
Λίγες μόνο ημέρες απομένουν 
μέχρι τις εκλογές. Την Κυριακή 
18 Μαΐου οι δημότες της 

Αίγινας θα κληθούμε να επιλέξουμε 
τη νέα δημοτική αρχή. Κάθε 
ψηφοφόρος θα κληθεί με την ψήφο 
του να απαντήσει στο ερώτημα 
«ποιος είναι ο καλύτερος 
συνδυασμός;» και ανάλογα να πράξει. 

Συχνά, όμως το ερώτημα τίθεται με 
λάθος τρόπο. Ορισμένοι θεωρούν τις 
εκλογές ένα παιχνίδι που τελειώνει 
το βράδυ των εκλογών με τους 
πανηγυρισμούς του νικητή. Αυτό 
είναι ένα μεγάλο λάθος. Οι εκλογές 
δεν γίνονται για τις εντυπώσεις μιας 
βραδιάς, αλλά για την πορεία του 
νησιού μας για τα επόμενα 5 χρόνια.

Το πραγματικό ερώτημα, λοιπόν, το 
κρίσιμο δίλημμα που καλούμαστε να 
απαντήσουμε είναι: 
«Σε ποιόν Δήμαρχο, σε ποια 
παράταξη, σε ποια στελέχη θα 
εμπιστευθούμε την πορεία του 
νησιού μας για τα επόμενα 5 
χρόνια;»

Κι ακόμα:
«Ποιος Δήμαρχος, ποια παράταξη, 
με ποια στελέχη είναι πιο ικανοί να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα 
προβλήματα της καθημερινότητας, 
τα σκουπίδια, το νερό, τις λακκούβες, 
τη συγκοινωνία, τους αθλητικούς 
χώρους, την κοινωνική αλληλεγγύη;» 
«Ποιος Δήμαρχος, ποια παράταξη, 

με ποια στελέχη έχουν την εμπειρία, 
τη γνώση, την αποφασιστικότητα 
για να βγάλουν την Αίγινα από το 
τέλμα που βρίσκεται τα τελευταία 
χρόνια και να την οδηγήσουν σε 
δρόμους άνθισης, ανόρθωσης και 
ανάπτυξης;»
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Το πραγματικό δίλλημα και η 
απάντηση
συνέχεια από σελ 1...

Πιστεύουμε πως η απάντηση 
στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα, 
στα πραγματικά διλήμματα 
που προβάλλουν μπροστά στον 
ψηφοφόρο, βρίσκεται στην 
παράταξη ΑΙΓΙΝΑ – ΚΙΝΗΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ, στα ονόματα και την 

προσωπικότητα των συμπολιτών 
μας που είναι οι υποψήφιοι με 
αυτόν τον συνδυασμό.
Είμαστε μια ικανή ομάδα, με 
παλαιούς και νέους, με νέους και 
λιγότερο νέους, με γυναίκες και 
άντρες, όλοι μας με εμπειρία, γνώση 
και συνέπεια, αποφασισμένοι να 
δράσουμε για το καλό του νησιού 
μας με όρους ισότητας, διαφάνειας, 
εργατικότητας και καινοτομίας.
Τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμα για το νησί μας. 

Χρειάζεται μια Δημοτική αρχή με 
όραμα, αποφασιστικότητα και, 
κυρίως, εμπειρία και γνώση για να 
οδηγήσει την Αίγινα στην ανάκαμψη 
και την ευημερία.
Οι προτάσεις μας για την κρίσιμη 
πενταετία 2014 – 2019 είναι 
συγκροτημένες και συγκεκριμένες. 
Στην προεκλογική περίοδο, 
κάθε υποψήφιος συνδυασμός 
παρουσιάζει το πρόγραμμα του, 
προσπαθώντας να απαντήσει στο 
ερώτημα που θέτουν οι ψηφοφόροι: 
Τι θα κάνετε όταν εκλεγείτε;
Η συνηθισμένη απάντηση στο 
ερώτημα αυτό είναι συνήθως μια 
σειρά από υποσχέσεις που θυμίζουν 
περισσότερο ευχολόγιο παρά 
συγκροτημένη πρόταση.
Εμείς, η παράταξη ΑΙΓΙΝΑ – ΚΙΝΗΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ, αποφεύγουμε τις 
ανέξοδες και αδιέξοδες υποσχέσεις 
και οι προτάσεις μας, έχουν το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι δεν 
περιοριζόμαστε να αναφέρουμε 
μόνο το τι θα κάνουμε, αλλά 
δίνουμε μεγάλη σημασία στο 
πώς θα υλοποιηθούν αυτά που 
προτείνουμε.
Όλες οι δράσεις και οι παρεμβάσεις 
που προγραμματίζουμε περνάνε 
από τρία διακριτά στάδια:

•Σχεδιάζουμε και προτείνουμε
•Συζητάμε, συνεργαζόμαστε                      
   και αποφασίζουμε
•Οργανώνουμε και 
δημιουργούμε

Το πρώτο στάδιο είναι ο 
προσεκτικός σχεδιασμός και η 
συγκροτημένη πρόταση.

Στο δεύτερο στάδιο θέτουμε τις 
προτάσεις αυτές προς συζήτηση 
με τους πολίτες μέσα από τους 
οργανωμένους φορείς και 
οργανώσεις και κυρίως μέσα από 
τα θεσμοθετημένα όργανα, όπως 
είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, τα 
συμβούλια των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων, η Επιτροπή 
Διαβούλευσης, οι Επιτροπές 
του Δημοτικού Συμβουλίου, 
η Κοινωφελής Επιχείρηση, ο 
Αθλητικός Οργανισμός και γενικά 
όλες οι συλλογικότητες που 
δραστηριοποιούνται στην Αίγινα και 
αποτελούν τα ουσιαστικά κύτταρα 
της δημοκρατικής οργάνωσης της 
κοινωνίας μας. Επιστέγασμα αυτής 
της διαδικασίας είναι η λήψη των 
σχετικών αποφάσεων.
Και στο τρίτο στάδιο προχωράμε 
στην υλοποίηση αυτών που 
αποφασίστηκαν με όπλα την 
εμπειρία, τη μεθοδικότητα, τη 
γνώση, την αποφασιστικότητα.
Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο των 
προτάσεων μας που συνιστά και 
δέσμευση απέναντι στους πολίτες.
Συγκεκριμένες δράσεις και 
παρεμβάσεις έχουν αναφερθεί 
σε παλαιότερες δημόσιες 
τοποθετήσεις μας ενώ άλλες θα 
είναι το αντικείμενο προσεχών 
εκδηλώσεων.   
Με αυτές τις σκέψεις και τις 
δεσμεύσεις, σας καλούμε να μας 
εμπιστευθείτε, να μας ψηφίσετε και 
να πορευθούμε μαζί τα επόμενα 5 
χρόνια στον δρόμο της ευημερίας, 
της ανάπτυξης και της αναγέννησης 
της Αίγινας!
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Για μια Αίγινα αντάξια του 
πολιτισμού και της ιστορίας της

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
Στις επικείμενες Δημοτικές 
εκλογές της 18ης Μαΐου 

θα είμαι υποψήφια Δημοτική 
Σύμβουλος με την παράταξη ΑΙΓΙΝΑ 
- ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ και υποψήφιο 
Δήμαρχο τον Παναγιώτη Κουκούλη. 
Σ΄ αυτή μου την απόφαση με 
οδήγησε η αγάπη για την την ΑΙΓΙΝΑ, 
την ιδιαίτερή μου πατρίδα, αλλά και 
η βεβαιότητα ότι αυτή η δημοτική 
παράταξη είναι η καταλληλότερη για 
την αντιμετώπιση και επίλυση των 
προβλημάτων του Δήμου μας. 
Τη γνώση και την εμπειρία, που 
απέκτησα κατά την 28ετή υπηρεσία 
μου στο Δήμο της Αίγινας σε 
διοικητικές θέσεις (προσωπάρχης, 
υπεύθυνη αιμοδοσίας κ.α.) και από 
την 8ετή θητεία μου ως εκλεγμένη 
Νομαρχιακή Σύμβουλος Πειραιά 
υπηρετώντας σε θέσεις ευθύνης 
(αντιπρόεδρος Υπερνομαρχίας 
Αθηνών - Πειραιώς, Αναπτυξιακής 
εταιρείας Ν. Πειραιά, Δικτύου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν. Πειραιά, 
Οργανισμού Περιβάλλοντος Ν. 
Πειραιά κ.α.), επιθυμώ να τις 
προσφέρω στον τόπο μου και τους 
συμπολίτες μου, με πνεύμα ισότιμης 
αντιμετώπισης όλων, όπως πάντοτε 
έπραττα.
Η σύνθεση της παράταξής μας είναι 
αποτέλεσμα συστράτευσης ατόμων 
από όλες τις παραγωγικές τάξεις, 

με καταγεγραμμένη την ενεργή 
συμμετοχή τους σε κοινωνικές, 
εθελοντικές, πολιτιστικές δράσεις 
και εν γένει στα κοινά του τόπου 
μας. 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η 
ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
Για να πετύχουμε τον στόχο μας, 
θα αξιοποιήσουμε με κάθε τρόπο 
αναπτυξιακά προγράμματα, 
υλοποιώντας έτσι τα έργα 
υποδομής, που λείπουν από την 
Αίγινα (υποθαλάσσιος αγωγός 
νερού, διαχείριση απορριμμάτων, 
αποχέτευση, έργα οδοποιίας, 
αξιοποίηση ιστορικών μνημείων 
κ.α.), εξασφαλίζοντας εντάξεις 
και χρηματοδοτήσεις των έργων, 
σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
ευρωπαϊκούς και κρατικούς φορείς 
(ευρωπαϊκά ταμεία, υπουργεία, 
περιφέρεια). 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
Το στοίχημα της βελτίωσης 
της καθημερινότητας και του 
νοικοκυρέματος του νησιού μας 
θα το πετύχουμε άμεσα και τα 
αποτελέσματα θα είναι εμφανή από 
το πρώτο διάστημα της θητείας μας. 
Η καθαριότητα και η ευπρέπεια 
στην πόλη και στην περιφέρεια, 
η επάρκεια νερού, ο δημοτικός 

ηλεκτροφωτισμός και η ανταπόκριση 
στα αιτήματα των πολιτών, είναι για 
εμάς αυτονόητες υποχρεώσεις μας. 
Στους συμπολίτες μας, που 
πλήττονται από την πρωτόγνωρη 
οικονομική κρίση, θα 
προσπαθήσουμε να παράσχουμε 
ανακούφιση και βοήθεια, σε 
συνεργασία με την εκκλησία, τους 
δημόσιους κοινωνικούς φορείς 
και τους φορείς υγείας, τους 
συλλόγους και με ομάδες εθελοντών, 
ενισχύοντας το πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο σπίτι», τα προγράμματα σίτισης 
και με την δημιουργία στο Δήμο μας 
κοινωνικής υπηρεσίας. 

