
Η ΑΝ∆ΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΝΗΣΙ!

“Η ψήφος δεν είναι απόδειξη φιλίας  
ή συγγενική υποχρέωση”

ΑΙ∆ΩΣ ΑΝ∆ΡΙΟΙ  
Ο τίτλος είναι παράφραση της γνωστής από 
την “Ιλιάδα” του Οµήρου φράσης, «αἰδώς 
Ἀργείοι».  
Την απευθύνω σε όλους όσοι χωρίς 
ντροπή και φιλότιµο, συνεχίζουν να ζηµιώ-
νουν την Ανδρο, τον ∆ήµο και την κοινωνία 
µας µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.  
Σε αυτούς που αντί να αποτραβηχτούν, 
λόγω τύψεων και ντροπής, συνεχίζουν να 
θέλουν επάνω τους τα φώτα της δηµοσιό-
τητας, έχουν αρνητική και χωριστική τοπο-
θέτηση σε όλα τα µεγάλα ζητήµατα και 
διεκδικούν ξανά και ξανά την θέση του ∆η-
µάρχου. 

Σε αυτούς που οι φιλοδοξίες τους δεν κα-
ταλαγιάζουν ούτε µε το πέρασµα του χρό-
νου, ούτε µε τις εκλογικές αποτυχίες, αλλά 
τους ξαναφέρνουν στο νησί µε βλέψεις 
ανώτατου ∆ηµοτικού άρχοντα. 
Σε αυτούς που δεκαετίες τώρα ασχολού-
νται µε τα δηµοτικά, χωρίς αξιόλογα απο-
τελέσµατα για τον τόπο. 
Σε αυτούς που ενώ τους δόθηκε η ευκαι-
ρία, απεδείχθησαν πολύ κατώτεροι των 
απαιτήσεων, δεν µπόρεσαν να σταθούν 
αντάξιοι της θέσης τους, εγκαταλείφθηκαν 
από βασικούς τους συνεργάτες και πολ-
λούς υποστηρικτές τους και παρά την απο-
τυχία τους, ζητούν δεύτερη ευκαιρία, για να 
αποδείξουν τι άραγε τώρα πιά; 

Σε αυτούς που νοιώθουν παράγοντες και 
ρυθµιστές των πολιτικών δρώµενων του 
νησιού και δηµιουργούν προβλήµατα χω-
ρίζοντας τους Ανδριώτες, αντί να τους ενώ-
νουν και όλοι µαζί να βρίσκουν λύσεις που 
εξυπηρετούν το κοινό συµφέρον.  
Σε αυτούς που είναι µέλη οµάδων και κοι-
τάζουν τα µικρά τοπικά τους συµφέροντα, 
αντί το µεγάλο γενικό συµφέρον του νησιού 
που αν επιτευχθεί θα ωφελήσει και τους 
ίδιους.  
Αλλά κυρίως σε όλους αυτούς, που τόσα 
χρόνια ψηφίζουν και εκλέγουν γνωστούς, 
φίλους και συγγενείς, χωρίς να εξετάζουν 
τις δυνατότητες τους για διοίκηση του 
∆ήµου, την πολιτική τους πείρα, την κοινω-

νική τους προσφορά, τις ικανότητες και τις 
γνώσεις τους.  
Ας ψηφίσουµε επί τέλους αυτή την φορά, 
νέους, εργατικούς και άξιους ανθρώπους, 
µε όσο το δυνατόν περισσότερη εµπειρία, 
που αγαπάνε πραγµατικά την Άνδρο και όχι 
την καρέκλα της εξουσίας, που θέλουν και 
µπορούν να βοηθήσουν τον τόπο και νοι-
άζονται για το γενικό καλό του νησιού µας 
και για το συµφέρον όλης της κοινωνίας. 
Ας µην ξεχνάµε ότι η ψήφος δεν είναι από-
δειξη φιλίας ή συγγενική υποχρέωση, 
αλλά ανάληψη ευθύνης και υπεύθυνη 
συµµετοχή στα κοινά.  

∆ηµήτρης Λοτσάρης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
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Σ
την κοπή της πίτας για το 2019 του 
«Φιλοπρόοδου Οµίλου το Γαύριο» 
κάποια στιγµή πήρε τον λόγο ο κ. 

Καπάκης και µεταξύ άλλων, αναφερόµε-
νος στην χωροθέτηση του ΧΥΤΥ, µίλησε 
για «χαβουζοποίηση» της Υδρούσας. 
Ο άνθρωπος αυτός που έχει ανακηρύξει 
τον εαυτό του Υδρουσάρχη και σπέρνει 
συνεχώς διχόνοια στην Άνδρο, θα πρέπει 
να απαντήσει  στα ακόλουθα ερωτήµατα:  

Πως είναι δυνατόν η παράταξή του, που 
εκπροσωπείται από τον ίδιο και την κα Μ. 
Βασιλοπούλου, να δώσει δύο διαφορε-
τικές ψήφους στην κρίσιµη συνεδρίαση 

του ∆.Σ. το 2015 στο θέµα της χωροθέτη-
σης του ΧΥΤΥ; 

 Ό ίδιος ψήφισε αρνητικά, αλλά το άλλο 
50%  του συνδυασµού του που εκπρο-
σωπούσε η κ. Μαρία Βασιλοπούλου, 
ψήφισε υπέρ της δηµιουργίας ΧΥΤΥ στην 
θέση «Πλούσκα».  

Έχει γίνει άραγε κατανοητό στον κ. Κα-
πάκη πόσο σηµαντική είναι η διαφορο-
ποίηση της ψήφου της κας Μαρίας 
Βασιλοπούλου;  

Γιατί αµέσως µετά από αυτή την τερά-
στιας σηµασίας διαφοροποίηση, δεν διέ-
γραψε την κ. Βασιλοπούλου από την 
παράταξη του, αλλά κατάπιε τον θυµό 

του, για κάποιους λόγους που 
δεν έγιναν γνωστοί;  

Μήπως θέλοντας να διατήρηση 
την ∆ηµοτική του οµάδα αλώ-
βητη, δεν υπερασπίστηκε όπως 
έπρεπε αυτό που δακρύσει; ∆η-
λαδή την εναντίωση του µε κάθε 
τρόπο στην δηµιουργία του ΧΥΤΥ 
στην Πλούσκα. 

