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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

“Θέλουμε η πολιτική να επιστρέψει
στον πολίτη, και η ηθική
να επιστρέψει στην πολιτική”

Αγαπητές συµπατριώτισσες,
Aγαπητοί συµπατριώτες,

Με γνωρίζετε και σας γνωρίζω. Μπορεί
να είµαι νέος σε ηλικία, αλλά συµπλήρωσα ήδη, υπηρετώντας την αυτοδιοίκηση, 12 ολόκληρα χρόνια, τα 8 απ’ αυτά
στην Περιφέρεια. Από το 2011 µέχρι το
2014 υπήρξα περιφερειακός σύµβουλος
Κυκλάδων στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Και από το 2014 µέχρι σήµερα είµαι
περιφερειακός σύµβουλος της συµπολίτευσης µε την ιδιότητα του Επάρχου Άνδρου.
Τα χρόνια της θητείας µου ως νέος περιφερειακός σύµβουλος Κυκλάδων (από
32 µέχρι 36 χρονών) στάθηκαν πολύτιµα.
Ήταν χρόνια πολιτικής µαθητείας. Στην
αντιπολίτευση, χτίζεις πολιτικό χαρακτήρα,
διαµορφώνεις κριτήρια, µελετάς προγράµµατα και προϋπολογισµούς, περιοδεύεις στον τόπο σου και κατανοείς τα
προβλήµατα, αποκτάς γνωριµίες µε
όλους, συνοδοιπόρους και αντιπάλους.
Τον Σεπτέµβριο του 2014 ανέλαβα σαν
νέος Έπαρχος την ανασύσταση του Επαρχείου, το οποίο είχε απαξιωθεί από τις αλλαγές που επέβαλε ο “Καλλικράτης” . Η
ανασυγκρότηση διήρκησε έναν ολόκληρο
χρόνο, και από το 2015, οι υπηρεσίες λειτουργούν εύρυθµα και παράλληλα άνοιξαν τα τµήµατα τεχνικής υπηρεσίας,
κοινωνικής µέριµνας και ανάπτυξης. Καταφέραµε µε τους συνεργάτες µου να
εκταµιεύουµε χρήµατα από την Περιφέρεια και χρηµατοδοτήσαµε κάποιες δράσεις του ∆ήµου Άνδρου. Από το 2015 και
µετά, οι υπηρεσίες µας λειτούργησαν κανονικά. Παρά τις περιορισµένες αρµοδιότητες που έχει το Επαρχείο, καταφέραµε
να τρέξουµε δικές µας µελέτες για δικά
µας έργα που ωρίµασαν το 2017 και ήδη
τρέχουν το 2018 στην Άνδρο, στηριζόµενοι
πια στη δική µας τεχνική υπηρεσία και

στην τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας.
Η συµµετοχή µου στα κοινά και
η αγάπη µου για την Άνδρο µε
οδήγησαν, µετά από σκέψεις,
συζητήσεις και προβληµατισµούς, στην απόφαση να συµµετέχω στις αυτοδιοικητικές
εκλογές του 2019 ως υποψήφιος ∆ήµαρχος Άνδρου. Ξεκίνησα µε µια οµάδα πολιτών, εκ
των οποίων πολλοί είναι νέοι
και ασχολούνται µε τα αυτοδιοικητικά για πρώτη φορά και
µε την συνδροµή φίλων, συνεργατών και έµπειρων αυτοδιοικητικών, δηµιουργήσαµε
τον συνδυασµό “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝ∆ΡΟ”. Στόχος µας είναι η
ανάδειξη µιας νέας διοίκησης
- ηλικιακά και πολιτικά - στην
Άνδρο.
Θέλουµε η πολιτική να επιστρέψει στον πολίτη, και η
ηθική να επιστρέψει στην πολιτική.
Με αυτή την σκέψη πορεύτηκα
µέχρι τώρα στα πολιτικά πράγµατα του νησιού µας και ανέλαβα πολιτικές πρωτοβουλίες
µε ρίσκο και κόστος, πέρα από
τις περιορισµένες αρµοδιότητες του Επάρχου, για πολλά από τα µεγάλα
προβλήµατα του νησιού µας. Μπήκα
µπροστά για να βρούµε λύσεις στα ακτοπλοϊκά ζητήµατα εδώ και τρία χρόνια. Συζήτησα και διαβουλεύτηκα µε όλους τους
ακτοπλόους του νησιού µας. ∆εν πέτυχα
όλα όσα ήθελα, αλλά κατάφερα να έχω
διαύλους επικοινωνίας µαζί τους για να
λύνονται πολλά ζητήµατα, κάτι που αναγνωρίζουν πια και οι ίδιοι.
Παρά τις διαφωνίες µου σε ορισµένα θέµατα µε τον ∆ήµο Άνδρου, του συµπαρα-

στάθηκα σε όλες τις ενέργειες που ήταν
για το καλό του νησιού, χωρίς να λογαριάσω πολιτικό κόστος.
Με µικρό προϋπολογισµό στη διάθεσή
µου, πήρα πρωτοβουλίες για διάφορα
έργα (αντιπληµµυρικά, συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου, καθαρισµό ρεµάτων κ.λπ.). Κινητοποίησα τους κατοίκους,
ήρθα σε επαφή µε τους εργολάβους και
τους ακτοπλόους του νησιού µας και ζήτησα τη βοήθειά τους, επικαλούµενος την
αγάπη τους για τον τόπο. Και αυτοί πιστεύοντας σε µένα, στους συνεργάτες µου

και στην Άνδρο, υπερέβησαν
εαυτούς.
Με την συνεννόηση και την συνεργασία, εγώ και ο συνδυασµός “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ”,
σκοπεύουµε να πολιτευτούµε
στα δηµοτικά πράγµατα και στο
µέλλον, από όποια θέση µάς τοποθετήσει η ψήφος των πολιτών, στις εκλογές του 2019.
∆εν τάζουµε τα πάντα σε όλους,
υποσχόµαστε όµως ότι θα γίνουν τα αυτονόητα. Θα δώσουµε προτεραιότητα στις
άµεσες και επιτακτικές ανάγκες
του νησιού.
Έχουµε στόχους και χρονοδιάγραµµα.
Στον αγροτικό τοµέα, οδηγός
µας είναι οι πρωτοβουλίες που
πήραµε ως Επαρχείο για την
ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, µε την διοργάνωση
στην Άνδρο ηµερίδων φέρνοντας σε επαφή τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηµατίες του
νησιού, καθώς και πρωτοβουλίες για την εύρυθµη λειτουργία
των σφαγείων, για το µέλι και
την βιολογική µελισσοκοµία.
Στην υγεία, ένας από τους στόχος µας είναι η απορρόφηση
χρηµατικού επιδόµατος από την Περιφέρεια, για πρόσληψη νέων γιατρών για κάλυψη των αναγκών της Άνδρου.
Στην διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας,
θα ακολουθήσουµε την παραγωγική αναδιοργάνωση µε την πλήρη διαφάνεια που
πετύχαµε µέσω των ανοιχτών συνελεύσεων του Μουστακείου Κληροδοτήµατος.
Έτσι έγινε δυνατή η κερδοφορία του, η
έναρξη εκ νέου του προγράµµατος υποτροφιών, αλλά και η χρηµατοδότηση τοπικών έργων.