Της Δήμητρας (Τούλας) Στάθη Χατζίνα



Η Ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί

Σε λίγες ημέρες θα βρεθούμε 
μπροστά σε μια απο τις πιο 
κρίσιμες στιγμές για τη πορεία 

του νησιού μας, μπροστά στην 
απόφαση ποιος θα οδηγήσει για 
πρώτη φορά για πέντε χρόνια την 
Αίγινα σε μιά νέα πορεία ανάπτυξης.
Αυτά τα πέντε χρόνια χρωστάμε 
πολλά να κάνουμε για το νησί που 
γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και 
ζούμε, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα 
τι του οφείλουμε, τι λάθη κάναμε και 
πόσα πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί, 
χωρίς νικητές και ηττημένους από 
την επόμενη μέρα των εκλογών.
Η διαφορά αυτή τη φορά, πέρα από 
την πενταετή διάρκεια, είναι και 
η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση 
στην χώρα μας, που αποτρέπει ή 
αποκλείει τις εύκολες λύσεις του 
χθες με τον ανεξέλεγκτο δανεισμό 
για να καλύπτονται τα ελλείματα 
από τα λάθη και τις σπατάλες του 
παρελθόντος ή οι υποχρεώσεις του 
μέλλοντος.
Το προτόγνωρο για τη χώρα 
οικονομικό τοπίο αποτελεί μια 
μοναδική πρόκληση, που όμως 
απαιτεί τους ικανότερους στο 
Δήμο και όχι τούς μέτριους, τους 
δυνατούς σε γνώσεις και όχι τους 
αδύναμους. Απαιτεί καθημερινούς 
αγωνιστές πρώτης γραμμής και 
όχι ανθρώπους των μετόπισθεν, 
συνεργάτες στη δουλειά και όχι 
πρωτεργάτες στα όποια τοπικά 
διαπλεκόμενα συμφέροντα. Απαιτεί 
στελέχη, που θα γεφυρώνουν τις 
διαφορες και όχι άτομα που θα 
αγωνίζονται να τις κάνουν σημαία 
ανέξοδης προσωπικής προβολής. 
Τελος, απαιτεί ανθρώπους με όραμα 
για το μέλλον του νησιού μας και 
όχι στυλοβάτες της μιζέριας ή της 
αντιπαλότητας. 
Η Αίγινα, αυτό το προικισμένο νησί 
της Ελλάδας, που -εκτός απο τις 
ομορφιές της και την ιστορία της- 

είναι «ο προσιτός παράδεισος» για 
την μισή Ελλάδα δηλ. την Αττική και 
όχι μόνο, καθώς την επισκέπτονται 
πολλοί που την αγάπησαν από κάθε 
ακρη της γης, αξίζει και δικαιούται 
να έχει όλα όσα της στερήσαμε και 
όσα πρέπει να γίνουν.

Με τον καλύτερο Δήμαρχο και την 
καλύτερη ομάδα συνεργατών του, 
μπορούμε και πρέπει:
Να φτιάξουμε ένα Δήμο με 
οικονομική αυτάρκεια από τους 
πόρους που εχει το νησί αλλά μένουν 
ανενεργοί ή ανεκμετάλλευτοι.
Με ειδικευμένες ομάδες συνεργατών 
να γίνει η άριστη οργάνωση, τόσο για 
τη διασφάλιση των συμφερόντων και 
της αυτάρκειας του Δήμου όσο και 
για την εξυπηρέτηση κατοίκων και 
επισκεπτών.
Να εκμεταλλευτούμε τα κρατικά ή 
κοινοτικά προγράμματα έγκαιρα, 
σωστά ώστε να επιτύχουμε την 
μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση.
Να μεγιστοποιήσουμε το Τουριστικό 
προϊόν σε κάθε του μορφή, για 
όλες τις εποχές και για όλες τις 
κατηγορίες Τουρισμού, μέσω έργων 
αναβάθμισης και προσβασιμότητας 
του νησιού αλλά και με την προβολή 
του με όλα τα σύγχρονα μέσα.
Να αναβαθμιστεί και να προβληθεί 
ο παραδοσιακός, ιστορικός και 
αρχαιολογικός χαρακτήρας του 
νησιού μας με παρεμβάσεις 
ανάπτυξης, που όμως θα σέβονται 
ευλαβικά όσα κληρονομήσαμε.
Να επιδιώξουμε την αποκατάσταση 
της πολεοδομικής αναρχίας. 
Σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίας να φροντίσουμε τον 
παραδοσιακό χαρακτήρα οικισμών 
και κτιρίων, εφαρμόζοντας την 
πολιτική άλλων Ελληνικών νησιών, 
που τα μετέτρεψε σε περιζήτητους 
προορισμούς. 
Να δρομολογηθεί λύση σε προβλήματα 
που χρονίζουν ή «καρκινοβατούν» 
(Νερό, Καθαριότητα - σκουπίδια,  

αποχέτευση, οδικό δίκτυο κλπ).
Τα χωριά του νησιού να μην 
παραμείνουν απλά διοικητικά 
ενοποιημένα αλλά και οικονομικά 
τροφοδοτούμενα από το κέντρο με 
έργα υποδομής, με συγκοινωνιακή 
σύνδεση ανάπτυξης και όχι 
εγκατάλειψης .
Η Φροντίδα υγείας για όλους τους 
κατοίκους θα πρέπει να είναι 
μέγιστης προτεραιότητας, ώστε 
με συντονισμένες ενέργειες να 
αναβαθμιστεί ο ρόλος του Κέντρου 
Υγείας, του Νοσοκομείου και του 
Γηροκομείου.
Να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα 
η πρόνοια για τους αδύναμους ή 
τους ηλικιωμένους και ο συντονισμός 
των σχετικών ενεργειών από 
φιλανθρωπικές οργανώσεις, την 
εκκλησία ή όμάδες εθελοντών.
Οι αρχές ασφαλείας του Τόπου 
(Αστυνομία, Λιμεναρχείο,Πυροσβεστική) 
πρέπει να γίνουν οι καλύτεροι συνεργάτες 
του Δήμου για να εξασφαλιστούν η 
ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των 
κατοίκων του νησιού.
Τέλος, οι νέοι του νησιού δικαιούνται 
να έχουν σε κάθε δράση τους 
(Αθλητική, Επαγγελματική, 
Εκπαιδευτική) κάθε βοήθεια και 
έμπρακτη συμαπαράσταση. Αυτοί 
θα δώσουν συνέχεια σε ό,τι καλό 
μπορέσουμε να τους παραδώσουμε 
και αυτοί πρέπει να δώσουν ζωή 
σ’αυτόν τον τόπο.  
Όλα τα παραπάνω είναι λίγα από τα 
πολλά που πρέπει να γίνουν. Λίγα 
όμως από τα καθοριστικά σημεία, 

4

Του Παναγιώτη (Τάκη) Χαλδαίου του Ελευθερίου 

Τα πέντε πιο σημαντικά χρόνια 
για την Αίγινα
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Ένας σύγχρονος Δήμος
του Νίκου Γιαννούλη

Όλοι συμφωνούμε ότι ένας 
Δήμος προκειμένου να 
λειτουργεί με ευελιξία και 

φιλικότητα ως προς τον πολίτη, 
πρέπει να είναι σύγχρονος.
Για να συμβεί όμως αυτό πρέπει να 
κάνει χρήση όλων των εργαλείων που 
προσφέρει σήμερα η τεχνολογία, και 
κυρίαρχο εργαλείο σήμερα είναι το 
διαδίκτυο.
Ήδη ένα μεγάλο και συνεχώς 
αυξανόμενο ποσοστό πολιτών 
ενημερώνεται για όλα τα θέματα 
μέσω διαδικτύου, ενώ ένα εξίσου 
σημαντικό μέρος το χρησιμοποιεί 
για να κάνει και τις πάσης φύσεως 
συναλλαγές του. 
Στον Δήμο μας γίνεται χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας στις εσωτερικές 
κυρίως υπηρεσίες του Δήμου 
(μηχανογράφηση) ενώ στον τομέα 
εξυπηρέτησης και πληροφόρησης του 
πολίτη, οι υπηρεσίες περιορίζονται 
στην απλή ενημέρωση μέσω της 
επίσημης ιστοσελίδας του.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο υπάρχει 
περιθώριο μεγάλης βελτίωσης, ώστε 
να εγκαινιαστεί μία αμφίδρομη 
επικοινωνία πολίτη-Δήμου. Αντί να 
υπάρχουν διάφορα διασκορπισμένα 
σημεία πληροφόρησης, θα μπορούσε 
να υπάρξει μια κεντρική ηλεκτρονική 
- ψηφιακή «πύλη» με κεντρική 
διαχείριση. Τα οφέλη θα είναι άμεσα 
ορατά τόσο για το Δήμο με τον 
περιορισμό της γραφειοκρατίας 
(άλλο ένα τεράστιο θέμα), όσο 
και για τον πολίτη που για πολλές 