Θα τολµήσει άραγε προεκλογικά ο κ. Κα-
πάκης να δηλώσει επίσηµα στους Αν-
δριώτες, ότι στην περίπτωση που εκλεγεί 
θα σταµατήσει την διαδικασία που είναι 
σε εξέλιξη, ώστε να µην γίνει ο ΧΥΤΥ στην 
Πλούσκα; 

Εάν δηλώσει κάτι τέτοιο, η κ. Βασιλοπού-

λου θα είναι υποψήφια µαζί του;  

Να µην ξεχνάµε δε ότι και στην συνε-
δρίαση του ΠΕΣΠΑ την 29/03/18 δεν εµ-
φανίστηκε ο κ. Καπάκης. Γιατί άραγε; 
Μήπως ο τότε πολιτικός του προϊστάµε-

νος στο υπουργείο εσωτερικών 
κ. Σκουρλέτης είχε διαφορετική 
άποψη και συµφωνούσε µε την 
έκδοση απόφασης; Έτσι ίσως 
εξηγείται η απουσία του, δια της 
οποίας έλυνε το δίληµµα που 
είχε, αφενός  να µην αναγκαστεί 
να πάρει αντίθετη θέση από 
αυτήν του υπουργού του και αφ’ 

εταίρου να µην εκτεθεί, σε όσους περί-
µεναν να εναντιωθεί στην όλη διαδικα-
σία. 

Η δική µου θέση και του συνδυασµού 
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ» είναι σταθερή 
από την πρώτη στιγµή. 
 Όλη η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί 
κανονικά όπως προέκυψε από την χω-
ροθέτηση και να ακολουθήσει κατά 
γράµµα ότι προβλέπει η ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία, οι οποίες γύρω 
από τα περιβαλλοντικά θέµατα είναι ξε-
κάθαρη και αυστηρή.  
Η εξέλιξη του έργου στο συγκεκριµένο 
χώρο θα παρακολουθείται συνεχώς σε 
κάθε βήµα χωρίς να κρύβεται ή να µε-
θοδεύεται καµία διαδικασία. Στην περί-
πτωση ανακάλυψης και  παρουσίασης 
ευρηµάτων που αποδεικνύουν την ακα-
ταλληλότητα του χώρου, αυτοµάτως θα 
πρέπει να ακυρωθεί η θέση και να εξε-
ταστεί η αµέσως επόµενη που προβλέπει 
η µελέτη. Είµαστε υπέρ της διασφάλισης 
του υδροφόρου ορίζοντα. Αυτό είναι και 

η µεγαλύτερη αγωνία των κατοίκων του 
νησιού.  
Στόχος είναι ένα άρτιο και εξασφαλισµένο 
περιβαλλοντικά έργο, που θα λύσει το τε-
ράστιο πρόβληµα που ταλανίζει το νησί 
ολόκληρες δεκαετίες.  
Στην διάρκεια της θητείας του επόµενου 
∆ηµάρχου της Άνδρου το πιθανότερο 
είναι ότι δεν θα προλάβει να λειτουργήσει 
ο ΧΥΤΥ, ο οποίος έχει χωροθετηθεί από 
τις προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές. 
Το µεγάλο πρόβληµα που θα έχει να αντι-
µετωπίσει ο νέος ∆ήµαρχος, είναι η δια-
χείριση των σκουπιδιών. Εµείς αυτό θα 
το αντιµετωπίσουµε εκπονώντας ένα µε-
σοπρόθεσµο σχέδιο διαχείρισης που θα 
στοχεύει στην σταδιακή αύξηση του πο-
σοστού ανακύκλωσης. Πρέπει όλοι οι 
υποψήφιοι ∆ήµαρχοι να πάρουνε σαφή 

θέση και για το πρόβληµα της δεµατοποί-
ησης.  

Εγώ και ο συνδυασµός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝ∆ΡΟ» µε σαφήνεια δηλώνουµε ότι 
δεν πρόκειται ο δεµατοποιητής να µετα-

φερθεί στην Πλούσκα, αλλά θα πάει σε 
άλλη ενδιάµεση θέση, κατόπιν περιβαλ-
λοντικής µελέτης και αδειοδότησης. Επί-
σης πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι η 
Άνδρος παράγει περίπου 6.000-7.000 τό-
νους σκουπίδια ετησίως και ότι η ανακύ-
κλωση του κ. Σουσούδη, δεν ξεπέρασε 
ποτέ το (5-8)% µε ανώτατο ζητούµενο το 
40%.  Εδώ πρέπει να αναρωτηθούµε τι 
γίνονται όλα αυτά τα σκουπίδια που δε-
µατοποιούνται και πού αποθηκεύονται. 
Υπολογίζοντας την ποσότητα και τον όγκο 
που θα έπρεπε να καταλαµβάνουν σή-
µερα τα δέµατα, τα υπάρχοντα καλύπτουν 
πολύ λιγότερο χώρο από όσο θα περί-

µενε κάποιος. Έτσι φτάνουµε και στο 
θέµα «ΣΤΡΟΦΙΛΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ» στο 
οποίο θα αναφερθούµε σύντοµα. 

Εµείς δηλώνουµε ότι µε συγκεκριµένους 
χειρισµούς, που θα ανακοινωθούν σύ-
ντοµα και θα περιληφθούν µαζί µε τις θέ-
σεις µας επί όλων των σοβαρών 
προβληµάτων του νησιού, στο προεκλο-
γικό πρόγραµµα µας,  θα εντατικοποι-
ήσουµε την ανακύκλωση, ανεβάζοντας 
κατά πολύ το ποσοστό της, κάτι που είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση του ΧΥΤΥ. 

 Ο επικεφαλής της παράταξης  
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ» 

∆ηµήτρης Λοτσάρης 
 Υποψήφιος ∆ήµαρχος

ΧΥΤΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ

Και πώς το εκμεταλλεύεται ο κ. Καπάκης 

ΤΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΛΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ 



O
ι Έλληνες πολίτες νοιώθουν εγκλωβισµένοι 

χωρίς ελπίδα διαφυγής. ∆ιανύουµε  µία 

τραγική περίοδο για την Ελλάδα. Ζούµε σε 

µια χρεοκοπηµένη χώρα, υπερδανεισµένη, που 

κυβερνιέται από ανθρώπους χωρίς  όραµα και 

ηθικές αξίες, οι οποίοι εξυπηρετούν ξένα συµφέ-

ροντα. Σώζουµε θέλοντας και µη τις τράπεζες δί-

νοντας τους λεφτά που δεν έχουµε για να κάνουν 

ανακεφαλαιοποίηση.  

Καταστροφικά µνηµόνια υπεγράφησαν δολίως από 

δωσίλογους επίορκους πολι-

τικούς, παραβιάζεται το Σύντα-

γµα της χώρας επανειληµµένα 

και καµία οµάδα νοµικών ή 

µεµονωµένο άτοµο δεν κινή-

θηκε έστω νοµικά εναντίον 

κάποιου από τους υπευθύ-

νους. Η εθνική ανεξαρτησία, 

µας κινδυνεύει από εχθρούς 

που βρίσκονται µέσα και έξω 

από τα σύνορά µας. Η ιστορία 

µας διαστρεβλώνεται σβήνεται 

αλλοιώνεται, παραχαράσσεται και διαγράφεται 

ύπουλα αλλά συστηµατικά από την µνήµη µας. Η 

υπέροχη και µοναδική Ελληνική γλώσσα βάλλεται 

ασύστολα και κατακρεουργείται από αυτούς που 

υποτίθεται ότι έχουν χρέος να την διαφυλάττουν και 

να την µεταλαµπαδεύουν στις νέες γενιές. Ο λαός 

φτωχοποιείται µεθοδικά µε την  κατασκευασµένη 

και έξωθεν επιβεβληµένη ΄΄οικονοµική κρίση΄΄. 

