώσουμε και όχι στις 
όποιες αντιξοότητες παρουσιαστούν 
μπροστά μας. Ξεκινάμε, έχοντας 
το τέλος στο μυαλό μας. Και έτσι 
ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Γιατί -έτσι 
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της Χαράς Στάμου

Αλλάζοντας τον τρόπο 
σκέψης μας
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ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Μια προστιθέμενη αξία για το κράτος
του Νίκου Σάνση

Ο όρος - έκφραση προστιθέμενη 
αξία είναι οικονομικός και 
αναφέρεται στην εκάστοτε 

οικονομική επαύξηση της αξίας 
ενός αγαθού, ως πρώτη ύλη σε κάθε 
στάδιο της επεξεργασίας του μέχρι 
την τελική μορφή του, που φθάνει 
έτοιμο στην κατανάλωση.
Το ίδιο μπορούμε να θεωρήσουμε 
και για την προστιθέμενη αξία 
υπηρεσιών στην διοίκηση. Είναι η 
αξία από τις καθημερινές ενέργειες 
χρηστής διοίκησης, που προστίθεται 
και εμπλουτίζει τον θεσμό. Και 
εν προκειμένω της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 
Μια θετική δημοτική θητεία, στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, όπου η 
καθαριότητα, η ύδρευση, η μέριμνα 
για αποχέτευση, η οικολογική 
απορρόφηση των απορριμμάτων, η 
σωστή διαχείριση των χρηματικών 
πόρων, η τήρηση των αρχών 
διοίκησης των εργαζομένων, η 
μέριμνα για τα τοπικά προβλήματα, 
η εξυπηρέτηση του δημότη, η 
ύπαρξη κοινωνικής αλληλεγγύης για 
τους πάσχοντες, η τοπική αρωγή 

σε θέματα υγείας, ο πολιτιστικός 
και πνευματικός πλουραλισμός 
εκδηλώσεων και θεσμών, η τήρηση 
βασικών αρχών τουρισμού και 
εξυπηρέτησης και η υλοποίηση 
επενδυτικών έργων, που θα 
βελτιώσουν την ζωή των κατοίκων, 
μα και των επισκεπτών, δρουν τελικά 
σαν θετικό κύτταρο προόδου, για το 
ίδιο το κράτος.
Σε λίγες ημέρες θα συμμετάσχουμε 
στην εορτή της Δημοκρατίας, με 
την διενέργεια των δημοτικών και 
περιφερειακών εκλογών. 
Η παράταξη ΑΙΓΙΝΑ - ΚΙΝΗΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ με επικεφαλής τον 

Παναγιώτη Κουκούλη, με τους άξιους 
και δοκιμασμένους συνεργάτες 
του, στην οποία συμμετέχω, μου 
δίνουν προσωπικά την πεποίθηση 
πως η Αίγινα μπορεί να καταστεί 
μια αυτάρκης, τοπική, δημοτική, 
διοικητική κοινωνία – Προστιθέμενη 
Αξία – για την Περιφέρεια της 
Αττικής μα και του Αργοσαρωνικού 
ειδικότερα. 
Η θητεία της στο διάστημα 
2006 – 2010 έδωσε το δείγμα 
μιας παραγωγικής μηχανής με 
γνώσεις και άμεση μέριμνα. Το ίδιο 
αποτελεσματική όμως  υπήρξε και 
στην αντιπολίτευση από το 2010 
έως σήμερα.
Έτσι η επιστροφή στο δύσκολο, από 
την οικονομική και κοινωνική κρίση 
του τόπου παρόν, δίνει και πάλι την 
πειστικότητα  πως και τώρα μπορεί 
να πετύχει τον σκοπό της.
Γιατί όπως έλεγε ο Κομφούκιος: 
Αν αυτοί που κυβερνούν, σέβονται 
τους κανόνες, δρουν ομαδικά και 
αξιοκρατικά, τότε ο λαός κυβερνιέται  
εύκολα.