Στα θέµατα της παιδείας προέχουν οι συνθήκες στέγασης, θέρµανσης, υγείας και
επιµόρφωσης των παιδιών µας.
Κρατώντας σταθερά το πηδάλιο, µε µεθοδικότητα και συνεργασία, θα πραγµατοποιήσουµε όλο αυτό το έργο. Και όπου
χρειαστεί θα έρθουµε σε ρήξεις µε το παρελθόν κάτι που άλλωστε έχω ξανακάνει..
Σήµερα κάνουµε το επόµενο βήµα για µια
Άνδρο που θα κυριαρχούν η διαφάνεια, η
οργάνωση και η αποτελεσµατικότητα.
Όλοι µαζί µπορούµε να λύσουµε τα µεγάλα χρόνια προβλήµατα, των σκουπιδιών, της καθαριότητας, της ύδρευσης,
της ενέργειας, της αποχέτευσης, του βιολογικού, του πρωτογενή τοµέα, της
υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της
χρήσης γης, των συγκοινωνιών και του
τουρισµού, αλλά και τα µικρότερα καθηµερινά, που µας ταλαιπωρούν όλους
άδικα τόσα χρόνια.
Με συνεννόηση, οµόνοια, σύµπνοια, προγραµµατισµό και σκληρή δουλειά, θα
έχουµε σίγουρα και άµεσα αποτελέσµατα.
Τα σηµαντικότερα όµως για εµάς είναι η
συνεργασία και η αγάπη που θέλουµε να
µας αγκαλιάσουν όλους, ασχέτως παρατάξεων, πεποιθήσεων και παντός είδους
διαχωρισµών, για να καλυτερέψουµε την
καθηµερινότητα και τις συνθήκες της
ζωής µας.
Μαζί µπορούµε να κάνουµε την Άνδρο
µας αυτό που της αξίζει να είναι, η Αρχόντισσα του Αιγαίου.
Μαζί µπορούµε να κάνουµε όλους τους
Ανδριώτες µια µεγάλη αγαπηµένη οικογένεια.
Όλοι µαζί µπορούµε να αλλάξουµε την
Άνδρο.
Ο επικεφαλής της παράταξης
“ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ”
∆ηµήτρης Λοτσάρης
Υποψήφιος ∆ήµαρχος

Συνεργασία και κοινή λογική είναι αυτό που χρειαζόµαστε!

ΤΟ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΑ
αρατηρώ στις επαφές που
έχω µε κόσµο στο νησί
µας, µια συµπεριφορά την
οποία αποκαλώ «στρογγύλεµα».
Είναι η συµπεριφορά που έχει
κάποιος, ο οποίος διαφωνεί µε
κάποιους άλλους και το δηλώνει
σε όλους, εκτός από αυτούς µε
τους οποίους διαφωνεί. Είναι η
προσπάθεια που κάνει κάποιος
για να τα έχει καλά µε όλους.
Είναι η θέση του, έχεις δίκιο εσύ
και συµφωνώ µε αυτά που λες,
αλλά εγώ είµαι φίλος µε τον τάδε
ή έχω υποσχεθεί στον δείνα που
είναι και συγγενής µου. Είναι αυτό
που ακούω συνέχεια, “εγώ µαζί
σου είµαι, αλλά δεν θέλω να βγω
να το δηλώσω φανερά για να µην
εκτεθώ, όµως σε ότι χρειαστείς
θα βοηθήσω”.
Αγαπητοί µου συµπολίτες
πιστεύω πως όταν έχουµε µια
θέση και µια άποψη πρέπει να την
στηρίζουµε. Αυτό δεν σηµαίνει ότι
αυτοί µε τους οποίους
διαφωνούµε είναι εχθροί µας ή
πρέπει να τσακωθούµε µαζί τους.
Ούτε είναι δυνατόν τα συµφέροντα
και ο φόβος, να µας εµποδίζουν
να σηκώσουµε το ανάστηµά µας
και να µπούµε µπροστά, για να
αλλάξουµε τα κακώς κείµενα του
τόπου µας. Όλο αυτό βέβαια είναι
και µία ένδειξη της ζηµιάς που
κάνει στο νησί µας η αλαζονική
και εκδικητική συµπεριφορά
ανθρώπων που άσκησαν
διοίκηση και επηρέασαν την
καθηµερινότητα µας.
Ας µην ξεχνάµε όµως ότι έχουµε
ευθύνη σαν πολίτες και ότι η
ψήφος δεν είναι απόδειξη φιλίας
ή συγγενική υποχρέωση, αλλά
ανάληψη ευθύνης, ενεργός
συµµετοχή και υπεύθυνη
τοποθέτηση του καθενός για το
συµφέρον όλης της κοινωνίας και
της Άνδρου. Όταν είµαστε
άρρωστοι ή όταν θέλουµε να
κτίσουµε σπίτι, δεν ψάχνουµε ένα
φίλο ή κάποιον συγγενή, για να
µας λύσει το πρόβληµα, αλλά
επιλέγουµε ένα καλό γιατρό και
κάποιον δοκιµασµένο αρχιτέκτονα
που έχει να επιδείξει έργα.
Αν συµπωµατικά αυτοί είναι φίλοι
και συγγενείς ακόµη καλύτερα.
Εγώ ζητώ την στήριξη και την
ψήφο σας, µόνο αν πιστεύετε ότι
την αξίζω εγώ και ο συνδυασµός
“ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ”.
Έχουµε ιερή υποχρέωση να
επιλέξουµε τον ικανότερο
υποψήφιο και τον δυναµικότερο
συνδυασµό και να µην
επαναλάβουµε τα λάθη του
παρελθόντος, επιλέγοντας άτοµα
που αποδεδειγµένα δεν
πρόσφεραν τίποτε στην Άνδρο,
αλλά µε τις επιλογές και τις
πράξεις τους την κράτησαν πίσω
και της στέρησαν ακόµη και τα
αυτονόητα.
∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ
ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΦΡΟΥΤΑΛΙΑ
ΧΑΪ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΥΓΑ.

