
Ο Παράδεισος των παιδικών μου χρόνων και το έθιμο του Λαμπριάτη

ΑΣ ΓΕΦΥΡΩΣΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟ ΧΑΣΜΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ!

Κ άθε χρόνο όταν φτάνει η Άνοιξη και πλησιάζει το 
Πάσχα το μυαλό μου γυρνάει στα παιδικά μου χρό-

νια. Για μένα  το Πάσχα ήταν κάτι τελείως ξεχωριστό, 
όλα άλλαζαν γύρο μου. Τελείωνε ο χειμώνας, ερχόταν 
η Άνοιξη, ξαναγεννιόταν η φύση και εμείς καθαρίζαμε 
και ασπρίζαμε τους αυλόγυρους και τους δόμους του 
χωριού. Του  Λαζάρου η μητέρα με την γιαγιά μου ζυ-
μώνανε και ψήνανε τα “λαζαράκια”, ένα για κάθε παιδί 

και τα μοιάζαμε στην γειτονιά. Το σπίτι 
γέμιζε μυρωδιές που μπλέκανε με τα 
αρώματα της ‘Άνοιξης και όλα ήταν πα-
ραμυθένια. Φτιάχναμε τα Πασχαλινά 
κουλούρια και τα τσουρέκια, και όλα με 
την σειρά τους ψήνονταν στον ξυλό-
φουρνο. Τα βράδια της Μεγαλοβδομά-
δας, πηγαίναμε στην εκκλησία για την 
λειτουργία, ακούγαμε τις ψαλμωδίες, 
κοιτάζαμε τα αναμμένα κεράκια και 
ανασαίναμε τα αρώματα από τά θυ-
μιατά και τους καπνούς. Την Μεγάλη 
Πέμπτη παίρναμε συχώρεση από τους 
γονείς και τους παππούδες και πρωί 

πρωί πηγαίναμε να κοινωνήσουμε. Όταν γυρίζαμε στο 
σπίτι, με την γιαγιά και την μαμά μου βάφαμε τα κόκκινα 
αυγά. Την Μεγάλη Παρασκευή, όλα τα κορίτσια του χω-
ριού μαζεύαμε λουλούδια από τις αυλές και πηγαίναμε 
να στολίσουμε τον Επιτάφιο, μέσα στην εκκλησία που 
μοσχοβολούσε από τα αρώματα. Το Μεγάλο Σάββατο 
αξημέρωτα σχεδόν, η μαμά μου άναβε τον ξυλόφουρνο, 
ζύμωνε τις κουλούρες του Πάσχα και μόλις τις έβαζε 
για ψήσιμο μοσχομύριζε όλη η γειτονιά. Ο πατέρας μου 
ετοίμαζε το αρνί, για να φτιάξουμε την Κυριακή του 
Πάσχα τον παραδοσιακό Λαμπριάτη, το γεμιστό αρνί 
που ψήνεται στον φούρνο. Η μάνα τον γέμιζε με διά-
φορα ντόπια τυριά που έφτιαχνε μόνη της, πετρωτή,  κα-
λαθάκι,  λαδοτύρι, αλλά και συκωτάκια, αυγά και πολλά 
μυρωδικά. Το βράδυ της Ανάστασης στην Εκκλησία όλα 
τα παιδιά περιμέναμε τον παπά να ψάλει το Χριστός Ανέ-
στη για να αρχίσουν τα σμπάρα και η στρακαστρούκες 
και μετά να γυρίσουμε στη θαλπωρή του σπιτιού για να 
φάμε την μαγειρίτσα της μαμάς και να τσουγκρίσουμε 
τα κόκκινα αυγά μας. Και μετά ξημέρωνε η Λαμπρή, η 
Κυριακή του Πάσχα και ήταν σπουδαία γιορτή και  μα-
ζευόμαστε όλοι η οικογένεια στην τραπεζαρία ή στρώ-