και αλλιώς- ο δρόμος για την επιτυχία 
έρχεται μέσα από τις δυσκολίες. 
Και το παράδοξο είναι ότι όσο πιο 
μεγάλες είναι οι δυσκολίες, τόσο 
πιο μεγάλη είναι και η επιτυχία που 
απολαμβάνουμε!
Μπορεί να έχετε δει στατιστικές που 
λένε ότι μόνο το πέντε τοις εκατό 
περίπου του πληθυσμού καταφέρνει 
να φτάσει σε υψηλά επίπεδα 
επιτυχίας. Για ποιο λόγο συμβαίνει 
αυτό; Είναι σπάνιοι οι άνθρωποι 
που διατηρούν σταθερά μια θετική 
νοοτροπία, γνωρίζοντας ότι οι 
σκέψεις τους θα μετατραπούν στην 

πραγματικότητά τους. Είναι σπάνιοι 
οι άνθρωποι που προσέχουν τα λόγια 
τους γιατί γνωρίζουν ότι τα λόγια 
τους θα προγραμματίσουν το μυαλό 
τους για επιτυχία, μετριότητα ή 
αποτυχία. Είναι σπάνιοι οι άνθρωποι 
που αναζητούν τη θετική πλευρά σε 
κάθε αρνητικό γεγονός στη ζωή τους. 
Και είναι σπάνιοι οι άνθρωποι που 
αναζητούν τη θετική πλευρά σε κάθε 
αρνητικό γεγονός στη ζωή τους. Δεν 
θα ήταν πολύ ωραίο να ανήκαμε σε 
αυτό το 5%; 
Σε τελική ανάλυση, ας δοκιμάσουμε 
να ελέγξουμε τη νοοτροπία μας. Ας 

δοκιμάσουμε και έναν άλλον τρόπο 
σκέψης. Μόνο καλό μπορεί να βγει 
από αυτό. Σε πολιτικό, κοινωνικό, ή 
προσωπικό επίπεδο.
Καλές σκέψεις για όλους μας!

   Τ together

   E ever

   A achieve

   M more
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Η σύγχυση της σοβαρότητας 
με την σοβαροφάνεια 
μπορεί να αποβεί μοιραία!

Τα τελευταία χρόνια, άλλος 
περισσότερο και άλλος 
λιγότερο, πληρώνουμε το 

τίμημα αυτής της σύγχυσης. 
Επί δεκαετίες εμπιστευόμασταν 
την τύχη της χώρας και των 
παιδιών μας σε σοβαροφανείς, 
επιτήδειους πολιτευτές. Ακούγαμε 
βαρύγδουπες αόριστες εξαγγελίες 
και υποσχέσεις για ανάπτυξη, 
αειφορία, προοδευτική κατεύθυνση 
και άλλα χαρμόσυνα. Δεν 
αντιδράσαμε. Δεν αμφισβητήσαμε. 
Τώρα πληρώνουμε... 
Κάθε τρείς και λίγο εμφανίζεται 
και ένας καινούργιος πολιτικός 
φορέας. Ομως όποιος έχει καεί 
στον χυλό φυσάει και το γιαούρτι... 
Οι πολίτες πλέον απαιτούν, απο 
αυτούς που διεκδικούν την ψήφο 
τους, συγκεκριμένες απαντήσεις 
για το τί προτίθενται να πράξουν, 
πώς θα το πράξουν και πότε. Η 
ανέξοδη δημαγωγία και οι αόριστες 
υποσχέσεις πρέπει να δώσουν 
την θέση τους σε συγκεκριμένα 
προγράμματα με δυνατότητα 

