
«Ρουλέτα οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
το 2019 στην Άνδρο». Αυτό θα µπορούσε να εί-
ναι η µια θέση. «Εύκολα µπορεί να προβλέψει κα-
νείς το αποτέλεσµα». Αυτό είναι µία άλλη άποψη.
«Ναι αλλά τι έχετε να πείτε για τότε που;…» Η
µαγική φράση εκστοµίζεται και όλα ανατρέπονται. 
Σε µια λογική σειρά σκέψης και αντίληψης, σε

µια ροή του νου αλλά και του συναισθήµατος µα-
ζί, έρχεται η τροχοπέδη. Το χειρόφρενο που γυ-
ρίζει το αυτοκίνητο σβούρα όταν είναι εν κινήσει
κι αναποδογυρίζει σε χρόνους ρεκόρ παγιωµέ-
νες στάσεις ετών. «Σύµφωνοι, αλλά τι έχετε να
πείτε για τότε που;…» Και η κουβέντα µπορεί να
συνεχίζεται στο διηνεκές… 

Σχολιαστές των πάντων οι σχολιαστές του
internet, της παρέας, του καφενείου, του γρα-
φείου, του βαποριού, του σαλονιού και του λιµα-
νιού, δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω… Απα-
ξιώνουν τα πάντα χωρίς να βάζουν στη θέση
τους τίποτα. 
«Καλός ο Σουσούδης αλλά τι έχετε να πείτε

για τότε που;….», «Καλός ο Λοτσάρης αλλά τι έ-
χετε να πείτε για τότε που;….», «Καλός ο Καπά-
κης αλλά τι έχετε να πείτε για τότε που;….»,
«Καλός ο Μπάλλας αλλά τι έχετε να πείτε για
τότε που;….», «Καλός ο Γιαννίσης αλλά τι έχετε
να πείτε για τότε που;….». 
Έτσι η µικρή πυρηνική βόµβα εκρήγνυται, η συ-

ζήτηση τερµατίζεται και η µια πλευρά κραυγάζει
στην άλλη µε εµµονή κι οργή, αναπαράγοντας µο-
νάχα την έριδα και κτίζοντας τη ζωή ενός τόπου
πάνω σε µια διελκυστίνδα λάθος πάθους. Αποτέ-
λεσµα; Μια πορεία στην οµίχλη, στη λάσπη, στο ά-
γνωστο, στον καυγά και στο πουθενά. 
Εκλογές 2019. Άνοιξη. Κοιταχθείτε στον κα-

θρέπτη και στείλτε στην Ευρώπη, στους διοι-
κητικούς θώκους της Περιφέρειας και των
∆ήµων εκείνους που σας αντιπροσωπεύουν.
Τους ικανότερους για τον τόπο. ∆είτε το γενι-
κό καλό, µακριά από µικρόνοες αγκυλώσεις, µι-
κροµεγαλισµούς, µεγαλοϊδεατισµούς, πέρα από
τα στενά συµφεροντολογικά όρια του «Εγώ». 
∆ώστε µια ευκαιρία στο ήθος, την εντιµότητα,

τη δηµιουργικότητα, την εργατικότητα. ∆ώστε
µια ευκαιρία στο Αύριο. Ψηφίστε µέ το χέρι στην
καρδιά και στείλτε στο τιµόνι της Ευρώπης, του
Αιγαίου και της Άνδρου, τους καλύτερους. 
Είναι εκείνοι που µας αξίζουν. 
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Ι. Μαλταµπές: Από την Άνδρο 
στην κεντρική πολιτική σκηνή. 
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Επίκαιρος 
και ∆ιαχρονικός
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Εξαιρετική Επιλογή για το θερινό τρίµηνο 2019 αποτελεί η
διοργάνωση της έκθεσης Γιάννη Τσαρούχη από την Ιστορικό
Τέχνης και Θεωρίας του Πολιτισµού κ. Αθηνά Σχινά, στο
Ίδρυµα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως, ξεφεύγοντας από
τις εκθέσεις «σχολής» των τελευταίων ετών, ενώ η επιλογή
εναρµονίζεται πλήρως µε την επέτειο των 25 χρόνων από την
αρχή λειτουργίας του εικαστικού θεσµού «ΠΛOΕΣ» και την
επέτειο 30 χρόνων από τον θάνατο του µεγάλου δηµιουργού
της γενιάς του ’30. 
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