Φορτώνεται συνεχώς  άδικους φόρους και χάνει 

µε ύπουλους και παράνοµους τρόπους και µεθο-

δεύσεις την περιουσία του. Οι µεγάλες αξίες όπως 

η Αλήθεια η Ηθική, η ∆ικαιοσύνη, η Αξιοπρέπεια, 

ο Σεβασµός κλπ. καταλύονται και παρουσιάζονται 

σαν ανάποδες έννοιες, λες και η πλήρης αποδό-

µησή των αξιών να είναι κάτι πολύ φυσικό και απε-

λευθερωτικό. Οι κάτοχοι και διαχειριστές των ΜΜΕ 

εµπορεύονται την παραπληροφόρηση, µπαίνουν 

στα σπίτια µας και διαµορφώνουν στρεβλές  συ-

νειδήσεις, προβάλλοντας σαν αξία το τίποτα και σαν 

σπουδαίο τον κανένα. Μας υποβάλουν σε πλύση 

εγκεφάλου καθηµερινά, επιβάλλοντας πρότυπα και 

αξίες καταστροφικές για την ανθρώπινη ευτυχία. 

Εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι άνεργοι που σέρνο-

νται µε απόγνωση για χρόνια περιµένοντας την 

ανάκαµψη και άλλοι τόσοι νέοι µε διπλώµατα που 

δεν έχουν λεφτά ούτε για να τα κορνιζώσουν, εκλι-

παρούν για µια οποιαδήποτε δουλίτσα 12 ωρών µε 

600 ευρώ τον µήνα και συνήθως χωρίς ασφάλεια, 

υποµένοντας συγχρόνως λόγω ανάγκης, χυδαία 

εργασιακή και όχι µόνο εκµετάλλευση, αλλά και 

εξευτελισµούς. Χιλιάδες Έλληνες αυτοκτόνησαν τα 

τελευταία χρόνια µη αντέχοντας την κατάντια στην 

οποία τους έφερε η  πολιτική αλητεία.  

 Οι συντάξεις κατάντησαν επιδόµατα επιβίωσης. 

Ο περήφανος λαός κοιµάται τον ύπνο του αδικηµέ-

νου, κολληµένος στον καναπέ του παρακολουθώ-

ντας τις  τροµολαγνικές ειδήσεις, τα άθλια 

προγράµµατα και τις διαφηµίσεις που τον προτρέ-

πουν να αποκτά πράγµατα που δεν χρειάζεται και 

να ζει µια ζωή που δεν επέλεξε. 

Χάθηκαν οι αξίες, µπερδεύτηκαν οι ιδεολογίες, 

υποτιµάται η γνώση, αυξάνεται η πληροφορία τόσο 

πολύ που ισοδυναµεί µε σκοταδισµό και το άτοµο 

παραπαίει χωρίς βάσεις να πατήσει  και σταθερές 

δοµές γύρω του για να στηριχτεί. Τα κόµµατα και 

οι πολιτικοί διχάζουν τους πολίτες, αλλά µεταξύ 

τους τα βρίσκουν µια χαρά και εναλλάσσονται στην 

εξουσία, βυθίζοντας την χώρα όλο και περισσότερο 

στο σκοτάδι.  

Μέχρι και η ιστορία θα προβληµατιστεί να κρίνει 

τόση υποκρισία και προδοσία. 

Ας µην ξεχνάµε και την απίστευτη προσφώνηση 

της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, για την 

οποία δεν έγινε καµία επίσηµη αντίδραση. 

 

Η ΤΟΤΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, 

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥ∆Α ΜΠΕΝΑΚΗ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 

ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΝ 

ΚΥΡΙΟ ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΤΗΝ 8/2/2005: 

«ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ, ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕ∆ΡΕ, ΤΗΝ ΠΡΟ-

Ε∆ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΕΙ-

ΩΘΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟ-

ΝΟΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: Η 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ 

ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ 

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥ-

ΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ, ΤΑ 

ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡ-

ΧΙΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΟΥΝ  ΧΑΡΙΝ 

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕ-

ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΘΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΜΕ-

ΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟ-

ΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΘΕΙ, 

ΑΠΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡ-

ΝΗΣΗΣ».  

ΕΙΠΑΤΕ ΚΑΤΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ; 

Βελισσάριος

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΙΩΘΟΥΝ  

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΤΟ Υ∆ΑΤΙΚΟ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
της ΑΝ∆ΡΟΥ

H
Άνδρος, επονοµαζόµενη και 
Υδρούσα, για να µας θυµίζει πως 
αυτή ευτύχισε, περισσότερο από 

κάθε άλλο Κυκλαδονήσι, να υποδέχεται 
κάθε φθινόπωρο, χειµώνα και άνοιξη καλές 
βροχές, ενίοτε και χιόνια, δοκιµάζεται σή-
µερα από την νόσο της λειψυδρίας. 
Από τότε που ο κάτοικος της Άνδρου άρχισε 
να καλλιεργεί την εύφορη νησιωτική του γη 
πέρασαν 5 τουλάχιστον χιλιετίες. Από τότε τα 
χωράφια της άρχισαν να καλοποτίζονται από 
τα ρέµατα, τις πηγές και τα πηγάδια της, για 
να φτάσει, µόλις πριν 2 αιώνες, να θρέφει µε 
την παραγωγή της πολλαπλάσιο σε σχέση µε 
σήµερα πληθυσµό. Αδιάψευστο τεκµήριο οι 
χιλιάδες χιλιόµετρα καλοχτισµένες αιµασιές, 
που συγκράτησαν επί αιώνες το γόνιµο έδα-
φός της. 
Γιατί εγκαταλείφτηκαν όµως αυτές οι πολύ-
τιµες αιµασιές; Γιατί να µη διασωθούν οι µο-
ναδικοί νερόµυλοι, γιατί αφέθηκαν οι βρύσες 
των οικισµών να µολυνθούν; Γιατί δεν έγιναν 
καινούργια έργα µικρά, ωφέλιµα, ταιριαστά 
µε το φυσικό νησιωτικό περιβάλλον και εύ-
κολα διαχειρίσιµα από µια νησιώτικη κοινω-
νία η οποία στις µέρες µας στερείται το νερό; 
Για το πρόβληµα της έλλειψής του νερού, 
τους καλοκαιρινούς ιδιαίτερα µήνες, πολλά 
είναι αυτά που λέγονται ή έχουν γραφτεί. Συ-
νέδρια επιστηµονικά και ηµερίδες έγιναν και 
γίνονται, οι εκπρόσωποι της αιρετής αυτοδι-
οίκησης και οι ενδιαφερόµενοι φορείς κά-
νουν τις παραστάσεις τους προς τα όργανα 
της Περιφέρειας και προς τις Κυβερνήσεις, 
χωρίς όµως τίποτα να γίνεται στην πράξη. 
Οι ανθρώπινοι πολιτισµοί, από την αρχαι-
ότητα, αναπτύχθηκαν µέσα σε ανθρωπογε-
ωγραφικά υποσυστήµατα, µε σηµαντικότερα 
εκείνα που διαµορφώθηκαν από τα ποτάµια, 
από τις λίµνες και τους υγρότοπους, µε την 
θάλασσα να διαδραµατίζει, εκτός των άλλων, 
τον ενοποιητικό της ρόλο. 
Στην µικρή κλίµακα των ελληνικών νησιών, 
όπως και στην δική µας Άνδρο, κάτι αντί-
στοιχο συνέβη. Αδιάψευστο παράδειγµα η 
πλούσια σε νερά και καλά οχυρωµένη τότε 