υλοποίησης.
Αλλη λύση δέν υπάρχει! Η γυρνάμε 
την πλάτη, στους επαγγελματίες 
πολιτικούς και τους σοβαροφανείς 
Μαυρογιαλούρους ή χαθήκαμε...
Στην μικρή κοινωνία της Αίγινας, 
που αποτελεί μια μικρογραφία 
της χώρας, τα πράγματα δέν 
δείχνουν και πολύ διαφορετικά. 
Για πολλά χρόνια το νησί και οι 
κάτοικοί του ταλαιπωρούνται απο 
διαχειριστές, που προεκλογικά 
υπόσχονται λαγούς με επιτραχήλια 
και μετεκλογικά εφευρίσκουν 
δικαιολογίες για την μη τήρηση των 
υπεσχημένων. Απο ανθρώπους, 
που πολιτεύονται απο συνήθεια, 
ματαιοδοξία ή και ιδιοτέλεια. Απο 
συνδυασμούς, που ανακοινώνονται 
για μία εβδομάδα ή έναν μήνα 
και κατόπιν, ώ! του θαύματος, 
συγχωνεύονται με άλλους, ωσάν να 
εξέλειπαν οι λόγοι σύστασής τους 
δια μαγείας. Απο παραδοσιακούς 
ψηφοσυλλέκτες, που -λόγω μόδας- 
προσποιούνται πως έσκισαν τις 
κομματικές τους ταυτότητες και 
εισβάλλοντας στα σπίτια μας με 
ένα κουτί  γλυκά και ένα κιβώτιο 
προσωπικές υποσχέσεις ζητούν 
την υποστήριξή μας. Που ενώ τάχα 
αφορίζουν τις πελατειακές σχέσεις, 
πασχίζουν για να τις διευρύνουν. 
Διορισμοί, μεταθέσεις, διαγραφή 
προστίμων, ευνοϊκή μεταχείριση 
επιχειρήσεων και παραλιαρχών 
έχουν την τιμητική τους....
Τα περιθώρια όμως έχουν στενέψει 
πολύ. Η Αίγινα δέν αντέχει 
άλλες υποσχέσεις. Χρειάζεται 
λύσεις. Χρειάζεται ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων και σκληρή 

ομαδική δουλειά. Για τον σκοπό 
αυτόν το 2006 συγκροτήθηκε 
μία ομάδα με επικεφαλής τον 
Παναγιώτη Κουκούλη, υπο την 
άκρως συμβολική επωνυμία ΑΙΓΙΝΑ 
- ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ. Τα μέλη της 
δέν είναι επαγγελματίες πολιτικοί 
αλλά επαγγελματίες με πλούσια 
βιογραφικά, που αποφάσισαν 
να ασχοληθούν με την πολιτική 
ορμώμενοι απο την ανάγκη να 
φροντίσουν τον τόπο τους. Την 
περίοδο 2006-2010, υλοποιώντας 
μέρος του οράματός τους 
απέδειξαν ότι θέλουν και μπορούν 
να δώσουν λύσεις. Η καθαριότητα, 
η επάρκεια νερού, η δημοτική 
συγκοινωνία, η κοινωνική 
μέριμνα, οι ομάδες εθελοντών, 
οι δράσεις για τον πολιτισμό, 
η ανακύκλωση, οι μελέτες, η 
δρομολόγηση των μεγάλων έρ-
γων, η σωστή οικονομική δια-
χείριση δέν είναι προεκλογικές 
υποσχέσεις. Είναι κάτι που το 
είδαμε να πραγματοποιείται επι 
δημαρχίας Παναγιώτη Κουκούλη. 
Σήμερα η ομάδα αυτή όχι 
μόνον υπάρχει ακόμη αλλά 
διευρύνεται. Ο στόχος κοινός: 
χάραξη στρατηγικής υπεύθυνα, με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με 
συγκεκριμένες προτάσεις για τον 
τρόπο επίλυσης των προβλημάτων. 
Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί 
πρέπει άμεσα να γυρίσουμε στο 
σημείο, όπου είχαμε μείνει, να 
μετρήσουμε τα λάθη μας και 
να τρέξουμε γρήγορα μπροστά. 
Πιστεύω πως είμαστε και επίζω να 
το πιστεύουν και οι συνδημότες 
μας...

του Γιάννη Παπαδόπουλου



7

Το όνειρό μου     
του Κώστα Γκρινέζου

Η εποχή που ζούμε, είναι 
πολύ δύσκολη. Οι δουλειές 
λιγοστεύουν, ενώ κι αυτές 

που υπάρχουν πληρώνονται με 
πολύ λίγα χρήματα, σε σχέση με 
ό,τι βιώναμε πριν μερικά χρόνια. 
Tυχεροί πλέον αυτοί που έχουν 

κάποια δουλειά...
Ας αναλογιστούμε τι είχαμε ζητήσει 
οι περισσότεροι: Ένα καλόγουστο 
και ζεστό σπίτι (ασφάλεια για την 
οικογένεια), μια όμορφη εκδρομή 
για να δούμε καινούργια μέρη, 