περιπτώσεις δεν θα απαιτείται πλέον 
η φυσική του παρουσία ώστε να 
εξυπηρετηθεί, αλλά θα μπορεί να 
διαχειρίζεται τις υποθέσεις του από 
απόσταση. 
Η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» 
είναι απαραίτητη να γίνει πράξη 
και στον Δήμο μας, με ουσιαστικό 
αποτελεσματικό και μόνιμο τρόπο και 
όχι αποσπασματικά μέσω διάφορων 
επιδοτούμενων προγραμμάτων, που 
-ενώ αρχικά ξεκινούν με προσδοκίες- 
αργά ή γρήγορα καταλήγουν 
ανενεργά και παροπλισμένα.
Βασικό στοιχείο για την επιτυχία 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
(όπως εξ άλλου ισχύει και για όλα τα 
πληροφοριακά συστήματα) είναι η 
εκ των έσω αποδοχή και υιοθέτηση 
του από τους άμεσα εμπλεκόμενους: 
υπαλλήλους και αιρετούς.
Και ενώ για τους μεν πρώτους αυτό 
είναι σχετικά εύκολο να επιτευχθεί 
γιατί για όσους έχουν τα τυπικά 

και ουσιαστικά προσόντα, αυτό θα 
αποτελέσει βοήθημα στην δουλειά 
τους, για τους αιρετούς όμως 
αυτό είναι ένα ζητούμενο, διότι 
η ενασχόληση και επιλογή τους 
συνήθως γίνεται με κριτήρια που 
πολλές φορές δεν δίνει βάρος σε 
αυτά τα σημεία. Και αυτό ο πολίτης 
πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη 
του όταν κάνει τις επιλογές του. 
Μια ενοποιημένη λοιπόν ηλεκτρονική 
ψηφιακή «πύλη» του Δήμου, 
άμεσα προσπελάσιμη -όχι μόνο 
μέσω διαδικτύου αλλά και μέσω 
εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα- 
εκτός της άμεσης και μετρήσιμης 
ωφέλειας στην καθημερινότητα, θα 
συμβάλλει και στην προβολή της 
εικόνας της ίδιας της Αίγινας στους 
«κατοίκους» του κυβερνοχώρου, 
με μεγάλα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα σε τομείς όπως του 
Τουρισμού και της ανάδειξης των 
τοπικών προϊόντων.

Παίρνοντας λοιπόν σαν λογικό 
δεδομένο ότι ο Δήμος μας πρέπει να 
είναι σύγχρονος, αυτονόητο είναι ότι 
πρέπει να διοικείται από σύγχρονους 
στην σκέψη ανθρώπους.
Ρίχνοντας μια απλή ματιά στους 
συνδυασμούς και στα στελέχη που 
διεκδικούν την ψήφο μας, τότε 
η επιλογή για τις εκλογές στις 18 
Μαΐου είναι εξ ίσου αυτονόητη: 

ΑΙΓΙΝΑ - ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

που θα κρίνουν την πορεία της νέας 
Δημοτικής αρχής, την πορεία της 
Αίγινας και την ζωή των κατοίκων 
του νησιού μας για τα επόμενα πέντε 
χρόνια.
Οι δομικές αλλαγές και επεμβάσεις 
στην διοίκηση του Δήμου είναι 
τώρα πιο απαραίτητες από ποτέ. Τα 
προβλήματα, που έγιναν «γάγραινα», 
απαιτούν ριζικές και άμεσες λύσεις 
τώρα και ο αγώνας μας αυτή τη 
φορά δεν έχει άλλη επιλογή από την 

επιτυχία.
Χρειάζεται ένας ηγέτης στον Δήμο 
με πολλές προσόντα: ηγετικές, 
διοικητικές, οργανωτικές ικανότητες, 
νηφαλιότητα αλλά και πυγμή, ενωτική 
διάθεση αλλά και αποφασιστικότητα, 
δίκαιος και απόλυτος στην αρχή της 
ισότητας ανάμεσα στους πολίτες 
του νησιού μας, με όραμα και 
εργατικότητα, με έμπνευση και 
συναίσθηση ευθύνης για το δύσκολο 
έργο που θα επωμιστεί, ώστε να γίνει 

η Αίγινα καλύτερη από ποτέ.
Αποφάσισα και εγώ, μαζί με τόσους 
άλλους συνεργάτες, να είμαι 
στο πλευρό του Τάκη Κουκούλη, 
αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του 
τα χαρακτηριστικά που θα ήθελα 
να έχει ο αυριανός Δήμαρχος στο 
νησί μου, για να γίνουν οι ελπίδες 
μας πραγματικότητα και η ζωή 
των παιδιών μας σ’αυτόν τον τόπο 
καλύτερη.
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Αναβάθμιση της αισθητικής μας 
παιδείας, εχέγγυο η πολιτιστική 
μας κληρονομιά     

Ζούμε σε ένα νησί, του οποίου 
η ιστορία και ο πολιτισμός 
ξεκινάνε από το 4.000 π.Χ. 

Δείγματα αυτής της κληρονομιάς 
διατηρούνται άθικτα έως σήμερα! 
Ζούμε σε ένα νησί - γενέτειρα 
πολιτισμού και τόπο φιλοξενίας, 
που αγάπησαν και δημιούργησαν 
οι άνθρωποι του πνεύματος, της 
τέχνης και της διανόησης. Ζούμε 
σε ένα ελληνικό νησί - δείγμα 
απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, 
άγνωστο όμως στον υπόλοιπο 
κόσμο. 
Αισθητική – πολιτισμός – 
εναρμόνιση: έννοιες που συνδέονται 
απόλυτα με την επίγνωση και 
τη συνειδητότητα. Η προσωπική 
επεξεργασία των δεδομένων 
γύρω μας, της παράδοσης, της 
ταυτότητας και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του τόπου μας, σε 
συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό 
της δημόσιας αντίληψης, μπορεί 
και πρέπει να δρομολογήσει αξίες, 
στάσεις ζωής και ενέργειες, ούτως 
ώστε να αναβαθμιστεί το νησί της 
Αίγινας, σε ένα τόπο προσφιλή στους 
κατοίκους και στους επισκέπτες, 
οικονομικά αυτόνομο και εύρωστο. 
Η αναβάθμιση όμως αυτού του 
νησιού απαιτεί σοβαρότητα, 

εξειδικευμένη γνώση, έντιμη και 
σκληρή δουλειά από την τοπική 
αυτοδιοίκηση και τους πολίτες 
της, που θα πρέπει να ενεργήσουν 
με συλλογική μνήμη, γνώση αλλά 
και κοινή λογική. Η λειτουργία 
αυτή είναι οργανική, η δράση 
συλλογική. Με αφετηρία την 
παιδεία, με στόχο την αφύπνιση 
των δημοτών, δημιουργείται το 
ερέθισμα ότι τα πράγματα μπορούν 
και πρέπει να λειτουργήσουν για 
να δώσουν αποτελέσματα! Με 
σεβασμό, φρέσκιες αντιλήψεις και 
σύγχρονες πρακτικές, αφήνουμε 
πίσω απαρχαιωμένα πολιτικά 
και προσωπικά συμφέροντα. 
Αντιρρήσεις, ρήξεις και συγκρούσεις 
είναι αναπόφευκτες, σε μία τέτοια 
δράση, που όμως αφορά σε βασικά 
αγαθά του καθημερινού και του 
μελλοντικού μας βίου. Θα πρέπει 
-πάση θυσία- να τα υποστηρίξουμε, 
ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι 
το τίμημα, σε προσωπικό ή πολιτικό 
επίπεδο.
Σεβόμενος πάντα και 
υποστηρίζοντας την πολιτιστική 
και αισθητική εικόνα του νησιού, 
θεώρησα υποχρέωσή μου να 
εμπλακώ στην αναβάθμισή του, 
με την ομάδα του Παναγιώτη 
Κουκούλη, Αίγινα Κίνηση Ευθύνης. Η 

ανάδειξη των πανέμορφων αλλά 
κακοποιημένων κτιρίων της 
Αίγινας, οι αρχαιολογικοί της χώροι 
και τα βυζαντινά της μνημεία, 
οι θρησκευτικές της μνήμες και 
πρακτικές, οι πολιτιστικές της 
εκδηλώσεις, η προώθηση της 
παραμελημένης ενδοχώρας, η 
δημιουργία ομάδων / συνεταιρισμών 
για την προώθηση των τοπικών 
της προϊόντων, οι αθλητικές της 
δράσεις, η οικολογική συνείδηση, 
είναι κάποια από τα θέματα, κάθε 
πολιτισμένου τόπου, που επιθυμώ 
να «αγγίξω» με σεβασμό. 
Σε αυτό το νησί θέλω να ζήσω, να 
δημιουργήσω και να συμβάλλω 
όσο μπορώ, για να συνυπάρξουμε 
με ευγένεια και ευαισθησία, στην 
Αίγινα, στον όμορφο τόπο μας.

του Νεκτάριου Κοντοβράκη

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην 
Αθήνα, αλλά τα τελευταία 18 

χρόνια ζω και δραστηριοποιούμαι 
επαγγελματικά στην Αίγινα. Η 
επιλογή αυτή έγινε συνειδητά, όχι 
από ανάγκη, αλλά από τη μεγάλη 
μου αγάπη για τις ομορφιές και τις 
δυνατότητες εξέλιξης αυτού του 
υπέροχου νησιού.