υδατολεκάνη της Παλαιόπολης, που έφτασε 
σε µεγάλη ακµή στην αρχαιότητα. Αργότερα, 
σε νεότερους χρόνους, ακµή γνώρισε η υδα-
τολεκάνη του Μεγάλου ποταµού, όπου ανα-
πτύχθηκαν οι οικισµοί του Πιτροφού, της 
Μεσσαριάς και της Χώρας. Στην υδατολε-
κάνη του Κορθίου των 12 οικισµών, αλλά και 
σε αυτές του Μεγάλου ρέµατος στο Βαρίδι, 
της Βουρκωτής, του Ατενιού και της Κατα-
κοίλου, της Άρνης, των Αποικίων, του Συνε-
τίου, για να αναφέρουµε µόνο τις 8 
µεγαλύτερες από αυτές, το ίδιο ακριβώς συ-
νέβη. 
Μελέτες και χρηµατοδοτικές γραµµές υπάρ-
χουν για µια εκτεταµένη περιβαλλοντική πα-
ρέµβαση που θα αξιοποιήσει το σπάνιο 
έδαφος, µε έργα ανάσχεσης της διάβρωσης 
και περιορισµού της ερηµοποίησης. Έργα για 
την αποκατάσταση των αιµασιών που καλύ-
πτουν µεγάλες εκτάσεις και έργα απόσβεσης 
της ορµής των ρεµµάτων και προστασίας 
των βιοτόπων. Τα προγράµµατα αυτά, προ-
ορισµένα για τα κυκλαδονήσια ειδικότερα, 
η χώρα µας τα παρακολούθησε ως θεατής. 
Υπάρχουν, συγχρόνως, µελέτες και χρηµα-
τοδοτικές γραµµές για έργα αξιοποίησης των 
υδατικών πόρων του νησιού, για την κάλυψη 
των υδρευτικών και αρδευτικών του ανα-
γκών και την προστασία των υδροφορέων 
του από την προχωρηµένη υφαλµύρυνση. 
Αυτήν που οι παράκτιες γεωτρήσεις στη βο-
ρειοδυτική Άνδρο αδιαµφισβήτητα την απο-
δεικνύουν.  
Όµως, η µάστιγα των γεωτρήσεων, που 
σύσσωµη η επιστηµονική κοινότητα καταδι-
κάζει, συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. 
Ποιοι ολιγωρούν; Ποιοι αδιαφορούν; Ποιοι 
επωφελούνται όταν οδηγείται η τοπική κοι-
νωνία σε αυτό το αδιέξοδο; 
Γιατί άραγε δεν προχωράνε οι ηµιορεινές λι-
µνοδεξαµενές που σχεδιάστηκαν µε τις πιο 
σύγχρονες οικολογικές προδιαγραφές, πα-
ραλήφθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
περιφέρειας και βρίσκονται µίαν ανάσα 
µόνον πριν την ένταξή τους σε χρηµατοδο-
τούµενα προγράµµατα υλοποίησης. Πενήντα 

χιλιάδες κυβικά µέτρα νερού µπορεί να απο-
θηκεύει και να διαθέτει η κάθε µια, γύρω 
από αυτήν ένας θαυµάσιος βιότοπος θα δίνει 
στο φυσικό περιβάλλον ζωή και θα προσφέ-
ρει οµορφιά στο τοπίο. Οι τρεις πρώτες περι-
µένουν ήδη να γίνει το µισό βήµα που 
απέµεινε ως την ένταξή τους σε πρόγραµµα 
υλοποίησης. Η µια αφορά στον Ξηρόκαµπο 
του Γαυρίου, ή άλλη στις Ευρουσιές κι η τρίτη 
από αυτές στην Πίσω Μεριά του Κορθίου. 
Άλλες τέσσερις χωροθετήθηκαν επίσης και 
περιµένουν την ολοκλήρωση του σχεδια-
σµού τους. Στου Φρουσαίους η µια, στην 
Πάνω Παλαιόπολη η άλλη, η τρίτη στην 
Βουρκωτή, στο Ατένι η τέταρτη. 
Συµπέρασµα: Μπορεί και αύριο στο νησί της 
Άνδρου το νερό να µπει στο αυλάκι όπως 
λέει κι ο λαός… Πότε θα γίνει όµως αυτό; 
Αποκαλέσαµε την λειψυδρία της Άνδρου 
νόσο, πρώτα για να δείξουµε πως κάτι που 
αφορά, στην καλή λειτουργία του φυσικού 
της οργανισµού, νοσεί, αλλά και για να επι-
σηµάνουµε πως όπως κάθε νόσος έτσι και 
αυτή οφείλεται σε δύο πρωταρχικά λόγους. 
Ο ένας είναι, όπως συνηθίζουµε να λέµε, οι 
άλλοι, οι ανεπαρκείς υπηρεσίες του κράτους 
και αυτοί που µας διοικούν ή µας κυβερ-
νούν. Ο άλλος λόγος είµαστε εµείς, γιατί δεν 
πράξαµε αυτό που έπρεπε, δεν τους πιέσαµε 
και δεν πήραµε πρωτοβουλίες για να τους 
υποχρεώσουµε να πραγµατοποιήσουν αυτό 
που αποτελεί απαρέγκλιτη υποχρέωσή τους. 
Ας το κάνουµε όµως τούτη την φορά. Αυτός 
ο ∆ηµοτικός Συνδυασµός, που ζητά σήµερα 
την υποστήριξή σας, υπόσχεται, µαζί µε 
εσάς, να το πράξει. Οι λύσεις υπάρχουν, 
αλλά η βούληση για να εφαρµοστούν είναι η 
αχίλλειος πτέρνα µας. Εάν το καταλάβουµε 
και αν θελήσουµε να ενεργήσουµε ως πρα-
γµατικοί πολίτες αυτού του πανέµορφου και 
πολυπροικισµένου νησιού, θα του δώσουµε 
αληθινή πνοή. 