ποιός είναι ο ∆ηµήτρης Λοτσάρης;

Ο
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∆ηµήτρης Λοτσάρης

Οι γονείς του Αθηνά & Ανδρέας

Από το γάµο του µε την Μαριάννα Αρµένη

∆ηµήτρης Λοτσάρης γεννήθηκε
το 1978. Τελείωσε τις σπουδές
του, αποκτώντας το πτυχίο του
Μηχανολόγου- Μηχανικού Βιοµηχανικού Σχεδιασµού το 2001.
Στη συνέχεια, λόγω επαγγελµατικού ενδιαφέροντος, παρακολούθησε σχολή Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής, από την οποία
αποφοίτησε το 2004.
Η οικογένειά του διατηρεί επιχειρήσεις
εστίασης στο Χαλάνδρι στην Αθήνα από το
1975 και στον Φελλό της Άνδρου από το
1988. Μετά την αποφοίτησή του και για τέσσερα χρόνια, ανέλαβε µε τον αδελφό του να
επεκτείνει την επιχειρηµατική δραστηριότητά
τους στην Άνδρο, ανοίγοντας και νέο εστιατόριο στον Άγιο Πέτρο (2004-2007). Από το
2007, τα δύο αδέρφια πήραν τα ηνία των επιχειρήσεων και επεκτάθηκαν, ανοίγοντας
ακόµα ένα εστιατόριο στα Σπάτα Αττικής.
Είναι παντρεµένος µε τη Μαριάννα Αρµένη
και έχουν δύο παιδιά, την Κυριακή - Μαρία
και την Αθηνά-Μαρίνα.
Με την πολιτική ασχολήθηκε ενεργά από
πολύ νέος και εκλέχτηκε Τοπικός Σύµβουλος Φελλού Άνδρου το 2006.
Το 2010 εκλέχτηκε Περιφερειακός Σύµβουλος Νοτίου Αιγαίου και ξανά το 2014 µε τον
περιφερειάρχη Γιώργο Χατζηµάρκο, οπότε
και ανέλαβε - ως Έπαρχος Άνδρου - την
ανασύσταση του Επαρχείου, το οποίο είχε
απαξιωθεί από τις αλλαγές που επέβαλε ο
“Καλλικράτης”.
Κατά την διάρκεια της θητείας του ως Έπαρχος (2014 – 2019) πραγµατοποιήθηκαν :

µελέτη και κατασκευή του υδατοδροµίου ν.
Άνδρου.
• Από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου χορηγήθηκε και για την Άνδρο
επίδοµα 450 ευρώ µηνιαίως, σε γιατρούς για
την πλήρωση των κενών θέσεων.
• Από την Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου
διοργανώθηκαν σηµαντικές εκδηλώσεις για
την ανάδειξη πολιτιστικών µνηµείων:
α) Στις 20 Ιουλίου 2017 εκδήλωση για την
ανάδειξη του “Στρόφιλα”, της αρχαιότερης
πόλης της Ευρώπης στο Ανοιχτό Θέατρο Άνδρου.
β) Στις 29 Σεπτεµβρίου 2017 εκδήλωση για
τον Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο
Κόρθι στην αίθουσα του νέου κτιρίου του
Κληροδοτήµατος Πέτρου Λ. Μουστάκα στην
Πίσω Μεριά Κορθίου.
Από την Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου διεξήχθησαν σεµινάρια µε µαζική συµµετοχή
του κόσµου:
α) Σεµινάρια τον Ιούνιο του 2015 και τον
Μάρτιο του 2017 σε Γαύριο, Μπατσί, Χώρα,
Κόρθι για τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό µε τίτλο “Η νοοτροπία µας καθορίζει το µέλλον µας” και
οµιλητή τον κ. Καλογεράκη, εκπαιδευτή στελεχών επιχειρήσεων, µε θεµατική την σύγχρονη επαγγελµατική & ποιοτική
εξυπηρέτηση πελατών – ενδυνάµωση &
εµψύχωση εργοδοτών – εργαζοµένων.
β) Τον Μάρτιο του 2018 για τους µαθητές της
Άνδρου πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία
µε το Μουστάκειο Κληροδότηµα µε µεγάλη
επιτυχία εκπαιδευτικό πρόγραµµα "Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την οδική ασφάλεια στην Άνδρο"
από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς».
Για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων και του
πρωτογενή τοµέα από την Περιφερειακή
Ενότητα Άνδρου διοργανώθηκαν ενηµερω-

ντας, µάλιστα, τα πέντε (5) από τα οκτώ (8)
διαµερίσµατα που ήταν κενά για µεγάλο
χρονικό διάστηµα καθώς και ένα κατάστηµα.
• Με ανοιχτές διαδικασίες και πλήρη διαφάνεια εκµίσθωσε µε µακροχρόνια µίσθωση
στην «ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕΤ» το ακίνητο του –
κατάστηµα (πρώην Jackson) στο Κολωνάκι.
Η συµφωνία προβλέπει την επένδυση, περίπου 1.500.000€, συµπεριλαµβανοµένων
των αδειοδοτήσεων και του συνόλου της
δαπάνης ανέγερσης σύγχρονου κτιρίου,
χωρίς καµία επιβάρυνση του Κληροδοτήµατος.
• Με ίδιους πόρους κατασκευάστηκαν τρεις
(3) παιδικές χαρές και συγκεκριµένα στο ∆ηµοτικό Σχολείο του Μουστακείου, στα Αϊπάτια και στα Αηδόνια και ένα (1) γήπεδο
Μπάσκετ στον προαύλιο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου Μουστακείου. Επίσης έγιναν
εκτεταµένες επισκευές στο κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου του Μουστακείου και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Κορθίου.
• Ολοκλήρωσε και παρέλαβε το νέο Πανεπιστηµιακό κτίριο του Μουστακείου Κληροδοτήµατος, αναλαµβάνοντας παράλληλα
δράσεις για την αξιοποίηση του σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε τη χρηµατοδότηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.
• Ολοκλήρωσε µε ίδιους πόρους τον δρόµο
που οδηγεί στο Μοναστήρι της Παναγίας των
Τροµαχίων.
• Με πόρους του Κληροδοτήµατος αγοράστηκε πυροσβεστικό όχηµα που θα παραχωρηθεί στον Σύλλογο Εθελοντών
∆ασοπυροσβεστών Άνδρου.