ναμε το τραπέζι έξω όταν 
ο καιρός ήταν καλός. 
Άρχιζε το γλέντι, το 
πιοτί, το φαγοπότι και 
ερχότανε και η ώρα 
που η μάνα άνοιγε 
την  κοιλίτσα του αρ-
νιού και έβγαζε από 
μέσα την γέμιση, που 
έμοιαζε με ομελέτα αλλά 
μύριζε μαγειρίτσα! Μετά την 
γευστική απόλαυση και το Πασχαλινό 
γλέντι, ξεκίναγε το παιχνίδι. Το από-
γευμα μαζευόμαστε όλα τα παιδιά 
της γειτονιάς και παίζαμε 
τσουνιά και άλλα παι-
χνίδια μέχρι να μας 
μαζέψουν όταν βρά-
διαζε οι γονείς μας. 
Αυτός ήταν ο Παρά-
δεισος των παιδικών 
μου χρόνων.

Εύχομαι καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα  
για όλους μας και για την Άνδρο μας 

 
Την Μεγάλη Εβδομάδα, όλοι οι Χριστιανοί έχουμε την ευκαιρία να συλλογιστούμε πάνω στο Υπέρτατο Μυστήριο της Ανά-
στασης του Χριστού μας, που ακολούθησε την θανάτωσή Του Σώματος Του επί του σταυρού. Για όλους μας είναι η από-
δειξη του Μεγαλείου και της Δόξας του Θεανθρώπου και της Αγάπης του Θεού για όλους εμάς. Το Άγιο Φως της 
Ανάστασης, ας φωτίζει το δρόμο μας για να μας οδηγεί στο μονοπάτι της αγάπης, της φροντίδας, της συμπόνιας, της αλ-
ληλοβοήθειας και της αποδοχής των συνανθρώπων μας. Η Αγάπη είναι η δύναμη που συνέχει τους κόσμους. Είναι κα-
θαρή ενέργεια και κατάσταση, δεν είναι ένα απλό συναίσθημα.  Η Αγάπη δεν έχει μέγεθος, όπως η Αλήθεια και η 
Ελευθερία, όσο τις προσεγγίζεις τόσο μεγαλώνουν.  Η Αγάπη δεν μαθαίνεται, κοινωνείται.  
Ας την κοινωνήσουμε όλοι με τις πράξεις και τα έργα μας. Ας χαμηλώσουμε τον εγωισμό μας, ας μειώσουμε τις φιλο-
δοξίες μας και ας ανοίξουμε την αγκαλιά μας να χωρέσουμε όλους τους συνανθρώπους μας. Ο καθένας από εμάς πι-
στεύω πως κάνει συνεχώς ότι μπορεί και νομίζει καλύτερο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι και καλό για όλους 
τους άλλους. Ας βοηθήσουμε όλοι μεταξύ μας, για να γίνουμε ακόμα πιο καλοί και χρήσιμοι. Όσο μονοιάζουμε τόσο πιο 
όμορφα γαλήνια και αγαπημένα θα ζούμε πάνω στο πανέμορφο νησί μας. Ας γίνουν οι διαφορές μας τα μονοπάτια που 
θα μας οδηγήσουν, στον κοινό τόπο της συμφιλίωσης, για να βρούμε τις λύσεις που θα είναι οι σωστότερες για το σύνολο 
της κοινωνίας μας. Ας είμαστε όλοι καλά υγιείς και αγαπημένοι!  

Δημήτρης Λοτσάρης 
Υποψήφιος Δήμαρχος Άνδρου 

ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΥΡΤΑΤΑ 
Επιχείρηση ΤΑΧΙ 
  
Υποψήφια Δ.Σ. με τον  Συνδυασμό  
“ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ”  
του Δημητρίου Λοτσάρη
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“ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ”  
 Οι θέσεις και οι αρχές  
του Συνδυασμού μας 

  
2

Η ΟΜΙΛΙΑ  
 του Δημήτρη Λοτσάρη 

στο Κόρθι 
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Η ΑΝΔΡΟΣ  
 πρέπει να αλλάξει 

Δήμαρχο!
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
Τα τοπικά συμβούλια και  

οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων 
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ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  
 Δημοτικοί Σύμβουλοι 