Βαγγέλης Πισσίας 
Οµότιµος καθηγητής  

∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων, 
∆ρ. ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ  
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ



Σ
τις 07/02  ο υποψήφιος ∆ήµαρχος κος ∆. 
Γιαννίσης, ζήτησε µέσω FB να γίνει ντιµπέιτ 
µεταξύ όλων των υποψηφίων ∆ηµάρχων 

της Άνδρου, χωρίς να έχει συνεννοηθεί προηγου-
µένως µε κανέναν άλλο υποψήφιο. Αυτό προκά-
λεσε την επόµενη ηµέρα, 08/02 µία οργισµένη 
απάντηση από τον κ. Λ. Μπάλλα. Ακολούθησε στις 
09/02 µια ανοιχτή επιστολή από τον κ. ∆. Λοτσάρη 
µε την οποία τοποθετήθηκε επί του θέµατος του ντι-
µπέιτ. Ακολούθησε ένα sms από την διαχειρίστρια 
του andros portal προς τον κον ∆. Λοτσάρη µε το 
οποίο του δηλώνει την δυσαρέσκεια της, διότι η 
ανοιχτή επιστολή που της έστειλε πήγε πρώτα σε 
άλλο ενηµερωτικό site και του δηλώνει ότι στο µέλ-
λον θα αναρτά ανακοινώσεις µόνο όσων βάζουν 
και πληρωµένες διαφηµίσεις στο site. Στις 10/02 
αναρτήθηκε από τον  κ. Γ. Καπάκη ένα δυσνόητο 
κατά την γνώµη µας κείµενο. Στις 12/02 επανέρχε-
ται ο κ. ∆. Γιαννίσης και αναρτά πρωτοκολληµένη 
αίτηση του προς τον ∆ήµο Άνδρου, για να του δια-
τεθεί το ∆ηµοτικό θέατρο την 9η Μαρτίου για 
το ντιµπέιτ και δηλώνει, ότι άσχετα µε το αν 
θα παρευρεθούν οι υπόλοιποι υποψήφιοι, 
εκείνος δεσµεύεται προσωπικά, ότι τη συ-
γκεκριµένη µέρα και ώρα θα είναι εκεί!  Στις 
14/02  ο κ. Θ. Σουσούδης ανακοίνωσε, ότι 
λόγω της θεσµική του ιδιότητας, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία και επικοινώνησε µε τους  
συνυποψηφίους του και αποφάσισαν να 
γίνει το ντιµπέιτ την 22/04/19, στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Χώρας και ότι οι όροι διεξαγωγής, 
θα αποφασιστούν από τους επικεφαλής των 
υποψήφιων των συνδυασµών. Στις 15/02 ο 
κ. Β. Ποµώνης πρότεινε το “ντιµπέιτ” να γίνει 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Κορθίου. 
Οι ανακοινώσεις δηµοσιεύτηκαν από διάφορα site, 
οµάδες και µεµονωµένα προφίλ στο FB.   
 Όλα αυτά µας έβαλαν σε διάφορες σκέψεις και σας 
καταθέτουµε κάποιες από αυτές µαζί µε διάφορα 
συµπεράσµατα και προβληµατισµούς. 
1) Ο κ. Γιαννίσης, φαίνεται πως κάνει µια απελπι-
σµένη και ανεπίκαιρη προσπάθεια, για να κουνήσει 
τα λιµνάζοντα νερά γύρω από την υποψηφιότητα 
του. Προσπαθεί να γνωστοποιήσει την παρουσία 
του ξανά στο νησί µετά από τόσα χρόνια απουσίας. 

Επιδιώκει να φανεί στα µάτια των 
Ανδριωτών σαν παράγοντας, αλλά 
φτάνει στα όρια του παραλόγου µι-
λώντας για ντιµπέιτ που θα το 
κάνει έστω και µόνος του. Αν 
ήθελε να µαζέψει κόσµο για να 

τους µιλήσει ας το έκανε µε δική του πρόσκληση 
και όχι  δηµιουργώντας τέτοιες καταστάσεις. Πώς 
είναι δυνατόν να θεωρηθεί σοβαρή η ενέργεια του, 
να ζητήσει το θέατρο σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, 
χωρίς κανένας από του υπόλοιπους υποψηφίους, 
να του έχει απαντήσει τελικά, χωρίς να έχουν γίνει 
οι απαραίτητες συνεννοήσεις µεταξύ όλων για µια 
τέτοια οργάνωση και χωρίς να έχουν πάρει θέση 
και οι δύο δηµοσιογράφοι που εκείνος έχει προτεί-
νει.  
2) Ο κος Μπάλλας, ( τον οποίο συλλυπούµεθα για 

την απώλεια του), θεωρούµε ότι δικαίως αγανά-
κτησε, διότι όπως γράφει  στην επιστολή του, έλαβε 
την ανακοίνωση για το ντιµπέιτ, την ώρα που κή-
δευε τον πατέρα του και ότι ο κος Γιαννίσης δεν πα-
ραβρέθηκε στην τελετή, παρά το ότι το 1998 που 
εκλέχθηκε ∆ήµαρχος, ο εκλιπών είχε κατέβει µαζί 
του και τον είχε βοηθήσει να εκλεγεί. Μας προβλη-
µατίζει η στάση του κ. Γιαννίση σε ένα τόσο σοβαρό 
κοινωνικό γεγονός, όπως είναι ο θάνατος ενός 
πρώην συνεργάτη και ίσως και παλαιού φίλου. 
3) Ο κος Λοτσάρης, δήλωσε σταθερός υποστηρι-