Με την οικογένειά του
Το νέο πυροσβεστικό όχηµα

Καθαρισµοί ρεµάτων και αγροτικών δρόµων

Με τον δίδυµο αδερφό του, Βαγγέλη

Στην έκθεση παραδοσιακών προϊόντων

Με τον Περιφερειάρχη Γ. Χατζηµάρκο,
στη Βουλή

Παρέλαση 25ης Μαρτίου

Με τον Μητροπολίτη ∆ωρόθεο

• Έργα οδοποιίας και συντήρησης στο Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο της Άνδρου συνολικού
προϋπολογισµού περίπου 1.300.000€, µε
µελέτες που εκπονήθηκαν από την Τεχνική
Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου.
• Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων της Άνδρου, µε Προγραµµατικές Συµβάσεις µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
και ∆ήµου Άνδρου συνολικού προϋπολογισµού 274.00€.

Καθαρισµοί επαρχιακού οδικού δικτύου

• Συντήρηση - Επισκευή ∆ηµοτικού Σταδίου
ν. Άνδρου µε σύναψη Προγραµµατικής
Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Άνδρου, προϋπολογισµού
60.000 ευρώ. Η µελέτη εκπονήθηκε από την
Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, ενώ την επικαιροποίηση και
την επίβλεψη του έργου έχει η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου Άνδρου.
• Χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξ΄ ιδίων πόρων για την κατασκευή τριών παιδικών χαρών στις περιοχές
Γαυρίου, Μπατσίου και Νειµποριού Χώρας,
συνολικού προϋπολογισµού 132.000 ευρώ.
Την ευθύνη της µελέτης, την διενέργεια του
διαγωνισµού και την επίβλεψης των έργων
έχει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Άνδρου.
• Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Τήνου - Άνδρου για την

Από οµιλία σε εκδήλωση στο Κόρθι

Επιβλέποντας έργα

τικές συναντήσεις και δράσεις:
α) Το 2015 µε πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου πραγµατοποιήθηκαν
δύο συναντήσεις µε παραγωγούς τοπικών
προϊόντων και τοπικούς επιχειρηµατίες του
νησιού στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης και προώθησης ντόπιων προϊόντων.
β) Σεµινάρια και εκπαίδευση νέων µελισσοκόµων σε συνεργασία µε την εταιρεία
APIGEA και το Μουστάκειο Κληροδότηµα.
Το Νοέµβριο του 2015 διοργανώθηκε από
την Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου ενηµερωτική συνάντηση µε µελετητή χωροταξικού σχεδιασµού παρουσία µηχανικών και
λοιπών φορέων του νησιού για την κατάθεση προτάσεων, σχετικά µε την εκπόνηση
της χωροταξικής µελέτης.
• Χρηµατοδοτήθηκαν πολλοί Πολιτιστικοί και
Αθλητικοί Σύλλογοι και ο ∆ήµος Άνδρου για
την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων πανανδριακού χαρακτήρα, στην πλειοψηφία τους
εκτός τουριστικής περιόδου.
• Η Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου ανέλαβε
πλήθος πρωτοβουλιών για την βελτίωση
των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών µε συνεχή
παρουσία του Επάρχου Άνδρου κ. ∆ηµήτρη
Λοτσάρη στο Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής και συχνές επαφές µε
τους ακτοπλόους.
• Το Κληροδότηµα Πέτρου Λ. Μουστάκα,
του οποίου ο ∆. Λοτσάρης είναι µέλος της
διαχειριστικής επιτροπής από τα τέλη Οκτωβρίου 2014, έχει να επιδείξει τα εξής έργα:
• Με την πρόσληψη ενός συνεργάτη για την
διαχείριση της ακίνητης περιουσίας στην
Αθήνα, εκµίσθωσε το σύνολο των ακινήτων
στην περιοχή του Κολωνακίου ανακαινίζο-

Με τους συνεργάτες του
στην επιχείρησή του

• Χρηµατοδότησε την επικεράµωση του
Ναού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο
Κόρθι και το Σεπτέµβριο 2017 πραγµατοποίησε σε συνεργασία µε την Περιφερειακή
Ενότητα Άνδρου και τους συλλόγους Μουστακείου και Αηδονίων εκδήλωση για την
ανάδειξη του Ναού του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου στο Κόρθι, στο Πανεπιστηµιακό
Κτίριο του Κληροδοτήµατος στην Πίσω
Μεριά.
• Υπέγραψε τις συµβάσεις µε τους υποτρόφους του Κληροδοτήµατος έτους 2009 και
αποπλήρωσε µεγάλο µέρος των υποχρεώσεων προς τους υποτρόφους 2008 και
2009. Το 2016 προκήρυξε οκτώ (8) υποτροφίες, η έγκριση των οποίων εκκρεµεί µετά
από προσφυγή στο Σ.Τ.Ε. Το 2017 προκήρυξε τέσσερις (4) υποτροφίες για φοιτητές
ΑΕΙ και ΤΕΙ και µιας (1) µεταπτυχιακού φοιτητή, καταβάλλοντας την πρώτη ετήσια δόση.
• Κατέβαλε υποτροφίες στους µαθητές του
Μουστακείου ∆ηµοτικού Σχολείου στην
Πίσω Μεριά για το σχολικό έτος 2017-2018
και έχει εγκρίνει τις υποτροφίες για το σχολικό έτος 2018-2019.
• Τον Μάρτιο του 2017 διοργάνωσε σε συνεργασία µε την Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου µε µεγάλη επιτυχία εκπαιδευτικό
πρόγραµµα για τους µαθητές της Άνδρου:
"Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την οδική ασφάλεια στην
Άνδρο" από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς».
• Συνέστησε Οργανισµό ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας του Κληροδοτήµατος Π. Λ. Μουστάκα και καθιέρωσε δηµόσιες, τακτικές
ετήσιες και έκτακτες εκδηλώσεις απολογισµού των πεπραγµένων της ∆ιαχειριστικής
Επιτροπής του Κληροδοτήµατος στην Πίσω
Μεριά.
Το Κληροδότηµα συνεχίζει ανελλιπώς το
έργο του.