διαφορετικούς ανθρώπους κι 
αλλιώτικες κουλτούρες και –
βέβαια – μια μικρή καβάντζα, για 
να μην έχουμε το άγχος για το 
άμεσο αύριο...
Οι παραπάνω πολυτέλειες λοιπόν, 
αν το καλοσκεφθείς, είχαν σαν 
επίκεντρο τον εαυτούλη μας, το 
ΕΓΩ μας: 

ΕΓΩ να ζω, ΕΓΩ να βλέπω, ΕΓΩ να 
συναναστρέφομαι, ΕΓΩ να έχω... 
Άντε και η οικογένειά μου... Μέχρι 
εκεί.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η κρίση 
θα δημιουργήσει καινούργιες 
ευκαιρίες για ιδέες, πράγματα, 
δουλειές, δραστηριότητες. 
Προσωπικά συμφωνώ. Αυτό 
που ζητώ είναι μια ΑΛΛΑΓΗ 
(μεταμόρφωση – μετάλλαξη), μια 
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ, κι αυτό το 
ΕΓΩ η ανάγκη να το κάνει ΕΜΕΙΣ. 

Στο παρελθόν δεν είμασταν 
τόσο «μάγκες» ώστε να 
επιτύχουμε κάτι τέτοιο 
μόνοι μας. Τώρα –με 
καταλύτη την ΑΝΑΓΚΗ – 
ίσως να είναι η ευκαιρία. 
Οι μικροί «Παρτάκηδες» του 
χτες ας αλλαξοπιστήσουμε, 
ας λοξοκοιτάξουμε για να 
δούμε επιτέλους το σύνολο. 

Να μην λέμε πια: Εγώ δεν 
έχω νερό, εγώ δεν έχω 
ρεύμα, στο δικό μου δρόμο 

το αυτοκίνητό μου πέφτει στις 
λακούβες, το δικό μου παιδί δεν 
έχει σωστή μόρφωση... Να λέμε: 
ΕΜΕΙΣ δεν έχουμε νερό, ΕΜΕΙΣ 
δεν έχουμε ρεύμα, τα αυτοκίνητα 

ΟΛΩΝ μας πέφτουν στις ΙΔΙΕΣ 
λακούβες, ΟΛΩΝ τα παιδιά δεν 
παίρνουν τη σωστή μόρφωση...

Εάν άπαντες καταφέρουμε αυτή 
την υπέρβαση, τότε όντως θα 
αλλάξουν τα πράγματα, θα γίνουμε 
πιο ενεργοί και πιο συμμετοχικοί, 
πιο αλληλέγγυοι. 
Από πιτσιρικάς θυμάμαι που μου 
έλεγε η μάνα μου: «Δίνε για να είσαι 
πάντα γεμάτος». Γιατί το νοιάξιμο 
είναι το μυστικό. ΝΟΙΑΞΙΜΟ ΓΙΑ 
ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ.
  
Αυτή τη χημική αντίδραση, που 
παραπάνω περιέγραψα, νιώθω να 
τη βιώνω στη Δημοτική Παράταξη 
ΑΙΓΙΝΑ - ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ. 
Καταλύτης αυτή τη φορά είναι Ο 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ, αυτός 
ο πράος, οργανωτικός, έξυπνος 
και με καταπληκτικό χιούμορ 
άνθρωπος.

Εάν τυχόν έχετε ξυπνήσει ποτέ 
βλέποντας ένα όνειρο σαν το δικό 
μου, τότε ξέρετε τι θα ψηφίσετε 
στις 18 Μάη 2014. Εάν πάλι δεν 
το έχετε δει ποτέ, φροντίστε να το 
δείτε γιατί θα ΜΑΣ κάνει καλό!

Υποσχόμενος να βιώσω 
το όνειρό μου

Κώστας Γκρινέζος
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Αφιερωμένο εξαιρετικά

Άφωνοι μείναμε από όσα 
συμβαίνουν με τους γυρολόγους 
της πολιτικής καθώς και τις 
μονοπρόσωπες δημοτικές 
κινήσεις. Ζαλιστήκαμε να τους 
παρακολουθούμε από συνδυασμό 
σε συνδυασμό (πώς λέμε από 
κανάρα σε κανάρα...). Αντί 
άλλου σχολίου τους αφιερώνουμε 
τα πάντα επίκαιρα ακόλουθα 
στιχάκια: 

   Μαθές δεν εματάγινε
   τέτοιο μυαλό ρημάδι
   μ’ άλλον τα βρίσκεις 

  το πρωϊ
  και μ’ άλλονε το βράδυ!