κτής του  διαλόγου και ότι είναι σύµφωνος µε την 
γνωστοποίηση των θέσεων των υποψηφίων ∆η-
µάρχων στους πολίτες, για όλα τα σηµαντικά προ-
βλήµατα του νησιού µας. Πρόσθεσε ότι δεν έχει 
αντίρρηση να συµµετάσχει σε δηµόσιο διάλογο 
ανταλλαγής ή έστω και αντιπαράθεσης θέσεων, 
απόψεων και επιχειρηµάτων. Αλλά αυτό πρέπει να 
γίνει στην ώρα του, δηλαδή λίγο πριν τις εκλογές, 
µε συµµετέχοντες όσους έχουν τελικά συστήσει 
συνδυασµούς και έχουν νοµιµοποιηθεί από το 
Πρωτοδικείο. Θέση που ακούγεται πολύ σωστή 
διότι ποιο είναι το νόηµα συµµετοχής σε ντιµπέιτ 
κάποιου ο οποίος µπορεί να µην φτάσει στις εκλο-
γές πχ λόγω αδυναµίας να συστήσει συνδυασµό 
ή επειδή τελικά θα συνεργαστεί µε κάποιον άλλο 
υποψήφιο. 
4) Ο κος Καπάκης, ανάρτησε ένα κατά την γνώµη 
µας µπερδεµένο και δυσνόητο κείµενο το οποίο 
ξεκινάει ως εξής: “Κατά τη γνώµη κάποιων, οτι-
δήποτε δεν είναι ξύλινος πολιτικός λόγος είναι 
«µπουρδολογία» ή «έκθεση ιδεών». Προσωπικά 
επιτρέπω στη σκέψη µου να συµπεριλαµβάνει ό,τι 
έµαθα από τη Ζωή: σεβασµό, συναίσθηµα, υπαρ-
ξιακές αναρωτήσεις. Ό,ΤΙ ΣΥΝ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ, 
ΤΕΛΙΚΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΜΑΤΙΑ” και συνε-
χίζει λέγοντας ναι µεν στο διάλογο, αλλά µε κά-
ποιες παραδοχές που παραθέτει στην συνέχεια, 
των οποίων το νόηµα δεν καταλάβαµε ακριβώς 
και δεν είναι η πρώτη φορά που θα θέλαµε εξη-
γήσεις για το τι ακριβώς εννοεί όταν γράφει.  

5) Ο κος Σουσούδης, όλως περιέργως, τή-
ρησε για 7 ηµέρες άκρα του τάφου σιωπή 
για το θέµα, σαν να ζει σε άλλο νησί και τε-
λικά έκανε την ανακοίνωση προφανώς 
κάτω από την πίεση των γεγονότων και 
µετά από πρωτοβουλία του κ. Μπάλλα. 
6) Ο κ. Β. Ποµώνης πήρε θέση σαν συνερ-
γάτης του κ. Μπάλλα και εξήγησε ότι όλοι οι 
υποψήφιοι είναι από Χώρα και Υδρούσα. 
Το Κόρθι συνεπώς είναι ένας «ουδέτερος» 
τόπος. Η αίθουσα του πολιτιστικού του κέ-
ντρου είναι πολύ µεγαλύτερη και κατάλ-
ληλη για µια ανοιχτή συζήτηση, διότι µπορεί 
να φιλοξενήσει  περισσότερους θεατές. Πι-

θανά η πρόταση αυτή θα συναντήσει αντιδράσεις. 
Το σήριαλ θα συνεχιστεί για καιρό µε διάφορα νέα 
επεισόδια, κάποια αστεία, άλλα φαιδρά, µερικά 
σοβαρά, αλλά όλα θα χωρίζουν ακόµη περισσό-
τερο τους Ανδριώτες.  Όσο για την πιθανή δια-
πλοκή τύπων, τύπου και τυπικών που διαφαίνεται 
σε όλα αυτά, παρακαλούµε να σκεφτείτε και να 
σχηµατίστε την δική σας γνώµη. 
 

Ο ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ  
“ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ”

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ Μ. ΓΛΥΝΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ

Άµεση αντίδραση του Επάρχου Άνδρου 
 ∆ηµήτρη Λοτσάρη

Ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα των κ. Κ. Ίσσαρη και Χ. Βουραζέρη 
για την θέση του περιφερειακού συµβούλου, µε τον συνδυασµό 
“Συµµαχία Νοτίου Αιγαίου” του υποψήφιου Περιφερειάρχη  κ. Μ. 
Γλυνού, που στηρίζεται από το ΚΙΝΑΛ και τον ΣΥΡΙΖΑ!! Ο κ. Ίσσαρης 
το 2010-14 διετέλεσε εντεταλµένος περιφερειακός σύµβουλος Άν-
δρου, αλλά δεν επανεξελέγει το 2014. Το 2006 -2010 είχε εκλεγεί δη-
µοτικός σύµβουλος, αναλαµβάνοντας και την θέση του αντιδηµάρχου 
. Ο κ. Βουραζέρης εξελέγει το 2010 δηµοτικός σύµβουλος µε τον κ. 
Γιάννη Μαλταµπέ και το 2014 δηµοτικός σύµβουλος µε τον κύριο 
Σουσούδη. ∆ιατέλεσε αντιδήµαρχος 3.5 χρόνια. Τώρα είναι ανεξάρ-
τητος δηµοτικός σύµβουλος !!!

Χ. ΒουραζέρηςΚ. ΊσσαρηςΜ. Γλυνός

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 

Η ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ!

“ΝΤΙΜΠΕΙΤ”  
ενός ανδρός κλπ!!

Χρηµατοδότηση ύψους 90.000 ευρώ προτίθεται η Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου να διαθέσει για την κάλυψη 
των επισκευών των σχολικών κτιρίων της Άνδρου. 
Η εν λόγω επείγουσα κίνηση έγινε ύστερα από την ευ-
ρεία δηµοσιοποίηση της διήµερης κατάληψης των µα-
θητών Γυµνασίου Λυκείου Κορθίου για την 
απαράδεκτη κατάσταση του κτιρίου στο οποίο φοιτούν. 
Ο Έπαρχος Άνδρου κ. ∆ηµήτρη Λοτσάρη απευθύνθηκε 
στον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γεώργιο Λεο-
νταρίτη την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και του εξέ-
θεσε τα χρονίζοντα προβλήµατα του Γυµνασίου 
Λυκείου Κορθίου, αλλά και των υπόλοιπων σχολείων 

ζητώντας άµεση παρέµβαση και χρηµατοδότηση του 
∆ήµου Άνδρου, που είναι ο υπεύθυνος για την συντή-
ρηση. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων συµφώνησε και ο 
Έπαρχος Άνδρου απέστειλε στον ∆ήµαρχο Άνδρου κ. 
Θεοδόση Σουσούδη στις 20 Φεβρουαρίου 2019 επι-
στολή που αναφέρει την πρόθεση της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου για διάθεση του ποσού των 90.000 ευρώ, 
ώστε ο ∆ήµος να προχωρήσει άµεσα στην µελέτη και 
ακολούθως µε Προγραµµατική Σύµβαση της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου για να υλοποιηθεί το συντοµότερο 
δυνατόν το έργο. 