Με υποτρόφους και τους γονείς τους

Εσείς που κάνετε κριτική από απέναντι, ελάτε µαζί µας να κάνουµε έργο

Σκέψεις για την πολιτική κατάσταση στην Άνδρο

Η

κατάσταση που επικρατεί αυτή την περίοδο στην Άνδρο είναι πολύ περίεργη
και ρευστή. Μένουν λιγότεροι από 5
µήνες µέχρι τις ∆ηµοτικές εκλογές και ακόµη
δεν έχει ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο. Ανακοινώσεις υποψηφιότητας για την θέση του
∆ηµάρχου έχουν κάνει οι εξής: Ο ∆ηµήτρης
Λοτσάρης επικεφαλής του συνδυασµού
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ». Ο Λευτέρης Μπάλλας. Ο Γιάννης Καπάκης επικεφαλής του συνδυασµού “Η ΑΝ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ”. Και ο
νυν ∆ήµαρχος Θεοδόσης Σουσούδης επικεφαλής του συνδυασµού «ΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Συζητιέται επίσης και η
υποψηφιότητα του ∆ηµήτρη Γιαννίση.
Τα περισσότερα από αυτά είναι γνωστά καιρό
τώρα, αλλά το περίεργο είναι πως εκτός από
τον ∆. Λοτσάρη, όλοι οι υπόλοιποι λειτουργούν σαν να µην έχουν µπροστά τους εκλογές,

ακολουθούν µια τακτική σιγής, επιτρέποντας
να κυκλοφορούν φήµες, που µπερδεύουν περισσότερο την κατάσταση που σιγοβράζει
γύρο τους , δίνοντας τροφή σε κουτσοµπολιά
και υποθέσεις.
Τι ζυµώσεις γίνονται και τι παιχνίδια παίζονται;
Ποιος άλλος τελικά θα καταρτίσει και θα κατεβάσει συνδυασµό για τις δηµοτικές εκλογές;
Πώς θα στηριχθούν και από ποιους θα πλαισιωθούν οι υποψήφιοι ∆ήµαρχοι. Μήπως κάποιος υπαναχωρήσει βλέποντας ότι δεν
µπορεί να µαζέψει τους υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους που χρειάζεται και ότι οι
ψήφοι που θα συγκεντρώσει δεν θα του εξασφαλίσουν µια θέση στο νέο ∆.Σ.; Θα δούµε
άραγε περίεργες αλλαγές, συγχωνεύσεις,
συµµαχίες και συνεργασίες µεταξύ ανθρώπων που έχουν αλληλοκατηγορηθεί ή προέρχονται από διαφορετικούς χώρους για να

επιβεβαιωθεί άλλη µια φορά το ρητό «Ο σκοπός αγιάζει τα µέσα»;
Οι κάτοικοι του νησιού, φαίνεται να έχουν κουραστεί µε την όλη κατάσταση που βιώνουν τα
τελευταία χρόνια. Υπάρχει µεγάλη δυσαρέσκεια και έχει απαξιωθεί σε µεγάλο βαθµό η
πολιτική αλλά και οι πολιτικοί. Για τον απλό
κόσµο φταίνε όλοι για την κατάντια της χώρας
και του νησιού.
Ο κόσµος θα ψηφίσει αυτή την φορά µε τελείως διαφορετικά κριτήρια από αυτά που
ίσχυαν µέχρι τώρα. Τα κριτήρια βασικά θα
είναι κοινωνικά και όχι πολιτικά. Θα παίξουν
µεγάλο ρόλο τα αισθήµατα του θυµού της ανασφάλειας και του φόβου που είναι τα κυρίαρχα αισθήµατα των ψηφοφόρων. Οι
πολίτες θέλουν να απαλλαγούν από αυτούς
που τους έφεραν σε αυτά τα χάλια. ∆εν εµπιστεύονται τα κόµµατα, δεν ενδιαφέρονται

∆ηµήτρης Λοτσάρης

Θεοδόσης Σουσούδης

Γιάννης Καπάκης

Ο Έπαρχος Άνδρου απέδειξε
όλα αυτά τα χρόνια, ότι είναι
δραστήριος, αποφασιστικός
και αποτελεσµατικός. ∆εν διστάζει να εκφραστεί δηµόσια
καταθέτοντας την άποψή του
σε όλα τα σηµαντικά προβλήµατα της Άνδρου.
Συνδιαλέγεται δια ζώσης µε
τους καθ’ ύλην αρµόδιους φορείς για την επίλυσή όποιου
θέµατος προκύπτει, αψηφώντας το µικροπολιτικό κόστος
µε γνώµονα το καλό του συνόλου για την προόδου του νησιού.
Στα θέµατα αρµοδιότητάς του
διεκδίκησε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την
Άνδρο σηµαντικές χρηµατοδοτήσεις για έργα υποδοµής
και εκδηλώσεις.
Επέλεξε να ανακοινώσει την
υποψηφιότητα του στην αίθουσα του Επιµελητηρίου Κυκλάδων σηµατοδοτώντας την
επόµενη ηµέρα για την Άνδρο
και παρουσία προσκεκληµένων ανακοίνωσε τους πρώτους υποψηφίους οι οποίοι
συµµετέχουν για πρώτη φορά
στις επόµενες αυτοδιοικητικές
εκλογές. Ως επικεφαλής του
συνδυασµού «Μαζί Για την
Άνδρο» κερδίζει συνεχώς θετικές γνώµες, εµφανίζοντας
µία δυναµική και αισιόδοξη
αυτοδιοικητική προοπτική.

Ο απερχόµενος ∆ήµαρχος, δεν
µπορεί να υποσχεθεί κάτι καινούργιο και να γίνει πιστευτός,
έδειξε µέχρι που µπορεί να φτάσει.
∆εν έχει υποστεί µόνο την συνήθη
φθορά της εξουσίας, αλλά µετά
από τέσσερα περίπου χρόνια διοίκησης έχει στον απολογισµό του
δύο παραιτήσεις δηµοτικών συµβούλων (Αντώνης Λάβδας, Κυριάκος Θωµάς) και τέσσερις
ανεξαρτητοποιήσεις
(Χρήστος
Βουραζέρης, Ανδρέας Βόσος,
Άννα Βολίκα, Μαρία Μαµάη).
Εµφανίζει µια συνεχώς φθίνουσα
πορεία, έχοντας χάσει σηµαντικό
ποσοστό αυτοδιοικητικού δυναµικού που τον στήριζε, εφόσον και ο
Λευτέρης Μπάλλας Πρόεδρος του
∆.Σ έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για ∆ήµαρχος Άνδρου
και ο Αντιδήµαρχος Πολιτικής
Προστασίας ο κ. ∆ηµήτρης Λάσκαρης έχει δηλώσει την συµµετοχή του στο ψηφοδέλτιο του
Γεωργίου Χατζηµάρκου ως υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος. Συγχρόνως, του χρεώνεται
µεγάλο ποσοστό από αρνητικές
γνώµες. Μεταξύ πολλών για τα
οποία δεν πρέπει να είναι υπερήφανος είναι και η υβριστική συµπεριφορά
του,
κατά
τη
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 30.08.2018, προς
στον αρχηγό της ελάσσονος αντιπολίτευσης Γ. Καπάκη.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος
αντιπολίτευσης, συνταξιούχος
αξιωµατικός της Πυροσβεστικής, διετέλεσε για πολλά χρόνια
διευθυντής ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών σχέσεων, εκπρόσωπος
Τύπου και υπεύθυνος έκδοσης
του περιοδικού «Πυροσβεστική
Επιθεώρηση».
Είναι στέλεχος της πολιτικής κίνησης «ΠΡΑΤΤΩ», που ίδρυσε ο
κ. Νίκος Κοτζιάς µε υπαρχηγό
τον κ. Ν. Τόσκα.
Η κυβέρνηση Τσίπρα τον επανέφερε στην ενεργό υπηρεσία
τοποθετώντας τον Γενικό
Γραµµατέα της Πολιτικής Προστασίας του Ελληνικού Κράτους θέση από την οποία
αποπέµφθηκε µετά τις πληµµύρες στην Μάντρα της Αττικής και τα τραγικά γεγονότα
της µοιραίας ∆ευτέρας 23ης
Ιουλίου 2018 µε την φωτιά στο
Μάτι της Αττικής, που άφησε
100 νεκρούς.
Στην πολιτική σκηνή της Άνδρου έλαµψε δια της απουσίας
του από το νησί και από τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου. Το «έργο» του ως
αντιπολίτευση ήταν να τορπιλίζει συνεχώς την λύση των σηµαντικότερων προβληµάτων
του νησιού.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ»