του Συνδυασμού
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Αγαπητές Ανδριώτισες και Ανδριώτες 
Η αγάπη μας για την Άνδρο, αυτόν τον υπέροχο πλούσιο 
και όμορφο τόπο, με παράδοση αιώνων στον πρωτο-
γενή 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 νοι-
ώθουμε να βοηθήσουμε το νησί όσο περισσότερο μπο-
ρούμε, μας οδήγησαν στην απόφαση να 
δημιουργήσουμε ένα νέο Δημοτικό Συνδυασμό. Ο συν-
δυασμός αυτός, με την ονομασία «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΔΡΟ» και με υποψήφιο δήμαρχο τον Δημήτρη Λο-
τσάρη, τωρινό Έπαρχο Άνδρου, θα διεκδικήσει την Δη-
μαρχία και την διοίκηση του νησιού στις επόμενες 
Δημοτικές εκλογές τον Μάιο του 2019. 
Είμαστε οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι της Άνδρου. 
Ανάμεσά μας υπάρχουν  οικογενειάρχες, επιχειρημα-
τίες, υπάλληλοι, γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι, καθηγητές, 
νοικοκυρές, βιοπαλαιστές, αγρότες και επιστήμονες,. Οι 
περισσότεροι είμαστε νέοι, πλαισιωνόμαστε από μεγα-
λύτερους 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 εγκατα-
λείπουν το νησί μας και οι περισσότεροι από όσους πα-
ραμένουμε εδώ, αντιμετωπίζουμε  βιοποριστικά 

προβλήματα, έλλειψη υποδομών, παροχών, φροντίδας 
και έργων από τον Δήμο. 
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 και έπρεπε να το κάνουν. 
Θέλουμε να αναλάβουμε την διοίκηση του Δήμου, αλλά 
θα τον διεκδικήσουμε με διαφορετικό τρόπο από αυτόν 
που βιώσαμε τόσα χρόνια. Δεν θα κάνουμε πόλεμο λά-
σπης μεταξύ Ανδριωτών, δεν θα δώσουμε τροφή στην 
χωριστικότητα, δεν θα συνεχίσουμε τις παλιές τακτικές. 
Όσο και αν έχει αποδώσει το δόγμα του «διαίρει και βα-
σίλευε» εμείς δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Θέλουμε 

ένα άλλο ήθος στην πολιτική και στην κοινωνία μας, ένα 
ήθος που θα μας κάνει φίλους, συνάνθρωπους και συ-
μπολίτες, όχι εχθρούς, ανταγωνιστές και αντίπαλους. 
Δεν θα κατηγορήσουμε και δεν θα σπιλώσουμε κανέ-
ναν, 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 προ-
βλήματα, των σκουπιδιών, της καθαριότητας, της 
ύδρευσης, της ενέργειας, της αποχέτευσης, του βιολο-
γικού, του πρωτογενή τομέα, της υγείας, της κοινωνικής 
φροντίδας, της χρήσης γης, των συγκοινωνιών και του 
τουρισμού, αλλά και τα μικρότερα καθημερινά προβλή-
ματα που μας ταλαιπωρούν όλους άδικα τόσα χρόνια. 
Με συνεννόηση, σύμπνοια, προγραμματισμό και 
σκληρή δουλειά, θα έχουμε σίγουρα και άμεσα αποτε-
λέσματα. Αλλά σημαντικότερο από όλα για εμάς είναι η 
συνεργασία, η ομόνοια και η αγάπη που θέλουμε να μας 
αγκαλιάσουν όλους, ασχέτως παρατάξεων, πεποιθή-
σεων και παντός είδους διαχωρισμών, για να καλυτε-
ρέψουμε 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 μπο-
ρούμε να κάνουμε όλους τους Ανδριώτες μια μεγάλη 
αγαπημένη οικογένεια. 
                                                                  

Τα μέλη του συνδυασμού 
«Μαζί για την Άνδρο» 