Αποκατάσταση οδοστρώµατος Επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Αµµόλοχος

Παιδική χαρά στα Αιδόνια

Τ. Μπιθικώτση 
 
Μεγάλωσα στο Απροβάτου 
της Άνδρου. Τελείωσα το 
∆ηµοτικό Σχολείο στο Μπα-
τσί. Παρακολούθησα τα µα-
θήµατα του Γυµνασίου στο  
Γαύριο και τελείωσα το Λύ-
κειο στο ΕΠΑΛ της Χώρας. 
Έχω τελειώσει σχολή κοµ-
µωτικής και άσκησα για 
λίγο το επάγγελµα. Στη συ-
νέχεια ασχολήθηκα µε την 
οικογενειακή µας επιχεί-
ρηση ΤΑΧΙ. Είµαι παντρε-
µένη µε το Σταύρο Τριδήµα 
και έχουµε αποκτήσει µία 
κόρη την Κέλλυ.  
Η αγωνία µου για ένα καλύ-
τερο µέλλον του νησιού στο 
οποίο ζω και µεγαλώνω το 
παιδί µου, µε οδήγησε στην 
απόφαση να συστρατευτώ 
µε την οµάδα «Μαζί για την 
Άνδρο» στο πλευρό του 
υποψηφίου ∆ηµάρχου ∆η-
µήτρη Λοτσάρη.  
Ο ∆ήµος µας χρειάζεται µια 
καινούργια οµάδα διοίκη-
σης, αποτελούµενη κυρίως 
από ανθρώπους νέους και 
δραστήριους µε µεγάλη 
όρεξη για δουλειά.  
Χρειάζεται επίσης ένα νέο, 
τίµιο, ικανό και εργατικό 
∆ήµαρχο, µε διοικητική 
εµπειρία και φρέσκιες 
ιδέες. Υπάρχουν πολλά σο-
βαρά τοπικά προβλήµατα 
που πρέπει να λύσουµε 
όλοι µαζί αλλά και ανάγκη 
υλοποίησης µεγάλων 
έργων υποδοµής.  
 

Τηλ.: 6987433083 

tasiabithik@gmail.com 

FB Tasia Bithikotsi

Ειρήνη Πανταζή 
 
Γεννήθηκα το 1985. Πήγα 
δηµοτικό, γυµνάσιο και λύ-
κειο στην Άνδρο. Σπούδασα 
στο Τµήµα Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης απ’ 
όπου πήρα πτυχίο το 2009.  
Έχω ασχοληθεί για χρόνια 
µε ευρωπαϊκά προγράµµατα 
εκµάθησης της ελληνικής 
γλώσσας σε µετανάστες στα 
σχολεία της Άνδρου. Το 2017 
ξεκίνησα µεταπτυχιακό στο 
Ανοικτό Πανεπιστήµιο, στη 
∆ιοίκηση Μονάδων Πολιτι-
σµού.Πολιτικός µου µέντο-
ρας υπήρξε ο Γιάννης 
Γλυνός στον οποίο χρωστώ 
την επαγγελµατική µου επι-
στροφή στην Άνδρο και την 
ενασχόληση µου µε τα κοινά 
του νησιού µας.Το 2010 
εκλέχτηκα πρώτη φορά δη-
µοτικός σύµβουλος µε την 
παράταξη του δηµάρχου Γ. 
Γλυνού και διετέλεσα για 2,5 
χρόνια αντιδήµαρχος Κορ-
θίου (2012-2014).Από το 2014 
έως σήµερα είµαι δηµοτικός 
σύµβουλος της αντιπολίτευ-
σης. Είµαι µέλος του ΝΠ∆∆ 
Πολιτισµού του ∆ήµου Άν-
δρου και µέλος των σχολι-
κών επιτροπών. 
Ασχολούµαι µε θέµατα πολι-
τισµού και παιδείας του νη-
σιού µας. 
Είµαι παντρεµένη από το 
2013 µε τον Παντελή Στυ-
λιανό. ∆ιατηρούµε µαζί οικο-
γενειακές επιχειρήσεις στη 
Χώρα της Άνδρου. Είµαι µη-
τέρα ενός κοριτσιού.     

Τηλ.: 6973746150 

pantazieirini@icloud.com 

FB Eirini Pantazi 

Ιωάν. Σαραβάνου 

 
Γεννήθηκα και µεγάλωσα 
στο χωριό Λαρδιά του Κορ-
θίου. Τελείωσα το γυµνάσιο 
στο Κόρθι και το Ναυτικό 
Λύκειο Άνδρου. Εργάστηκα 
σαν δακτυλογράφος και σαν 
πωλήτρια. Είµαι παντρεµένη 
µε τον Λεωνίδα Χλωρό και 
έχουµε έναν γιό τον Γιώργο 
. Είµαι 32 χρόνια επαγγελµα-
τίας στον Όρµο Κορθίου 
έχοντας δύο καταστήµατα, 
Ανθοπωλείο - Φυτώριο και 
κατάστηµα γενικού εµπο-
ρίου. 
Τον ελεύθερο χρόνο µου 
ασχολούµαι µε τον αθλητι-
σµό, SUP και τρέξιµο. Έχω 
συµµετάσχει σε αγώνες σε 
πολλά µέρη της Ελλάδας και 
σε µαραθώνιους ηµιµαρα-
θώνιους της Αθήνας . Λα-
τρεύω το τρέξιµο στο βουνό. 
Είµαι µέλος του Ναυτικού 
Οµίλου Κορθίου, του συλλό-
γου γυναικών και του συλ-
λόγου εθελοντών 
δασοπυροσβεστών, επίσης 
αντιπρόεδρος και νυν έφο-
ρος τριάθλου και παρακο-
λουθώ σεµινάρια πρώτων 
βοηθειών. Είναι η πρώτη 
φορά που ενεργοποιούµαι 
πολιτικά διότι θέλω να συ-
νεισφέρω κοντά σε ανθρώ-
πους όπως ο ∆ηµήτρης 
Λοτσάρης που έχει αποδεί-
ξει σαν Έπαρχος ότι αγαπά 
και προσπαθεί για την καλυ-
τέρευση αυτού εδώ του ευ-
λογηµένου τόπου. 

Τηλ.: 6945.263277 

saravanouioanna@ 

windowslive.com 

FB  ioanna saravanou 

∆ηµ. Τηνιακός 
 
Γεννήθηκα και µεγάλωσα 
στο Κοχύλου της Άνδρου. 
Αποφοίτησα από το Λύκειο 
Κορθίου και υπηρέτησα τη 
θητεία µου στο Πολεµικό 
Ναυτικό. 
Εργάστηκα 15 χρόνια ως 
αξιωµατικός του Εµπορι-
κού Ναυτικού.Είµαι πα-
ντρεµένος µε τη Μαργαρίτα 
Τατάκη και έχουµε δύο παι-
διά. 
Η αγάπη µου για την οικο-
γένεια και για τον τόπο µου 
µε έκανε να δραστηριοποι-
ηθώ ως ελεύθερος επαγ-
γελµατίας στην Άνδρο. 
Υπηρετώ την τοπική αυτοδι-
οίκηση 24 χρόνια. ∆ιετέ-
λεσα Αντιδήµαρχος του 
∆ήµου Κορθίου και κατόπιν 
του ∆ήµου Άνδρου δίπλα 
στον αείµνηστο ∆ήµαρχο 
Γιάννη Γλυνό. 
Έχω µάθει να δουλεύω και 
να προσφέρω αθόρυβα µε 
εργατικότητα και αποτελε-
σµατικότητα χωρίς αντιπα-
ραθέσεις και 
αυτοπροβολές. 
Από τη θέση της αντιπολί-
τευσης όποτε χρειάστηκε 
ήµουν θετικός σε σοβαρά 
ζητήµατα που αφορούσαν 
την ανάπτυξη του νησιού 
µας. 
"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ" 
λοιπόν ως υποψήφιος ∆η-
µοτικός Σύµβουλος µε τον 
∆ΗΜΗΤΡΗ ΛΟΤΣΑΡΗ, ο 
οποίος σαν έπαρχος απέ-
δειξε ότι και θέλει και µπο-
ρεί να αναδείξει και να πάει 
το νησί µας µπροστά.  