www.androsmazi.gr
ΟΜΑ∆Α του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ στο FACEBOOK

Μαζί για την Άνδρο-Λοτσάρης ∆ηµήτρης

Ενωµένοι
θα λύσουµε
τα προβλήµατα
του νησιού

πλέον για τα χρώµατα και τις παρατάξεις. Νοιώθουν προδοµένοι, ξεγελασµένοι και εγκαταλελειµµένοι.
Αναζητούν ασφάλεια, εξασφάλιση και σιγουριά για το µέλλον των ιδίων και των παιδιών
τους. Ανησυχούν για την δυνατότητα αξιοπρεπούς επιβίωσης και θα προσπαθήσουν
να καλύψουν το οµαδικό συµφέρον για την
περιοχή και τον τόπο τους, επιλέγοντας
αυτόν που θα πιστέψουν ότι µπορεί να το πετύχει. Ψάχνουν κάποιον για να τον κάνουν
∆ήµαρχο ο οποίος επιτέλους θα κάνει το αυτονόητο, αυτό που ζητάει η κοινή λογική, να
µαζέψει δηλαδή όλα τα µικρά καθηµερινά
προβλήµατά και να τα λύσει άµεσα, ενώ παράλληλα θα δροµολογεί την λύση των µεγάλων προβληµάτων σε λογικό βάθος χρόνου.
Οι Ανδριώτες θέλουν λύσεις
και τις θέλουν τώρα.

Λευτέρης Μπάλλας

Συγκρότησε ως υποψήφιος ∆ήµαρχος δικό του συνδυασµό το
2006 χωρίς να επιτύχει τον στόχο
του. Συµµετείχε στον συνδυασµό
του Γιάννη Γλυνού το 2010 όπου
και εκλέχθηκε. Από το 2014 είναι
εκλεγµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε τον συνδυασµό του Θεοδόση Σουσούδη και τελεί χρέη
Πρόεδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

∆ηµήτρης Γιαννίσης

∆ιετέλεσε ∆ήµαρχος πριν
από 20 χρόνια, αλλά απέτυχε
να επανεκλεγεί το 2002.
Το ίδιο συνέβη και το 2006.
Επέστρεψε στο νησί από την
Πάρο και δηλώνει ότι θα
κατέβει ως υποψήφιος για
την ∆ηµαρχία, χωρίς όµως
να ανακοινώνει επίσηµα τις
προθέσεις και τα σχέδια
του.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ευχαριστώ από καρδιάς, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ.
Γιώργο Χατζηµάρκο, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαµε
και θα έχουµε σε όλη την διάρκεια της θητείας µου σαν Έπαρχος
Άνδρου και για όλα όσα έµαθα υπηρετώντας την αυτοδιοίκηση
µαζί του.
Του εύχοµαι νίκη στις επερχόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές, στις
οποίες θεωρώ αδιαµφισβήτητη την επανεκλογή του, διότι κυριολεκτικά το αξίζει και απόδειξη αυτού που λέω, είναι το έργο της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα χρόνια της θητείας του.
Είναι πλέον σε όλους γνωστό, ότι εγώ αφήνω την Περιφέρεια
και κατεβαίνω ως υποψήφιος ∆ήµαρχος Άνδρου γιατί θέλω να
αγωνιστώ για ένα καλύτερο αύριο του νησιού µου και των κατοίκων του.
Εύχοµαι επίσης κάθε επιτυχία, στον νέο υποψήφιο περιφερειακό
σύµβουλο ∆ηµήτρη Λάσκαρη, ο οποίος κατεβαίνει µε την παράταξη του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζηµάρκου “Μπροστά το
Νότιο Αιγαίο”», µε πλήρη συναίσθηση των ευθυνών του, έχοντας
όλη την εµπειρία που απέκτησα επί 4ετία ως δηµοτικός σύµβουλος Άνδρου.
Ο Έπαρχος Άνδρου και Υποψήφιος ∆ήµαρχος
∆ηµήτρης Λοτσάρης

∆ηµήτρης Λοτσάρης

Γιώργος Χατζηµάρκος

∆ηµήτρης Λάσκαρης

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ”

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ
Αγαπητές Ανδριώτισες και Ανδριώτες
Η αγάπη µας για την Άνδρο, αυτόν τον υπέροχο
πλούσιο και όµορφο τόπο, µε παράδοση αιώνων στον πρωτογενή τοµέα, την ναυτιλία, τον
πολιτισµό, το εµπόριο και τον τουρισµό, το ενδιαφέρον µας για τους ανθρώπους της, η θέληση που έχουµε και η υποχρέωση που
νοιώθουµε να βοηθήσουµε το νησί όσο περισσότερο µπορούµε, µας οδήγησαν στην απόφαση
να δηµιουργήσουµε ένα νέο ∆ηµοτικό Συνδυασµό. Ο συνδυασµός αυτός, µε την ονοµασία
΄΄ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ΄΄ και µε υποψήφιο
δήµαρχο τον ∆ηµήτρη Λοτσάρη, τωρινό Έπαρχο
Άνδρου, θα διεκδικήσει την ∆ηµαρχία και την
διοίκηση του νησιού στις επόµενες ∆ηµοτικές
εκλογές τον Μάιο του 2019.
Είµαστε οι απλοί καθηµερινοί άνθρωποι της Άνδρου. Ανάµεσά µας υπάρχουν οικογενειάρχες,
επιχειρηµατίες, υπάλληλοι, γιατροί, δικηγόροι,
δάσκαλοι, καθηγητές, νοικοκυρές, βιοπαλαιστές, αγρότες και επιστήµονες,. Οι περισσότεροι
είµαστε νέοι, πλαισιωνόµαστε από µεγαλύτε-