Οι φίλοι μου, αλλά και όλοι όσοι 
με γνωρίζουν, ξέρουν πλέον καλά 
πως η Αίγινα είναι η πατρίδα της 
οικογένειάς μου, ο τόπος μόνιμης 
διαμονής μας και το νησί που 
λατρεύουμε.
Αυτή η αγάπη και το ενδιαφέρον 
με ωθούν σήμερα να πάρω 
την απόφαση συμμετοχής στα 
κοινά, θέτοντας υποψηφιότητα 

Ανοιχτή επιστολή
της Φωτεινής (Έφης) Ιακωβίδου
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Το φάρμακο που σου κάνει 
καλό δεν το αλλάζεις     

της Μαρίας Γιαννοπούλου

Η οικονομική κρίση αναγκάζει 
όλους μας να ασχοληθούμε 
με: 

1) Κοινωνική αλληλεγγύη
Είναι αδιανόητο αυτήν την εποχή 
να μην κάνουμε κάτι για τους συ-
νανθρώπους μας, που δεν έχουν 
τη δυνατότητα να αγοράζουν βα-
σικά φάρμακα. Πρέπει να ευαισθη-
τοποιήσουμε όλους τους Αιγινήτες 
για το κοινωνικό φαρμακείο. 
α) Ο Δήμος πρέπει να προγραμμα-
τίζει τη συγκέντρωση φαρμάκων, 
π.χ. έξω από μία ενορία 
β) μέσα από το δίκτυο «Βοήθεια 
στο σπίτι» 
γ) από φαρμακευτικές εταιρείες
δ) από τα φαρμακεία του νησιού.
Πρέπει να δημιουργηθεί ένας κα-
νονισμός του κοινωνικού φαρμα-
κείου με τους όρους συμμετοχής 
των δικαιούχων, π.χ. ανασφάλι-
στοι - άποροι, με τη δημιουργία 
κάρτας. Ένας μικρός χώρος, που 
απαιτείται, πιστεύουμε ότι εύκολα 
θα βρεθεί.
2) Ενίσχυση από το Δήμο του «Αίγι-
να Εθελοντής».
3) Ψυχολογική ενίσχυση των αν-
θρώπων που έπληξε η κρίση με κά-

ποιο ψυχολόγο που θα συνεργάζε-
ται με το Δήμο μας. 
ΥΓΕΙΑ
1) Δεν επιτρέπεται να χάνονται 
ζωές σε ένα νησί, που είναι τόσο 
κοντά με τον Πειραιά. Πολλές φο-
ρές είμαστε τόσο κοντά, αλλά πα-
ράλληλα και πολύ μακριά. Το ελι-
κοδρόμιο πρέπει να είναι από τα 
πρώτα που θα υλοποιηθούν, όταν 
αναλάβουμε το Δήμο. 
2) Μονάδα αυξημένης φροντίδας 
στο Νοσοκομείο. Πρέπει να συμ-
μετάσχει και ο Δήμος για να επι-
τευχθεί αυτό. Αντιμετωπίζεται έτσι 
ένα βαρύ περιστατικό (π.χ. από 
ατύχημα) μέχρι τη διακομιδή του 
σε μεγάλο Νοσοκομείο. 
Δε σημαίνει ότι, αναφερόμενη σε 
υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη, 
παραβλέπω την καθημερινότητα 
του πολίτη. 
Η διαχείριση των σκουπιδιών και 
του νερού είναι για μας πρωτεύ-
οντα θέματα. Νομίζω όμως ότι 
έχουμε τη γνώση και την πείρα. Το 
αποδείξαμε όταν είμαστε στη Διοί-
κηση του Δήμου. Πρέπει όμως και 
εμείς οι πολίτες να συμμετέχουμε 
σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν 

αρκεί ο Δήμος όταν εμείς οι ίδιοι 
πετάμε τα σκουπίδια εκτός κάδων, 
ρίχνουμε τα νερά των πλυντηρίων 
στο δρόμο, εγκαταλείπουμε οικο-
σκευές. 
Θέλω να λέω ότι είμαι Αιγινήτισ-
σα και να είμαι υπερήφανη για το 
νησί μου.

Το φάρμακο που σου κάνει καλό 
δεν το αλλάζεις!

Ψηφίστε για Δήμαρχο 
τον Παναγιώτη Κουκούλη.

ως δημοτική σύμβουλος στις 
επερχόμενες δημοτικές εκλογές της 
18ης Μαΐου. 
Αποτελεί ξεκάθαρη θέση μου ότι 
οι πολίτες που αποφασίζουν να 
μετέχουν στα «κοινά» κάθε τόπου 
έχουν υποχρέωση να δουλέψουν 
σκληρά, βάζοντας  προτεραιότητες, 
όπως η καλύτερη ποιότητα ζωής, 
τα καθημερινά προβλήματα 
(καθαριότητα, ύδρευση κ.λπ.), η 
τάξη και η ασφάλεια, καθώς και η 
ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών 
από το Δήμο.

Επιπλέον, σαν νέος άνθρωπος και 
σαν γυναίκα, θεωρώ υποχρέωσή 
μου να διεκδικήσω με όλες μου τις 
δυνάμεις και να απαιτήσω λύσεις για 
όλα αυτά που απασχολούν σήμερα 
τη νεολαία του νησιού μας (θέσεις 
εργασίας, καλύτερες υποδομές, 
βελτίωση και αύξηση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων κ.λπ.). 
Πάντοτε πίστευα ότι οι πολίτες δεν 
είναι σωστό να περιμένουν τα πάντα 
από τη δημοτική αρχή ενός τόπου. 
Θεωρώ ωστόσο ότι η κινητήρια 
δύναμη της συνεισφοράς τους – 

από τηνεθελοντική εργασία μέχρι 
τη στήριξη ενός υποψηφίου στις 
εκλογές – είναι ο σεβασμός, που θα 
τους εμπνεύσει ο Δήμαρχος αλλά 
και οι συνεργάτες του.
Έτσι, λοιπόν, συστρατεύομαι με 
το συνδυασμό του υποψηφίου 
Δημάρχου Κου Παναγιώτη Κουκούλη 
«Αίγινα – Κίνηση Ευθύνης» με την 
υπόσχεση να ανταποκριθώ πλήρως 
στις προσδοκίες σας. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς
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Είναι καιρός για πειράματα;     
Του Νεκτάριου Λεούση

Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι,
Η παράταξή μας, «Αίγινα  - Κίνηση 
Ευθύνης», ζητάει την στήριξή 
σας στις επερχόμενες Δημοτικές 
Εκλογές. Και είναι ακριβώς το όνομά 
της, που την κάνει να διαφέρει από 
τις άλλες παρατάξεις που ζητάνε την 
ψήφο των συμπολιτών μας. Από την 
ίδρυσή της, το 2006, η ομάδα μας, 
πάντα υπό την καθοδήγηση του 
Παναγιώτη Κουκούλη, ο οποίος δεν 
υπήρξε ποτέ πολιτικός καριέρας, 
διαθέτοντας σπάνιο πολιτικό ήθος, 
συμμετέχει ενεργά στα πολιτικά 
δρώμενα του νησιού μας πάντα 
με ευθύνη των λόγων και των 
πράξεών της, με αποκορύφωμα 
την περίοδο 2007-2010, όπου 
είχαμε την τύχη να διαχειριστούμε 
την διοίκηση του Δήμου Αίγινας.
Πολλοί συμπολίτες μας 
αναρρωτιούνται για το ποια 
πρέπει να είναι τα κριτήρια βάσει 
των οποίων θα ψηφίσουν στις 
επερχόμενες δημοτικές εκλογές ή με 
άλλα λόγια, γιατί να ασχοληθούν με 
αυτές. Η απάντηση είναι αυτονόητη 
κατά την άποψή μου: με πολιτικό 
προσανατολισμό να διαλέξουν 
για Δήμαρχο αυτόν που, μαζί 
με τους συνεργάτες του, θα 
αποτελέσει την καλύτερη λύση 
για την Αίγινα του αύριο.

Την κρίσιμη τετραετία 2007-
2010 άλλαξαν πολλά στο νησί 
μας. Εξυγιάνθηκαν τα οικονομικά 
του Δήμου, μπήκαν οι βάσεις για 
μερικά από τα μεγαλύτερα έργα 
που θα έχουν γίνει ποτέ στο νησί 
και, το σημαντικότερο, η Αίγινα 
δεν απολάμβανε πότε καλύτερη 
ποιότητα ζωής σε μια σειρά από 
τομείς (ύδρευση, διαχείριση 
απορριμμάτων, πολιτισμός – 
δημιουργία Φεστιβάλ Φιστικιού). 
Δυστυχώς, πολλά από τα κεκτημένα 
της τετραετίας Κουκούλη δεν 
συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα να 
έχουν γίνει βήματα πίσω. Αλλά ας 
μην στεκόμαστε στην κριτική των 
προηγούμενων, μιας και πιστεύω 
ότι η κοινωνία της Αίγινας έχει ήδη 
κάνει τον απολογισμό της.
Έχοντας θητεύσει στο Λιμενικό 
Ταμείο Αίγινας, μπορώ με σιγουριά 
να πω ότι τέθηκαν γερές βάσεις 
για το μέλλον του Ταμείου και 
παράλληλα, από τις ενέργειές 
του, ενισχύθηκαν και διάφοροι 
άλλοι τομείς όπως ο τουρισμός ο 
αθλητισμός και ο πολιτισμός.
-Πρώτο και κυριότερο ήταν 
η βελτίωση των οικονομικών 
του Λιμενικού Ταμείου. Μόλις 
αναλάβαμε το Λιμενικό Ταμείο 
ανακαλύψαμε ότι εφαρμοζόταν 
λανθασμένα η τιμολόγηση στα τέλη 
προσορμήσεων και ελλιμενισμού 
των πλοίων που προσέγγιζαν το 
λιμάνι της Αίγινας. Με την άμισθη 
νομική υποστήριξη του μέλους 
της παράταξης μας Γιώργου 
Τσατήρη, απαιτήσαμε άμεσα από 
όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες την 
αναδρομική τιμολόγηση για τα 
έτη 2000 έως και 2008, κατά τα 
οποία τιμολογούνταν στις εταιρείες 
το ήμισυ (!) από τα προβλεπόμενα 
τέλη. Με αυτή την κίνηση το 