 
Ο υποψήφιος Δήμαρχος 

Δημήτρης Λοτσάρης                                                              

Γεννήθηκε το 1978. Πήρε πτυχίο Μηχανολό-
γου- Μηχανικού Βιομηχανικού Σχεδιασμού το 
2001.  Τελείωσε σχολή Μαγειρικής και Ζαχα-
ροπλαστικής, το 2004.  Η οικογένειά του δια-
τηρεί επιχειρήσεις εστίασης στο Χαλάνδρι από 
το 1975 και στον Φελλό της Άνδρου από το 
1988. Με τον αδελφό του άνοιξαν νέο εστιατό-
ριο στον Άγιο Πέτρο το 2004. Από το 2007, τα 
δύο αδέρφια πήραν τα ηνία των επιχειρήσεων 
και άνοιξαν ακόμα ένα εστιατόριο στα Σπάτα.  
Είναι παντρεμένος με τη Μαριάννα Αρμένη και 
έχουν δύο παιδιά, την Κυριακή - Μαρία και 
την Αθηνά-Μαρίνα.   Με την πολιτική ασχολή-
θηκε από πολύ νέος. Εκλέχτηκε Τοπικός Σύμ-
βουλος Φελλού το 2006 και Περιφερειακός 
Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου το 2010 και το 2014 
με τον Γιώργο Χατζημάρκο και ανέλαβε - ως 
Έπαρχος Άνδρου - την ανασύσταση του απα-
ξιωμένου από τις αλλαγές που επέβαλε ο 
“Καλλικράτης” Επαρχείου.  

Στην διάρκεια της θητείας του ως Έπαρχος :  
Έγιναν έργα οδοποιίας και συντήρησης στο 
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Άνδρου περίπου, 
(1.300.000€).  Έγιναν επισκευές – συντηρήσεις 
σχολικών κτιρίων, (274.00€) και του Δημοτι-
κού Σταδίου, (60.000€) με Συμβάσεις μεταξύ 
Περ. Ν. Αιγαίου και Δήμου Άνδρου.  Κατα-
σκευάστηκαν με χρηματοδότηση από την Π. 
Νοτίου Αιγαίου 3 παιδικές χαρές σε Γαύριο, 
Μπατσί και Νειμποριό, (132.000€).  Έγινε προ-
γραμματική σύμβαση μεταξύ Περ. Νοτίου Αι-
γαίου και Λιμ.Ταμ. Τήνου - Άνδρου για μελέτη 
και κατασκευή του υδατοδρομίου. Χορηγή-
θηκε επίδομα 450€ μηνιαίως, σε γιατρούς για 
την πλήρωση των κενών θέσεων από ίδιους 
πόρους της Περ. Νοτίου Αιγαίου. Διοργανώ-
θηκαν εκδηλώσεις για την ανάδειξη του 
“Στρόφιλα” της αρχαιότερης πόλης της Ευρώ-

πης και του Ναού Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου 
στο Κόρθι. Έγιναν σεμινάρια, για τους επαγ-
γελματίες του τουρισμού σε Γαύριο, Μπατσί, 
Χώρα, Κόρθι. Πραγματοποιήθηκε σε συνερ-
γασία με το Μουστάκειο Κληροδότημα, εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα από το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» για τους μαθη-
τές της Άνδρου. Το 2015 έγιναν 2 συναντήσεις 
με παραγωγούς και επιχειρηματίες του νησιού 
για ανάδειξη και προώθηση τοπικών προ-
ϊόντων. Έγιναν σεμινάρια και εκπαίδευση  
νέων μελισσοκόμων σε συνεργασία με την 
εταιρεία APIGEA και το Μουστάκειο Κληρο-
δότημα.  Τον 11ο/15 διοργανώθηκε συνά-
ντηση με μελετητή χωροταξικού σχεδιασμού, 
παρουσία μηχανικών και λοιπών φορέων του 
νησιού, για κατάθεση προτάσεων, προς εκπό-
νηση  χωροταξικής μελέτης.  Χρηματοδοτήθη-
καν Πολιτιστικοί και Αθλητικοί Σύλλογοι και ο 
Δήμος Άνδρου για πραγματοποίηση εκδηλώ-
σεων πανανδριακού χαρακτήρα. Η Περ. Ενό-
τητα Άνδρου ανέλαβε  πρωτοβουλίες για την 
βελτίωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με 
συνεχή παρουσία του Επάρχου στο Συμβού-
λιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και 
συχνές επαφές με τους ακτοπλόους.  