ρους και εµπειρότερους και στηριζόµαστε στην
σοφία και την αγάπη των ηλικιωµένων.
Η ανικανότητα και η αδιαφορία των διοικούντων, οι σπατάλες, οι αδικίες, η απαξίωση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, η φτώχεια και η
ανεργία έχουν υποβαθµίσει απελπιστικά την
ποιότητα της ζωής µας. Οι νέοι εγκαταλείπουν
το νησί µας και οι περισσότεροι από όσους παραµένουµε εδώ, αντιµετωπίζουµε βιοποριστικά
προβλήµατα, έλλειψη υποδοµών, παροχών,
φροντίδας και έργων από τον ∆ήµο.
Θέλουµε να κάνουµε τα αυτονόητα, αυτά που
ζητάει η απλή λογική. Να υλοποιήσουµε δηλαδή
τα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος, τα οποία δεν
υλοποίησαν αυτοί που πήραν την εντολή να το
κάνουν.
Θέλουµε να αναλάβουµε την διοίκηση του
∆ήµου, αλλά θα τον διεκδικήσουµε µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν που βιώσαµε τόσα χρόνια.
∆εν θα κάνουµε πόλεµο λάσπης µεταξύ Ανδριωτών, δεν θα δώσουµε τροφή στην χωριστικότητα, δεν θα συνεχίσουµε τις παλιές τακτικές.

Όσο και αν έχει αποδώσει το δόγµα του “διαίρει
και βασίλευε” εµείς δεν θα το χρησιµοποιήσουµε. Θέλουµε ένα άλλο ήθος στην πολιτική
και στην κοινωνία µας, ένα ήθος που θα µας
κάνει φίλους, συνάνθρωπους και συµπολίτες,
όχι εχθρούς, ανταγωνιστές και αντίπαλους.
∆εν θα κατηγορήσουµε και δεν θα σπιλώσουµε
κανέναν, ο κάθε ένας είναι υπόλογος απέναντι
στον εαυτό του, στους νόµους και στον Θεό που
πιστεύει. Εµείς θα εξετάζουµε τις θέσεις, τις
πράξεις, τα γεγονότα και τις αποφάσεις τους και
θα κρίνουµε από τις συνέπειες και τα αποτελέσµατα που έφεραν στην κοινωνία και τον τόπο.
Το ποιος έκανε έργο και ποιος όχι το βλέπουµε
καθαρά γύρω µας κάθε µέρα. Κατανοούµε
όλους αυτούς που προσπάθησαν, έστω και αν
δεν µπόρεσαν να λύσουν τα µεγάλα αλλά ούτε
τα µικρά προβλήµατα µας και τους ζητάµε να
βοηθήσουν από άλλη θέση.
Όλοι µαζί µπορούµε να λύσουµε τα µεγάλα χρόνια προβλήµατα, των σκουπιδιών, της καθαριότητας, της ύδρευσης, της ενέργειας, της

αποχέτευσης, του βιολογικού, του πρωτογενή
τοµέα, της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας,
της χρήσης γης, των συγκοινωνιών και του τουρισµού, αλλά και τα µικρότερα καθηµερινά προβλήµατα που µας ταλαιπωρούν όλους άδικα
τόσα χρόνια.
Με συνεννόηση, οµόνοια, σύµπνοια, προγραµµατισµό και σκληρή δουλειά, θα έχουµε σίγουρα και άµεσα αποτελέσµατα. Αλλά τα
σηµαντικότερα για εµάς είναι η συνεργασία, η
οµόνοια και η αγάπη που θέλουµε να µας αγκαλιάσουν όλους, ασχέτως παρατάξεων, πεποιθήσεων και παντός είδους διαχωρισµών, για να
καλυτερέψουµε την καθηµερινότητα και τις
συνθήκες όλων µας.
Μαζί µπορούµε να κάνουµε την Άνδρο µας αυτό
που της αξίζει να είναι, η Αρχόντισσα του Αιγαίου. Μαζί µπορούµε να κάνουµε όλους τους
Ανδριώτες µια µεγάλη αγαπηµένη οικογένεια.
Ο υποψήφιος ∆ήµαρχος ∆ηµήτρης Λοτσάρης
και τα µέλη του Συνδυασµού
“Μαζί για την Άνδρο”

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ”

Γιάννης Μπακέλας

Ελένη ∆ούκισσα Κυρτάτα

Νίκος Μουστάκας

Κώστας Τζώρτζης

∆ηµήτριος Φακής

Αντώνης ∆αλέζιος

"Μέσα στη θλίψη της απέραντης µετριότητας που µας
πνίγει από παντού, παρηγοριέµαι ότι κάπου, κάποιοι πεισµατάρηδες αγωνίζονται να
εξουδετερώσουν τη φθορά¨.
Οδυσσέας Ελύτης
Γεννήθηκα στις Η.Π.Α. το
1975. Σπούδασα Ζαχαροπλαστική Τέχνη στην
Τ.Ε.Σ.Τ.Ε. στην Ρόδο. Εργάστηκα ως Pastry Chef στο
ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. Η αγάπη µου
για το νησί µου, µε ώθησε το
2002, να εγκαταλείψω την
καριέρα µου στην Αθήνα και
να επιστρέψω στην Άνδρο,
όπου ξεκίνησα τη δική µου
επιχείρηση στο Κόρθι και
συγκεκριµένα στην Καππαριά, το µικρό χωριό που µεγάλωσα. Είµαι παντρεµένος
µε την Ειρήνη Κοντού και
πατέρας τριών παιδιών. Ως
επαγγελµατίας αλλά και ως
γονέας βιώνω, όλα αυτά τα
χρόνια, την συνεχόµενη
υποβάθµιση της ποιότητας
ζωής στο νησί. Αυτή ακριβώς η διαπίστωση µε οδήγησε στην απόφαση να
συµµετάσχω στον συνδυασµό του ∆ηµήτρη Λοτσάρη.

Γεννήθηκα στην Άρνη της
Άνδρου και ζώ στα Φάλλικα. Εδώ µεγάλωσα, εδώ
πήγα σχολείο, εδώ παντρεύτηκα τον Σταµάτη
∆ούκισσα και έγινα µητέρα
τριών παιδιών και γιαγιά
δύο εγγονιών. Είµαι νοικοκυρά, είµαι λίγο αγρότισσα
και εργάζοµαι παράλληλα
στην επιχείρηση ΤΑΧΙ του
συζύγου µου.
Ξέρω καλά τα προβλήµατα
των ανθρώπων και του
τόπου µας. Θέλω τα παιδιά
µου και τα εγγόνια µου να
έχουν την δυνατότητα να
µείνουν στον τόπο τους και
να µπορούν να ζουν αξιοπρεπώς.
Για το λόγο αυτό κατεβαίνω
ως υποψήφια δηµοτική
σύµβουλος µε τον συνδυασµό «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝ∆ΡΟ» του ∆ηµήτρη Λοτσάρη, τον οποίο και θα
στηρίξω όσο περισσότερο
µπορώ, διότι έχει κάνει σηµαντικό έργο από το Επαρχείο για το νησί µας.
Είναι νέος, είναι οικογενειάρχης, είναι δραστήριος
επιχειρηµατίας και γνωρίζει τα προβλήµατα του
τόπου.