Λιμενικό Ταμείο Αίγινας διεκδίκησε 
και εισέπραξε περίπου 300.000 
ευρώ αναδρομικά και αφού πλέον 
η τιμολόγηση γινόταν σωστά, 
τα ετήσια έσοδα του Λιμενικού 
Ταμείου από προσορμήσεις πλοίων 
διπλασιάστηκαν (από περίπου 
75.000€/έτος σε 150.000€/έτος).
-Εκσυγχρονίσαμε τα λιμάνια της 
Αίγινας και της Πέρδικας με πλωτές 
προβλήτες σύγχρονου τύπου, με 
συστήματα χρέωσης υπηρεσιών (pil-
lars), καθώς και με δωρεάν παροχή 
Wi-Fi, παρέχοντας υπηρεσίες στα 
ιδιωτικά σκάφη που έρχονται στην 
Αίγινα, κάτι που λίγα λιμάνια και 
μαρίνες έχουν στην Ελλάδα.
-Συμβάλαμε στην ασφάλεια των 
ταξιδιωτών και των πλοίων με την 
επισκευή της ανωδομής του κεντρικού 
λιμανιού (χρηματοδοτούμενη από 
την Νομαρχία), την εγκατάσταση 
επαρκούς φωτισμού και την 
προμήθεια γεννητριών.
-Ολοκληρώθηκε μελέτη για την 
μαρίνα της Σουβάλας, με πρόβλεψη 
να δένει και επιβατηγό πλοίο, το 
μόνο λιμενικό έργο με χωροθέτηση 
με ΦΕΚ.
-Καθαρίστηκε ο πυθμένας του 
κεντρικού λιμανιού της Αίγινας μετά 
από δεκαετίες.
-Μετατρέψαμε τη χερσαία ζώνη 
του Λεοντίου (44 στρέμματα) από 
μια απέραντη χωματερή σε έναν 
ελεγχόμενο και καθαρό χώρο .
 -Εγκρίθηκε, μετά από μελέτη, από 
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
(Υ.Π.Α.) η δημιουργία ελικοδρομίου 
στο Λεόντι. Η χωρομέτρηση και η 
χωροθέτηση έγινε δε από την ίδια 
την ΥΠΑ, καθώς είναι η αρμόδια 
υπηρεσία.
-Ανακαινίσαμε εξ ολοκλήρου 
τις παιδικές χαρές Αίγινας και 
Σουβάλας.



Η Αίγινα είναι ένα ευλογημένο 
και πολύ αγαπημένο νησί, 
που αξίζει περισσότερη 

αξιοποίηση, προσπάθεια 
και προβολή! Τα παιδιά μας 
αξίζουν ένα μέλλον καλύτερο με 
προοπτικές, ελπιδα και όνειρα. Γι’ 
αυτό αγαπημένοι φίλοι και γνωστοί 
μπήκα και εγώ στο παιχνίδι! 
Συμμετέχω για να υποστηριξω το 
συνδυασμό αυτό, που πιστεύω 
ότι ειναι η καλυτερη επιλογή για 
τον τόπο μας. Στόχος μου είναι 
να προσφέρω και να βοηθήσω, 
όπου μπορώ, συντασσόμενη με 
μια ομάδα που και στο παρελθόν 
πολλές φορές επιβεβαίωσε ότι 
ενδιαφέρεται για τον νησί μας 

και έχει αποδείξει ότι κατέχει την 
προοπτική και τη δυνατότητα να 
ανεβάσει την Αίγινα εκεί όπου της 
αξίζει! 
Όπως κατ’ επανάληψη τονίζει 
ο Παναγιώτης Κουκούλης, 
επικεφαλής της παράταξής μας 
ΑΙΓΙΝΑ – ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
«αυτό που μένει είναι ο Αιγινήτης 
ψηφοφόρος ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ. 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».

Γιατί το μονο σίγουρο είναι ότι  
δεν έχουμε την πολυτέλεια να 
αποτύχουμε! 
 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ!
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Η Αίγινα εκεί όπου της αξίζει!
Της Χριστίνας Ιωαννίδου

-Με τη βοήθεια εθελοντών 
στολίσαμε το λιμάνι της Αίγινας 
τα Χριστούγεννα, κίνηση που 
προβλήθηκε από όλα τα ΜΜΕ 
πανελλαδικής εμβέλειας.
    -Στηρίζοντας  έμπρακτα τις αθλητικές 
εκδηλώσεις, συνδιοργανώσαμε 
με τον Ναυτικό Όμιλο Αίγινας το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist 
το 2008 κατά το οποίο βρέθηκαν 
πάνω από 1.000 επισκέπτες και 
αθλητές στο νησί μας. Στόχος 
μας είναι να διεκδικήσουμε εκ 
νέου μια ναυταθλητική οργάνωση 
αντιστοίχου βεληνεκούς, μιας και τα 
οφέλη για τον τουρισμό είναι πολλά 
και μιας και ο Ναυτικός Όμιλος με 
τις παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές 
επιτυχίες του αποτελεί την 
καλύτερη διαφήμιση της Αίγινας στο 
εξωτερικό.
-Την περίοδο 2007-2010, μιμούμενοι 
το παράδειγμα του Δημάρχου Αίγινας 
Παναγιώτη Κουκούλη, διαθέταμε 
τις αντιμισθίες του Προέδρου του 

Λιμενικού Ταμείου σε διάφορους 
συλλόγους και φορείς όπως ο 
Σύλλογος Γυναικών Αίγινας, το 
Λαογραφικό Μουσείο, η Φιλαρμονική 
Αίγινας, ο Ναυτικός Όμιλος Αίγινας, 
το ποδοσφαιρικό σωματείο 
Α.Ο.Σαρωνικός, η Επαγγελματική 
Ένωση Αγ. Μαρίνας.
Τα δείγματα γραφής μας είναι πολλά 
και δεν περιορίζονται σε ένα άρθρο. 
Έχουμε λύσεις για τον τόπο 
που αγαπάμε. Με τους σωστούς 
ανθρώπους στη σωστή θέση για τη 
σωστή δουλειά. 
Είναι γνωστό ότι η επόμενη θητεία 
θα είναι 5ετής. Πιστεύουμε 
ακράδαντα ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να υπάρχει συνεργασία 
και ομοψυχία μεταξύ των μελών μιας 
ομάδας. Στην αντίθετη περίπτωση ο 
Δήμαρχος θα βρεθεί εγκλωβισμένος 
σε μια παράταξη που δεν θα τον 
βοηθά στο να προωθήσει το έργο 
του. Το σημαντικότερο για το οποίο 
μπορούμε να εγγυηθούμε είναι ότι 

ψηφίζοντας την παράταξη «Αίγινα 
– Κίνηση Ευθύνης», ψηφίζετε μια 
αδιαίρετη ομάδα, που έχει 
συνεχή και δυναμική παρουσία 
τα τελευταία 8 χρόνια, 
ευελπιστώντας να αλλάξει για 
ακόμα μια φορά προς το καλύτερο 
τον τρόπο που ασκείται η διοίκηση 
στην Αίγινα!

Προσωπικά, η εμπιστοσύνη που μου 
επιφυλάξατε στις προηγούμενες 
δημοτικές εκλογές είναι για εμένα 
οδηγός, ώστε στο πλευρό του 
Παναγιώτη Κουκούλη να εργαστώ 
για ένα καλύτερο αύριο της Αίγινας.

Επειδή λοιπόν δεν είναι καιρός 
για πειράματα, σας καλώ να 
συνεχίσουμε μαζί την προσπάθεια 
που ξεκινήσαμε.
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Η Αίγινα χρειάζεται αγάπη, γνώση 
και σοβαρή δουλειά

Της Μαρίας (Μαίρης) Γαλάνη Κρητικού 

Κατεβαίνω σαν υποψηφία 
δημοτική σύμβουλος στις φετινές 
Δημοτικές εκλογές της Αίγινας 

ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του 
Τάκη Κουκούλη.
Το κάνω γιατί ξέρω τις μεγάλες 
δυνατότητες του μυαλού του, την 
εντιμότητά του και την αγάπη του για 
την Αίγινα.

Ξέρω ότι –κι αυτός, όπως κι εγώ– 
δεν εξυπηρετεί ούτε κόμματα, ούτε 
συμφέροντα, ούτε φτηνές φιλοδοξίες.
Θέλει, απλά, να δουλέψει για την λύση 
των προβλημάτων της Αίγινας.
Κι όταν είσαι έτοιμος να υπηρετήσεις 
κάτι που αγαπάς, δίνεις όλη σου την 
ψυχή.
Κατεβαίνω λοιπόν με τον Τάκη 
Κουκούλη με εφόδια τις προσωπικές 
μου γνώσεις και εμπειρίες σε τομείς που 
θα μπορούσαν να καλυτερέψουν την 
ζωή της Αίγινας και των κατοίκων της. 
Δεν έχω τις γνώσεις του Π. Κουκούλη 
και άλλων υποψηφίων του σε ειδικούς 
τομείς, εκείνοι τις έχουν. 
Όλη μου η οικογένεια σε βάθος τριών 
– τεσσάρων γενεών έχουν υπηρετήσει 
ποικιλοτρόπως το νησί μου κι εγώ έχω 
προσφέρει ό,τι μπόρεσα γι’ αυτό, από 
πολλά επίσημα και ανεπίσημα πόστα.
Αρνούμαι, παντελώς, την κομματικο-

ποίηση και τον χρωματισμό τον 
πολιτικό των δημοτικών συνδυασμών. 
Δεν αφορούν την Αίγινα οι πολιτικές 
εναγώνιες κούρσες, ούτε τα 
πολιτικά παιχνίδια, ούτε οι πολιτικοί 
ανταγωνισμοί. Η Αίγινα χρειάζεται 
αγάπη, γνώσεις επιστημονικές, 
κοινωνικές και ποικίλες και προπάντων 
σοβαρή δουλειά της Δημοτικής Αρχής.
Αν οι Αιγινήτες και οι Φίλοι της Αίγινας που 
ψηφίζουν εδώ, συμμερίζονται τις ιδέες 
μου και μου δώσουν την εμπιστοσύνη 
τους θα δουλέψω από το πόστο του 
Δημοτικού Συμβούλου όσο το μπορώ.
Αν μ’ αφήσουν στο σπίτι μου, θα 
εξακολουθήσω να ασχολούμαι με τα 
χιλιάδες ωραία πράγματα που κάνω 
και που γεμίζουν με ομορφιά και 
ικανοποίηση τη ζωή μου εξυπηρετώντας 
πάντα σαν απλό άτομο το νησί μου με 
τον δικό μου πολυποίκιλο τρόπο, όπως 
το έκανα και το κάνω πάντα! 