Οι νοικοκυραίοι και οι άλλοι....

Παρουσιάσθηκε επιτέλους στο 
Δημοτικό Συμβούλιο ο Ισολογισμός 
του Δήμου για το έτος 2008. Ναι, 
καλά διαβάσατε. Του 2008, δηλαδή 
με 5 χρόνια αργοπορία… Αυτή 
η καθυστέρηση είναι ένα ακόμη 
πρόβλημα, που η νέα διοίκηση 
πρέπει να αντιμετωπίσει.

Για πρώτη φορά, από τότε που 
καταρτίζονται Ισολογισμοί στο Δήμο, 
το τελικό Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης 
ήταν θετικό! Για πρώτη φορά η 
διαχείριση των οικονομικών του 
Δήμου είχε πλεόνασμα, που ήταν 
συγκεκριμένα 145.485 ευρώ. Ο 
πίνακας είναι αποκαλυπτικός. 
Τα τρία χρόνια πριν να 
αναλάβουμε 

τη διοίκηση, η ετήσια ζημιά 
του Δήμου εκτοξεύθηκε από 
540.649 ευρώ το 2004 στα 
2.722.204 ευρώ το 2007, δηλαδή 
πενταπλασιάσθηκε. 
Ένας  πραγματικός εκτροχιασμός!!!
Στην πρώτη χρονιά που αναλάβαμε, 
το 2007, η ετήσια ζημιά έπεσε στα 

635.602 ευρώ, δηλαδή μειώθηκε 
κατά 77% για να μετατραπεί σε 
πλεόνασμα 145.485 ευρώ το 
2008. Ήταν, πραγματικά, ένα 
νοικοκύρεμα!
Κι αυτό, αποτελεί μια ξεχωριστή 
ικανοποίηση για την παράταξή 
μας και για όλους που συμμετείχαν 
στη διοίκηση του Δήμου εκείνη την 
περίοδο. 

Το αυτονόητο

Έχουν μείνει μόνο λίγες 
μέρες πριν από τις Δημοτικές 
Εκλογές και από τους βασικούς 
διεκδικητές της Δημοτικής 
Αρχής, μόνο η ΑΙΓΙΝΑ ΚΙΝΗΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ παρουσιάζεται έτοιμη 
σε όλα τα επίπεδα: πρόγραμμα, 
προτάσεις, πληρότητα στελεχών! 
Κι όλα αυτά σε τέτοιο βαθμό, 
που αν αύριο (που λέει ο λόγος) 
γινόντουσαν οι εκλογές, δεν 
θα είχε κανένα πρόβλημα 
συμμετοχής και επικράτησης. 
Εδώ είναι λοιπόν, που Αιγινήτης 
προβληματίζεται κι αναρωτιέται: 
Πώς ορισμένοι διεκδικούν την 
διοίκηση όταν προεκλογικά 
δείχνουν τέτοια προχειρότητα, 
έλλειψη προετοιμασίας, απουσία 
προτάσεων και θέσεων;
Αν προεκλογικά δεν είσαι σε θέση 
να παρουσιάσεις μια στοιχειώδη 
προετοιμασία, οργάνωση και 
ομοιογένεια, πώς θα το κάνεις 
αν αναλάβεις την διοίκηση 
του Δήμου, ειδικά τώρα, στην 
σημερινή εποχή της κρίσης, που 
απαιτείται γρήγορη σκέψη και 
αντίδραση;
Κακά τα ψέματα. Η εποχή του 
«ας πάρουμε πρώτα τον Δήμο 
και μετά βλέπουμε τι κάνουμε» 
δεν υπάρχει πια. Ο τρόπος 
χειρισμού και αντιμετώπισης του 
σήμερα προϊδεάζει για τον τρόπο 
χειρισμού και αντιμετώπισης του 
αύριο.
Από την μεριά των υποψηφίων 
χρειάζεται αυτοδιοικητική γνώση, 
προετοιμασία και αίσθημα 
ευθύνης.
Από την μεριά των ψηφοφόρων 
χρειάζεται απλή λογική... 