Ο αγαπηµένος καπετάνιος
όλων των Ανδριωτών. Έχει
περάσει στην ιστορία της
ακτοπλοΐας ως ένας από
τους πιο ταλαντούχους και
χαρισµατικούς Πλοιάρχους.
Κατάγεται από την Ύδρα
αλλά όταν ήρθε στην Άνδρο
µε τα καράβια του Α. Πολέµη, την αγάπησε και έγινε
Ανδριώτης. Έφτιαξε σπίτι
στο νησί και µια εκκλησία
τον Άγιο Κωνσταντίνο... τον
Υδραίο! Είναι αυτός που
επέβαλε το πλοίο να έρχεται
και να γυρίζει αυθηµερόν
στην Ραφήνα. Αψήφησε
απαγορευτικά για να µεταφέρει αρρώστους και για
ανάγκες του νησιού περνώντας τον Κάβο Ντόρο µε περισσότερα από 9 µποφόρ.
Και η Άνδρος αγάπησε
πολύ τον θρυλικό καπετάνιο. Ο Μητροπολίτης Σύρου
∆ωρόθεος του απένειµε το
µετάλλιο της Μητροπόλεως.
Μόλις συνταξιοδοτήθηκε
τον πήραν κοντά τους οι
αδελφοί Στεφάνου. Τώρα
αποφάσισε να βοηθήσει το
αγαπηµένο του νησί και από
την στεριά, µαζί µε τον ∆ηµήτρη Λοτσάρη και τον
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΌ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ» σαν υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος.

Γεννήθηκα στην Αθήνα και
από το 1999 ζώ στην Άνδρο,
όπου ο πατέρας µου διατηρεί κατασκευαστική και
εµπορική εταιρεία της
οποίας την διοίκηση έχω
αναλάβει από το 2011.
Σπούδασα στην Αγγλία στο
Πανεπιστήµιο του Southampton από όπου πήρα
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού και ακολούθως
έκανα την πτυχιακή µου στο
Πανεπιστήµιο του Portsmouth. Αφού ολοκλήρωσα τις
σπουδές µου, γύρισα στην
Ελλάδα και εργάζοµαι στην
Άνδρο και την Αθήνα σαν
Μηχανολόγος Μηχανικός
και Ενεργειακός Σύµβουλος
στις εταιρίες, BIOFAK & CO,
MediaScape ΕΠΕ,TESCO
ENGINEERING S.A. και
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
Α.Ε. Η αγάπη µου για το νησί
µας, η προσπάθεια για την
ανάδειξη του, το ενδιαφέρον
µου για τα κοινά και η γνωριµία µου µε τον ∆. Λοτσάρη
µε ώθησαν να κατέβω στις
επόµενες ∆ηµοτικές εκλογές, υποψήφιος ∆ηµοτικός
Σύµβουλος µε τον συνδυασµό «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝ∆ΡΟ».

Tηλ.: 6977545470
jmpakelas@yahoo.gr

Τηλ.: 6949837424
elenidoukissa@gmail.com

Γεννήθηκα και µεγάλωσα
στο Μπατσί. Τελείωσα στο
Αµερικάνικο Κολλέγιο το
τµήµα διοίκησης επιχειρήσεων. Παρακολούθησα στο
ΕΛΚΕΠΑ Σεµινάριο για το
Marketing. Υπηρέτησα την
θητεία µου στο πολεµικό
ναυτικό. Εργάστηκα στην
εταιρία Nuntius ΑΧΕ σαν
υπεύθυνος για την οργάνωση του λογιστηρίου και για
το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών, επίσης στην εταιρία
Ακρίτας ΑΕ, ως υποδιευθυντής τµήµατος πωλήσεων
και στην οικογενειακή µας
Επιχείρηση Paradise Design
Apartments στο όµορφο
Μπατσί. Έχω διατελέσει Πρόεδρος του συλλόγου Επαγγελµατιών του Μπατσίου και
των
περιχώρων
του
(2011/2013). Ήµουν Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεµόνων του δηµοτικού σχολείου Μπατσίου
(2014/2016) και ξανά από το
2018 µέχρι σήµερα. Είµαι παντρεµένος µε την Χρυσάνθη
Πεπέ και έχουµε τρία παιδιά.
Κατεβαίνω µε τον συνδυασµό «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ»
του ∆. ΛΟΤΣΑΡΗ ως υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος
γιατί αγαπάω την Άνδρο.
Τηλ.: 6977775968
nmou91@icloud.com

Τηλ.: 6974731313
cktzortzis@msn.com

Τηλ.: 6972888416
dimitriosfakis@gmail.com

Γεννήθηκα στην Αθήνα και
µεγάλωσα στην Άνδρο. Τελείωσα το λύκειο στο Εµπειρίκειο
Άνδρου και
υπηρέτησα την θητεία µου
στην αεροπορία. Ακολούθησαν ναυτιλιακές σπουδές.
Τώρα είµαι στέλεχος µεγάλης ναυτιλιακής εταιρίας
Είµαι σε γάµο µε την Εύη
∆ηµητρουλάκη και έχουµε
µια µικρή κορούλα.
Φίλες και φίλοι, συµµετέχω
και σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, σαν υποψήφιος ∆ηµοτικός σύµβουλος
µε τον συνδυασµό “ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ”.
Πιστεύω στο όραµα του ∆ηµήτρη Λοτσάρη, για µία δηµιουργική δηµοτική αρχή,
ανοιχτή σε προτάσεις, µε
στόχο την ένωση όλων των
Ανδριωτών και µε προοπτικές υλοποίησης όλων των
αναγκαίων για την κοινωνία
µας έργων. Σε αυτή την πορεία χωρίς στεγανά, χωρίς
διακρίσεις, χωρίς προκαταλήψεις, δεν περισσεύει κανείς. Σας θέλουµε όλους µαζί
µας. Χρειάζεται θέληση,
προσφορά και τόλµη για καινοτοµίες.
Με σεβασµό και αγάπη για
την Άνδρο µας.
Τηλ.: 6932331136
ajd@cosmosmarine.com

Θέλουµε να κάνουµε το αυτονόητο, να λύσουµε τα µικρά καθηµερινά προβλήµατα!