Ιδανικός Πολίτης - Ιδανικό Πολίτευμα

Έχω πολλά χρόνια να καθίσω 
να γράψω τις σκέψεις μου σε 
κάποιο χαρτί. Θα το κάνω όμως 

τώρα ξέροντας ότι έρχονται εκλογές. 
Εκλογές, που δε μοιάζουν με όλες τις 
άλλες, γιατί τώρα αντιμετωπίζουμε 
τα πιο πολύπλευρα προβλήματα. 
Ποιο είναι όμως το σημαντικότερό 
μας πρόβλημα; Νομίζω ο τρόπος 
με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα 
πράγματα. Είναι πολύ δεδομένος για 
να είναι αποτελεσματικός. 
Τρομάζω, βλέποντας τα πρόσωπα των 
ανθρώπων, να περπατάνε σκυμμένοι 
με χαμένο βλέμμα. Δεν περπατούν 
πλέον στον κόσμο. Περπατούν στον 
μικρό και μέτριο κόσμο τους. Τι 
άλλαξε και αυτός ο χαρούμενος και 
αισιόδοξος λαός έγινε έτσι, σε βάθος 
χρόνου; Εγώ, λοιπόν, πιστεύω πως 
άλλαξε ο πολίτης. 
Ποιος θα ήταν ο «Ιδανικός Πολίτης»; 
Σε κάθε ερώτηση είναι πιθανόν να 
υπάρχουν περισσότερες από μία 
απαντήσεις. «Ιδανικός Πολίτης» για 
ποιον; «Ιδανικός Πολίτης» για ένα 

καρτέλ μεγαλοβιομηχάνων θα ήταν 
αυτός που δε χώνει τη μύτη του σε 
«δουλειές άλλων» και δεν ψάχνει 
απαντήσεις για τις μπίζνες τους. 
«Ιδανικός Πολίτης» για τις πολυεθνικές 
θα ήταν αυτός που δε σκέπτεται, αλλά 
μιμείται, που αγοράζει από ράφια τα 
πολυδιαφημισμένα προϊόντα τους. 
Η ανεξάρτητη σκέψη θα ήταν γι’ 
αυτούς πρόβλημα. Δε θα ήθελαν να 
λειτουργείς αυτόβουλα. Θα ήθελαν 
να πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι 
ελεύθερος να αποφασίζεις, φτάνει να 
σου έχουν φτιάξει αυτοί τη λίστα με 
τα ψώνια σου ή τις ιδέες σου.
Ποιος θα ήταν ο «Ιδανικός Πολίτης» 
για εσάς; Ποιο το «Ιδανικό Πολίτευμα»; 
Νομίζω ότι και αυτό έχει απαντηθεί 
από τους γίγαντες της σκέψης, τον 
Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα. Για 
εμένα, αν με ρωτήσετε, θα πω ότι 
«Ιδανικός Πολίτης» είναι αυτός που 
επιλέγει, ανάμεσα στις λύσεις, το 
καλύτερο για τον εαυτό του και τον 
τόπο του. Είναι αυτός που εκλέγει 
και δέχεται να τον κυβερνούν οι 

άριστοι. Είναι αυτός που συμμετέχει 
και γνωρίζει γιατί παίρνονται 
κάποιες αποφάσεις. Εξυπακούεται 
ότι «Ιδανικό Πολίτευμα» είναι όταν, 
με δημοκρατικές διαδικασίες, ο 
«Ιδανικός Πολίτης» εκλέγει τους 
άριστους, οι οποίοι θα μεριμνήσουν 
για την πρόοδο του τόπου ή της 
χώρας τους.
Απ’ όλα αυτά θα καταλάβατε ότι πάντα 
θα υποστηρίζω και θα υπερασπίζομαι 
αυτούς τους «άριστους»! 

Του Γιώργου Λυκούρη 
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Η Αίγινα ως αξιόλογος και 
προσβάσιμος προορισμός

Του Παναγιώτη (Νότη) Χαλδαίου του Νικολάου

Ετοιμάζονται όλες οι παρατάξεις 
για τις επικείμενες δημοτικές 
εκλογές. Άλλες από καιρό έτοιμες 
και με ανθρώπους δοκιμασμένους 
άλλες νέες και άλλες αποτυχημένες 
στο παρελθόν, που με συμμαχίες 
προσπαθούν να δείξουν άλλο 
πρόσωπο.
Περίοδος όχι μόνο κρίσιμη 
προεκλογικά αλλά και βιοποριστικά, 
αφού το καλοκαίρι είναι ζωογόνο 
για όλες τις επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με τον τουρισμό και 
που στην πλειοψηφία τους είναι 
οικογενειακές. 
Σε μια τέτοια επιχείρηση είμαι 
τυχερός να δουλεύω και εγώ. Τυχερός 
γιατί το νησί μας, που πάνω από 85 
τετραγωνικά χιλιόμετρα δεν είναι, 
είναι πλούσιο από φυσική ομορφιά 
και μνημεία αρχαία, βυζαντινά και 
νεοκλασικά μιας και κατοικείται 
από τη Νεολιθική εποχή (5000 πχ). 
Τυχερός, που το νησί είναι γεμάτο 
μονοπάτια που οδηγούν σε αρχαίους 
ναούς και γραφικά εκκλησάκια και 
που σε μια ώρα απόσταση από την 
Αθήνα όλοι νιώθουν τόσο μακριά 
της.
Η Αίγινα είναι ικανή να λειτουργήσει 
σαν τον πιο αξιόλογο ταξιδιωτικό 
προορισμό στον Αργοσαρωνικό, εάν 
καταφέρει να αναδείξει μέσα από 
βασικές υποδομές τις ομορφιές της 
και την κουλτούρα της. Βασικές 
υποδομές, που θα καλύπτουν τις 
ανάγκες της καθαριότητας, της 
συγκοινωνίας προς και σε όλο 
το νησί, της ύδρευσης και της 
αποκατάστασης και ανάδειξης των 
πολιτιστικών μας μνημείων.
Το νησί μας αξίζει να προσελκύσει 
κάτι περισσότερο από μονοήμερες 
εκδρομές. Όλοι συμφωνούμε σε 
αυτό και ποτέ άλλοτε δεν ήταν 
μεγαλύτερες οι ευκαιρίες και 

αναγκαία η αξιοποίησή τους.
Με τη συνεχή πρόσθεση νέων 
πτήσεων προς το Ελευθέριος 
Βενιζέλος, τη βοήθεια της 
Εκκλησίας για την ανάπτυξη του 
θρησκευτικού τουρισμού και 
τις φιλότιμες προσπάθειες της 
Επιτροπής Τουρισμού δεν πρέπει να 
επιτρέψουμε σαν κάτοικοι και σαν 
επαγγελματίες του νησιού να μην 
εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις 
ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται.
Ανεπίτρεπτο είναι να έχουμε ένα pre-
mium (ανωτέρας ποιότητος) προϊόν, 
το οποίο κληρονομήσαμε, με ιδρώτα 
και κόπο να το φέρνουμε στην αγορά 
και να το παρουσιάζουμε την κρίσιμη 
στιγμή της αγοράς αμπαλαρισμένο 
με σκουπίδια. Αναρωτιέμαι πώς 
επιτρέψαμε σε δημοτικές αρχές, 
σε εταιρείες που επωφελούνται 
από αυτή την κατάσταση και στους 
εαυτούς μας να φτάσει το νησί μας 
στην κατάσταση που είναι σήμερα. 
Θέλω να κάνω ό,τι μου επιτρέπουν 
οι δυνάμεις μου για να γίνει όλο το 
νησί της Αιγινας ο πιο αξιόλογος 
και προσβάσιμος προορισμός στον 
Αργοσαρωνικό. Θέλω να φροντίσω 
με την ομάδα μου να υπάρχουν οι 
υποδομές και οι συνθήκες για να 
μπορεί ο επαγγελματίας της Αίγινας 
να δώσει με υποστήριξη τον αγώνα 
του.
Με λένε Παναγιώτη Χαλδαίο, έχω 
μεγαλώσει στα στενά πίσω από 
τη Παναγίτσα, έχω σπουδάσει 
Οικονομικά και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και δουλεύω στο ξενοδοχείο των 
γονιών μου στο χωριό της Βαγίας. 
Έχω ζήσει αυτό το νησί σαν 
κάτοικος, σαν παραθεριστής και 
σαν επαγγελματίας στον τομέα του 
τουρισμού. Ο τουρισμός είναι –ως 
γνωστόν- η κινητήρια δύναμη της 

χώρας μας και του νησιού μας, που 
είναι μια μικρογραφία αυτής. 
Ο ίδιος έκανα πρόταση συμμετοχής 
στο ψηφοδέλτιο του κ. Παναγιώτη 
Κουκούλη, καθώς στα έμπειρα χέρια 
του και στους ικανούς συνεργάτες 
του αισθάνομαι ότι μπορώ να 
εναποθέσω το μέλλον του νησιού 
μας για τα επόμενα 5 χρόνια.
Εμπιστεύομαι τον κ. Παναγιώτη 
Κουκούλη και τα μελή της ομάδας 
μου, γιατί κατάφεραν να παρουσιάσει 
ο Δήμος πλεόνασμα το 2008 ύψους 
145.000 ευρώ, ενώ το 2006 
παρουσίαζε ζημία ύψους 2.700.000 
ευρώ, όταν Δήμαρχος ήταν κάποιος 
που κατεβαίνει -αν δεν κάνω λάθος- 
και σε αυτές τις εκλογές.
Είναι η ευκαιρία μεγάλη για να τη 
χάσουμε και η ψηφος μας στους 
καιρούς που ζούμε έχει πάρει 
πολύ μεγάλη βαρύτητα για να τη 
χαραμίσουμε σε κάποιον, ο οποίος 
έργο δεν θα προσφέρει.