Τηλ.: 6973246752  

tiniakosdim@gmail.com 

FB Dimitris Tiniakos

Γιώργος Ζάννες 

 
Γεννήθηκα και µεγάλωσα 
στο Κόρθι. Μετά το Λύκειο 
σπούδασα στην Αθήνα, 
υδραυλικός στη σχολή του 
ΟΑΕ∆, ενώ παράλληλα ερ-
γαζόµουν. Μόλις αποφοί-
τησα, επέστρεψα στο νησί 
και από τότε διατηρώ τη 
δική µου επιχείρηση.  
Είµαι παντρεµένος µε τη 
Bασιλική Κρεµµύδα και 
έχουµε µια κορούλα.  
Έχω αναλάβει αρκετά 
αξιόλογα έργα σε όλη την 
Άνδρο. Μέσα από τη συ-
νεργασία µε ντόπιους, αλλά 
και ανθρώπους από άλλα 
µέρη της Ελλάδας και του 
εξωτερικού, που έχουν 
επενδύσει στο νησί, συνει-
δητοποίησα τα προβλή-
µατα αλλά και τις 
απεριόριστες δυνατότητες 
ανάπτυξης του τόπου.  
Με σεβασµό στη ναυτική 
κουλτούρα, την πολιτισµική 
παράδοση, την ευφορία της 
γης και τον πλούτο της θά-
λασσας, η Άνδρος µπορεί 
να αποτελέσει τον τόπο, 
όπου τα παιδιά µας θα ζή-
σουν αξιοπρεπώς και αν-
θρώπινα. Επιλέγω να 
συµµετέχω στο “ΜΑΖΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΆΝ∆ΡΟ”, που απαρτί-
ζεται από νέους ανθρώ-
πους µε όραµα καθώς και 
µεγαλύτερους µε πείρα, 
που έχουν να προσφέρουν 
και θέλουν να δουλέψουν, 
προς µια δηµιουργική πο-
ρεία του νησιού µας. 
 

Τηλ.: 6944549465  

Μ. Κορκοδείλου 

 
Κατάγοµαι από το Συνετί, 
όπου ζω µόνιµα και εργά-
ζοµαι στο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο Χώρας, ως 
διευθύντρια. Εργάστηκα 
για το νησί µας µε έναν 
καταξιωµένο ∆ήµαρχο, 
τον αείµνηστο Γιάννη 
Γλυνό αποκτώντας πολύ-
τιµες εµπειρίες και γνώση 
για την τοπική Αυτοδιοί-
κηση. 
Σήµερα θέτω υποψηφιό-
τητα µε τον συνδυασµό 
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ». 
Ανταποκρίθηκα στο κάλε-
σµα του ∆ηµήτρη Λο-
τσάρη εκτιµώντας το 
δείγµα γραφής του ως 
Έπαρχος Άνδρου, την 
αποφασιστικότητά του,την 
αποτελεσµατικότητά του, 
την ειλικρίνεια και την 
αγάπη του για το νησί. Η 
αγάπη µου για τον τόπο 
µου, η προσωπική µου 
διαδροµή και η θητεία µου 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
καθορίζουν την επιλογή 
µου για συµµετοχή σε 
αυτή την προσπάθεια. 
Οι εκλογές αυτές είναι κα-
θοριστικές, για να λύ-
σουµε τα προβλήµατα του 
νησιού. Σας καλώ όλους 
να στηρίξετε το νέο συν-
δυασµό, «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝ∆ΡΟ», ώστε µε δή-
µαρχο το ∆ηµήτρη Λο-
τσάρη και µια οµάδα 
δυνατή να δουλέψουµε 
όλοι µαζί για την Άνδρο 
µας. 

Τηλ.: 6943199138  

garykor691@gmail.com 

FB Μαργαρίτα Κορκοδείλου

Ιωάννης Ξανθός 

 
Γεννήθηκε το 1962 και κατοι-
κεί στην ‘Ανδρο. Απεφοίτησε 
το 1985 από την Νοµική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Έγγαµος µετά της Αικατερίνης 
∆ηµ. Βούλγαρη, µε την οποία 
απέκτησαν δύο θυγατέρες. 
Από το 1988 ασκεί το επάγ-
γελµα του ∆ικηγόρου στην 
Άνδρο . Είναι µέλος της ∆ια-
χειριστικής Επιτροπής του 
Μουστάκειου Κληροδοτήµα-
τος στο Κόρθι. 
∆ιετέλεσε µέλος των ∆.Σ. και 
διατελεί µέχρι σήµερα µέλος 
Συλλόγων, όπως είναι ο ∆ικ. 
Σύλλογος Σύρου, ο Σύλλογος 
Εθελοντών ∆ασοπυροσβε-
στών (µετέχων και µάχιµη 
οµάδα του) , ο Μουσικός Σύλ-
λογος Άνδρου, η Λέσχη Αν-
δρίων καθώς και σε άλλους 
Αθλητικούς, Επιστηµονικούς 
και Εξωραϊστικούς –Πολιτι-
στικούς Συλλόγους . 
Θέτει υποψηφιότητα για ∆η-
µοτικός Σύµβουλος µε τον 
συνδυασµό «Μαζί για την 
Άνδρο» θέλοντας να συνει-
σφέρει στην βιώσιµη ανά-
πτυξη και προοπτική του 
νησιού, στους τοµείς της οικο-
νοµίας, του πολιτισµού, της 
κοινωνικής προσφοράς, του 
εθελοντισµού και της προστα-
σίας του περιβάλλοντος, 
χωρίς αντιπαλότητες,διακρί-
σεις,συγκρίσεις, κατακρίσεις, 
εργαζόµενος προς τον σκοπό 
αυτό µε ηπιότητα, ευθύνη και 
µετριοφροσύνη. 
 

Τηλ.: 6972620155   

xanthosioa@gmail.com 

FB Ioannis Xanthos  

ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ!

Αποκατάσταση τοιχίου ασφαλείας στο Βουνί επαρχιακό οδικό δίκτυο Συνετί -Κοχύλου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Εργασίες στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή δηµοτικού σχολείου Φελλού

Αποκατάσταση ζηµιών στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Γαυρίου -Φελλού!

Αποκατάσταση Οδοστρώµατος Επαρχιακού οδικού  δικτύου στον Αµµόλοχο

ΕΡΓΑ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ-ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ

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