Με τη βοήθεια της ομάδας μου 
υπόσχομαι να αγωνιστώ για το νησί 
που τόσο αγαπάμε, υπεύθυνα με την 

«ΑΙΓΙΝΑ - Κίνηση Ευθύνης» 
και ζητώ για το καλό όλων μας την 
ψήφο σας. 
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Κοινωνική Αλληλεγγύη: 
Η μεγάλη ανάγκη των 
καιρών
Του Σωκράτη Δούκα

Βασική ιδέα των προτάσεων μας 
είναι, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές  ιδιαιτερότητες αλλά 

και τη δυνατότητα που δίνεται από 
τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα, να 
εδραιωθεί (γιατί είναι ανύπαρκτο) και 
να αναπτυχτεί ένα δίκτυο δομών που 
θα δώσει λύσεις σε καθημερινές αλλά 
και μείζονος σημασίας ανάγκες των 
πολιτών του νησιού.
Δίνουμε προτεραιότητα στην 
πρωτοβάθμια υγειονομική 
αντιμετώπιση που αποτελεί και το 
βασικότερο πρόβλημα όσον αφορά  
την καθημερινότητα και συνεχίζουμε 
σε γενικότερο πλαίσιο εντασσόμενοι 
σε προγράμματα που ήδη υπάρχουν, 
αλλά μέχρι τώρα αγνοούνται ώστε 
να ενισχύσουμε την τοπική κοινωνία 
σε επίπεδο μέριμνας , πρόνοιας και 
αλληλεγγύης.

Επικεντρωνόμαστε αρχικά σε 
τρεις βασικούς άξονες-στόχους 
που είναι:
1.Σχεδιασμός και υλοποίηση 
ελικοδρομίου.
2.Υλοποίηση εγκατάστασης 
αυτόνομου τομέα ΕΚΑΒ στην 
Αίγινα.
3.Δημιουργίας Κάρτας Υγείας 
Μαθητή μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΟΧΟΙ
•Υλοποίηση προγραμμάτων 
δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται 
από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από 
άλλα Υπουργεία, το κόστος των 
οποίων βαρύνει απ’ ευθείας τον 
προϋπολογισμό του αντίστοιχου 
Υπουργείου.

•Υλοποίηση προγραμμάτων Υγείας 
τα οποία εκτελούνται με έκτακτη 
χρηματοδότηση και 
•Προγράμματα δημόσιας Υγείας που 
χρηματοδοτούνται από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•Τμήμα Υποδοχής και Υποστήριξης 
Ευπαθών ομάδων.
•Συμβουλευτικό Κέντρο όπου 
παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη, 
νομικός σύμβουλος και νομική 
βοήθεια σε συνεργασία με τη  Νομική 
Υπηρεσία και Δικηγορικό Σύλλογο 
και ενημέρωση για θέματα που 
αφορούν την τρίτη ηλικία, τα άτομα 
με αναπηρίες, τις γυναίκες που 
χρειάζονται ανάλογη στήριξη, τους 
αλλοδαπούς, τους πρόσφυγες.  
•Συντονισμός δράσης φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων και σωματείων.
•Συνέχιση και  επέκταση 
προγραμμάτων ̈ Βοήθειας στο Σπίτι¨.
•Συνεργασία  με  φορε ίς  που 
υλοποιούν Εθνικά ή Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα για ΑΜΕΑ.
•Συνεργασία με δομές φιλοξενίας 
ευπαθών ομάδων.
•Προώθηση και  ανάπτυξη 
εθελοντ ισμού  κα ι  κο ι νων ική 
αλληλεγγύη με τη δημιουργία τοπικών 
δικτύων.
•Ανάπτυξη δικτύου πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας.
•Σχεδιασμός,προγραμματισμός 
και μέριμνα για την εφαρμογή 
προγραμμάτων-μέτρων για την 
προαγωγή της δημόσιας υγείας και 
συγκεκριμένα για την πληροφόρηση 
των δημοτών για θέματα δημόσιας 
υ γ ε ί α ς  κ α ι  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή 
προγραμμάτων εμβολιασμών.

‘Ένταξη στο Εθνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής 
Υγείας   (ΕΔΔΥΠΠΥ) 

Ανάπτυξη Δικτύου Δομών 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ωφελούμενοι: Δημότες  που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας 
ή απειλούμενοι από φτώχεια (π.χ. 
ανασφάλιστος με πολύ χαμηλό ετήσιο 
εισόδημα, άτομα που διαθέτουν 
βιβλιάριο απορίας κλπ). Εξασφαλίζουν 
ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς 
διαβίωσης που συνίσταται κυρίως σε:
-κάλυψη βασικών καταναλωτικών 
αναγκών και σίτισης
-παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας και δωρεάν φαρμακευτικών 
σκευασμάτων
-πληροφόρηση και παροχή υπηρεσιών 
ενίσχυσης της αυτενέργειας των 
ωφελουμένων. 
Για την άρτια στελέχωση και 
λειτουργία των Κοινωνικών Δομών 
προσλαμβάνονται νέοι άνεργοι. 

Ποιες είναι οι δομές κοινωνικής 
αλληλεγγύης
-Κοινωνικό Παντοπωλείο. Σκοπός 
να διανέμονται σε τακτική βάση 
τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη 
ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα 
προϊόντα, είδη ένδυσης και 
υπόδησης, βιβλία παιχνίδια κλπ, σε 
ορισμένο αριθμό οικογενειών (που 
πληρούν τα κριτήρια), προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η ισονομία και η 
αξιοπρέπειά τους.
-Δομή παροχής συσσιτίων.
-Κοινωνικό Φαρμακείο. Συμβάλλει 
στη βελτίωση πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγείας, προσφέροντας 
δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό 
και παραφαρμακευτικά προϊόντα.
-Δημοτικός λαχανόκηπος. 
Προσφέρεται η ευκαιρία σε άπορους, 
άνεργους και άστεγους να καλλιεργούν 
οπωροκηπευτικά, αποκλειστικά για 
τη σίτιση τους, κατά τη διάρκεια 
ενός έτους. Για την καλλιέργεια από 
τους ωφελούμενους διατίθεται ο 
απαραίτητος εξοπλισμός, ενώ το 10% 
της ετήσιας παραγωγής προσφέρεται 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. 
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Αιγινήτης από επιλογή!
Του Ηλία Μπόβαλη

Είμαι 47 ετών, παντρεμένος με 
3 κόρες.
Είμαι επίσης Αιγινήτης από 

επιλογή! Γιατί αγάπησα από μικρό 
παιδί αυτό το μοναδικό νησί. 
Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές 
μου υποχρεώσεις διατηρώ το 
προνόμιο να έρχομαι πολύ συχνά 
και να συμμετέχω ενεργά στα 
δρώμενα του νησιού! Η αγάπη μου 
για την νεολαία του νησιού με έκανε 
να σταθώ δίπλα στον αθλητισμό 
και να συμβάλω και εγώ με τις 
δυνάμεις μου στην ανάπτυξη που 
συντελείται στο βόλεϊ και το 
μπάσκετ, πιστεύοντας παράλληλα 
ότι μέσα από αυτόν θα δημιουργηθεί 
ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την 
Αίγινα τα επόμενα χρόνια! 
Η επαγγελματική μου ενασχόληση 
και οι προσωπικές μου γνωριμίες 
μου έδωσαν την δυνατότητα να 
προβάλλω το νησί μου (φεστιβάλ 
ντοκιμαντέρ στην Αίγινα, επίσκεψη 
στην Αίγινα της πρωταθλήτριας 
γυναικείας ομάδας της ΑΕΚ για 
προετοιμασία και φιλικό αγώνα, 

συμμετοχή και δράσεις σε 
κοινωνικές ομάδες στην Αίγινα). 
Στήριξα και στηρίζω την οικονομία 
του νησιού, προτείνοντας λύσεις 
και ιδέες για καλύτερη ποιότητα 
ζωής, ενώ σεβόμενος τον τόπο όπου 
διαμένω έγινα δημότης Αίγινας, 
κάτι που προτείνω να πράξουν όλοι 
οι «παρασκευάδες» ! 
Η πείρα μου σε θέματα αθλητισμού 
και πολιτισμού προέρχεται από 
τη μακρόχρονη επαγγελματική 
μου ενασχόληση στους τομείς 
αυτούς: ιδιοκτήτης της εταιρείας 
παραγωγής ELIBO PRODUCTIONS, 
συμμετοχή –είτε σαν παραγωγός 
είτε σαν διεύθυνση παραγωγής– 
σε τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, 
Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα – ΕΡΤ, 
Έρευνα – Μέγκα, Οικολογικά 
ημερολόγια – ΕΡΤ, όπως επίσης 
και στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ ΤΟ 
ΝΗΜΑ (που ακολουθεί την πορεία 
του Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές), 
ντοκιμαντέρ με μεγάλη επιτυχία στη 
διεθνή και εγχώρια αγορά. 
Διετέλεσα γενικός διευθυντής στην 
ΠΑΕ ΑΕΚ και φέτος ασχολούμαι με 
την γυναικεία ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ. 
Τέλος στον επαγγελματικό τομέα, 
να προσθέσουμε και τη διοργάνωση 
συνεδρίων, εκδηλώσεων, συναυλιών, 
εμπειρία που μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην διοργάνωση 
πολιτιστικών και αθλητικών 
δρώμενων στο νησί.
Τα προσωπικά μου βιώματα μου 
δίνουν τα χρηστικά «όπλα» για 

να προσφέρω στην Αίγινα με 
περισσότερο ακόμα ζήλο την 
επόμενη μέρα! 
Κατέρχομαι υποψήφιος με τον 
συνδυασμό Αίγινα Κίνηση 
Ευθύνης, του οποίου ηγείται ο 
Παναγιώτης Κουκούλης. Ο 
μοναδικός άνθρωπος που έκανε κάτι 
θετικό για την Αίγινα και που μπορεί 
να δώσει λύσεις στα περισσότερα 
προβλήματα του νησιού.
Είτε εκλεγώ είτε όχι, θα συνεχίσω να 
αγαπάω το νησί μου και να κάνω ό,τι 
μπορώ για αυτό και για όσους ζουν 
σε αυτό. Δεν επιθυμώ να κλείσω 
δουλειές, να εξυπηρετηθώ ή να 
εξυπηρετήσω. Η νομή της εξουσίας 
είναι για μένα αδιάφορη και ξένη. 
Και ενοχλούμαι από όσους έχουν 
τέτοιο βλέμμα.
Καλώ λοιπόν τους συμπολίτες μου 
να κάνουν σε αυτές τις εκλογές 
μια υπέρβαση. Όχι ψηφίζοντας 
εμένα, αλλά αλλάζοντας βλέμμα. Ας 
δημιουργήσουμε με σεβασμό στο 
περιβάλλον, στον πολιτισμό, στον 
αθλητισμό και στους ανθρώπους 
του νησιού όχι αυτό που εμείς 
ονειρευόμαστε αλλά αυτό που όλοι 
θέλουμε!

Μια καλύτερη ζωή για τους 
ανθρώπους του νησιού, για τα 
παιδιά μας. 
Γιατί η Αίγινα είναι οι άνθρωποί 
της, είμαστε όλοι εμείς, 
είτε γεννηθήκαμε εδώ είτε 
επιλέξαμε να ζήσουμε εδώ! 

-Τράπεζα Χρόνου.
-Γραφείο διαμεσολάβησης. Παρέχει 
υπηρεσίες πληροφόρησης αναφορικά 
με τις υπηρεσίες διευκόλυνσης στην 
επικοινωνία με τους κρατικούς 
φορείς, σε θέματα που αφορούν την 
υγεία και την εργασία.         

•Στήριξη στους πολύτεκνους
•Δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής 
Προστασίας με σκοπό (υπό το 

συντονισμό του Δήμου και σε 
συνεργασία με κοινωνικούς φορείς 
και εθελοντικές οργανώσεις) την 
παροχή βοήθειας σε ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες και σε όσους 
πολίτες το έχουν ανάγκη. 
• Α ξ ι ο π ο ί η σ η  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν 
προγραμμάτων που προορίζονται για 
δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής στους 
δήμους, ώστε να χρηματοδοτηθεί 
ένα δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής και 

στήριξης εκείνων των κοινωνικών 
ομάδων και των πολιτών που 
αποδεδειγμένα το χρειάζονται.

Σας ζητάμε να δώσουμε όλοι 
μαζί τα χέρια

για να διαχειριστούμε  την 
αλληλεγγύη με

συνεργασία και αξιοπρέπεια.
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Γιαννοπούλου Μαρία 
Φαρμακοποιός

Γιαννούλης Νικόλαος 
Μηχανικός πληρ/ρικής

Γκρινέζος Κωνσταντίνος
Ηλεκτρ. Μηχανικός ΤΕΙ

Δούκας Σωκράτης
Χειρουργός

επειγοντολόγος

Ζωγράφος Παύλος
Εργολάβος Οικοδομών

Θεοδοσιάδου Ναταλία
Ιδιωτική Υπάλληλος

Ιακωβίδου  Φωτεινή
Ιδιωτική Υπάλληλος

Ιωαννίδου Χριστίνα
Γραφίστρια

Κάππος Ανάργυρος
Κατασκευές Αλουμινίου

Κάτσας Νικόλαος
Μαθηματικός

Καφετζή Κρυσταλένια 
(Λένια) Ιδιωτική Υπάλληλος

Κοντοβράκης Νεκτάριος
Ζωγράφος – Γλύπτης

Κουτσούκος Σώζων
Επαγγελματίας Οδηγός

Κράους Σουζάνα
Συνταξιούχος δημοσιογράφος

Κρεούζης Αναστάσιος
Υπάλληλος ΙΚΑ

Λεούσης Νεκτάριος
Πλοίαρχος Ε.Ν.

Λούβαρη Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός

Λυκούρης Γεώργιος
Έμπορος

Μαρίνος Νικόλαος
Πληροφορικός–Υπάλ.ΔΕΔΔΗΕ

Μεθενίτης Παντελεήμων
Επιχειρηματίας

Μπακόμητρος Αθανάσιος
Προπονητής Ακαδημιών

Μπάλλιας Αλκιβιάδης
Τοπογράφος Μηχανικός

Μπαρμπέρης Ευάγγελος
Οικοδόμος

Μπέσης Δημήτριος
Έμπορος

Κρητικού - Γαλάνη Μαρία 
(Μαίρη) Δημ/φος – Καθηγήτρια

Κυριαζάνος Αντώνιος
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Λαζάρου Στυλιανός
Συνταξιούχος ΔΕΗ

Οι Άνθρωποι του 
Συνδυασμού μας

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
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Αλυφαντή - Γκλαβά Νεκταρία 
(Ρούλα) Οικιακά

Μπήτρος  Νεκτάριος
Οικοδομικές Εργασίες

Πούντος Νικόλαος
Λογιστής–φοροτεχνικός

Στάμου Χαρίκλεια 
(Χαρά) Επιχειρηματίας 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Μωρόγιαννης Κωνσταντίνος
Υπάλληλος Κέντρου Υγείας

Μπόβαλης Ηλίας
Παραγωγός Ντοκιμαντέρ

Πτερούδης Νικόλαος
Επιχειρηματίας

Τρίμης Κυριάκος
Υπάλληλος ΙΚΑ – Πολιτικές 

Επιστήμες Παντείου

Σαΐνη - Στουραΐτου (Λάλα) 
Αγγελική  -  Επιχ/τίας

Νικολούζος Ευστάθιος
πρ. Ιπτάμενος φροντιστής

Σοφικίτης Ιωάννης
Συνταξιούχος ΕΛ.ΑΣ.

Τσατήρης Γεώργιος
Δικηγόρος

Σάνσης Νικόλαος
Συνταξιούχος–Οικονομολόγος

Πάλλης Συμεών (Σίμος)
Εργολάβος Οικοδομών

Σπυριδάκης Παναγιώτης 
(Τάκης)

Ηθοποιός – σκηνοθέτης

Τσιφλίδης Νικόλαος
Συνταξιούχος

Τζίτζη-Κουκούλη Γεωργία
Οικιακά

Παπαδόπουλος Ιωάννης
Αρχιτέκτων – Μηχανικός

Στάθη-Χατζίνα Δήμητρα
 (Τούλα) πρ. Δημ.οτική Υπάλ. / 

Νομαρχιακή Σύμβουλος

Χαλδαίος Παναγιώτης 
(Τάκης) του Ελευθερίου
Ηλεκτρονικός Μηχανικός Η/Υ

Τσιφλίδης Χρήστος
Κούριερ

Πούντος Ιωάννης
Διευθυντής Γενικού Λυκείου 

Αίγινας – Φυσικός

Σταθόπουλος Ιωάννης
Απόστρατος Αξ/κός Π.Ν.

Χαλδαίος Παναγιώτης 
 (Νότης) του Νικολάου
Οικονομολόγος / Ξενοδόχος

Υποψήφιοι Σύμβουλοι κατά Δημοτική και τοπική 
Κοινότητα:

 Δημοτική Κοινότητα Αίγινας

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
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Κασιμάκης Δημήτριος
Συνταξιούχος

Ανδρούτσου Μαρία (Μαίρη)
Συνταξιούχος Υπουργείου Πολιτισμού

Ζαραβέλας Γεώργιος
Ιδιωτικός Υπάλληλος

Μαλτέζος Δημήτριος
Ιδιωτικός Υπάλληλος

Καφετζή Αγγελική
Οικιακά

Γιαννούλης Μηνάς
Εργολάβος Οικοδομών

Κουκούλης Ευάγγελος
Ιδιωτικός Υπάλληλος

Μαρτής Μιχαήλ
Συνταξιούχος Ναυτικός

Κοτσάνης Θρασύβουλος 
(Θράσος) Ξενοδόχος

Κώντη Στυλιανή
Πτυχιούχος Προσχολικής Αγωγής

Μαυρογιάννη Μαρία
Ιδιωτική Υπάλληλος

Ψαρρά Βασιλική
Διευθύντρια Νοσηλευτικής

Μπέσης Νεκτάριος
Αλιεύς

Λεούση Σταματίνα (Τούλα)
Ιδιωτική Υπάλληλος

Πετροπούλου Νίκη 
(Νέλλη) Άνεργη

Σιγάλα Μαριάννα (Μάνια)
Επαγγελματίας Οδηγός

Λεούσης Χαράλαμπος
ε.α. Οικονομικός 
Αξιωματικός Ε.Ν.

Φωτάκης Απόστολος
Επιχειρηματίας

Χρυσοχόος Αντώνιος
Επιχειρηματίας

Πούντος Κωνσταντίνος
Αρτοποιός

Χαλδαίος Θωμάς
Ξενοδόχος – Γενικός 

Γραμματέας Ξενοδόχων Αίγινας

 Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης

 Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού

  Τοπική Κοινότητα Πέρδικας

 Δημοτική Κοινότητα Βαθέος