Το Κληροδότημα Πέτρου Λ. Μουστάκα, του 
οποίου ο Δ. Λοτσάρης είναι μέλος της διαχει-
ριστικής επιτροπής από τον 10ο/14, έχει να 
επιδείξει τα εξής: Προσέλαβε συνεργάτη για 
την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας στην 
Αθήνα. Εκμίσθωσε όλα τα ακίνητα στην πε-
ριοχή του Κολωνακίου ανακαινίζοντας, τα 
πέντε από τα οκτώ που ήταν κενά για μεγάλο 
χρονικό διάστημα καθώς και ένα κατάστημα. 
Με ανοιχτές διαδικασίες και διαφάνεια εκμί-
σθωσε στην  «ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕΤ» το ακίνητο 
(πρώην Jackson) στο Κολωνάκι, με πρό-
βλεψη επένδυσης, περίπου 1.500.000€, 
χωρίς επιβάρυνση του Κληροδοτήματος. Με 
ίδιους πόρους κατασκευάστηκαν,  παιδικές 
χαρές στα Αϊπάτια και στα Αηδόνια, γήπεδο 
Μπάσκετ και παιδική χαρά, στο Δημοτικό 
Σχολείο του Μουστακείου, το οποίο επι-
σκευάστηκε όπως και το Κέντρο Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης Κορθίου. Ολοκλήρωσε 
το νέο Πανεπιστημιακό κτίριο του Κληροδο-
τήματος, τον δρόμο που οδηγεί στο Μοναστήρι 
της Παναγίας των  Τρομαχίων και αγόρασε 
πυροσβεστικό όχημα που θα παραχωρηθεί 
στον Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών.  
Χρηματοδότησε την επικεράμωση του Ναού 
του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και πραγμα-
τοποίησε σε συνεργασία με την Περ. Ενότητα 
Άνδρου και τους συλλόγους Μουστακείου και 
Αηδονίων εκδήλωση για την ανάδειξη του. 
Υπέγραψε τις συμβάσεις με τους υποτρόφους 
του Κληροδοτήματος  έτους 2009 και αποπλή-
ρωσε μεγάλο μέρος των  υποχρεώσεων προς 

τους υποτρόφους 2008-9. Το 2016 προκήρυξε 
8 υποτροφίες, η έγκριση των οποίων  εκκρε-
μεί μετά από προσφυγή στο Σ.Τ.Ε. Προκήρυξε 
5 υποτροφίες για φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ και ενός 
μεταπτυχιακού φοιτητή το 2017.  Κατέβαλε 
υποτροφίες στους μαθητές του Μουστακείου 
Δ. Σχολείου για το έτος 2017-8 και έχει εγκρί-
νει τις υποτροφίες  για το σχολικό έτος 2018-
9. Το 2017 διοργάνωσε, με την Περ. Ενότητα 
Άνδρου  εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθη-
τές για την οδική ασφάλεια, σε συνεργασία με 
το Ινστιτούτο «Πάνος Μυλωνάς».  Συνέστησε 
Οργανισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του 
Κληροδοτήματος Π. Λ. Μουστάκα και καθιέ-
ρωσε δημόσιες, τακτικές ετήσιες και έκτακτες 
εκδηλώσεις απολογισμού των πεπραγμένων 
της Δια- χειριστικής Επιτροπής.  Το Κληρο-
δότημα συνεχίζει ανελλιπώς το έργο του.  

Τώρα αποφάσισε να αφήσει την σιγουριά της 
επανεκλογής του στην Περιφέρεια  και την 
θέση του στην διαχειριστική επιτροπή του 
Μουστακείου ιδρύματος, για να διεκδικήσει 
την θέση του Δημάρχου Άνδρου, γιατί βλέπει 
όλα τα άλυτα τεράστια προβλήματα που συ-
νεχίζουν να κάνουν δύσκολη την ζωή των 
κατοίκων και μία διοίκηση ανίκανη να πάει 
μπροστά τον τόπο. Ο Δημήτρης Λοτσάρης 
είναι νέος, με ικανή αυτοδιοικητική εμπειρία 
και πλούσιο έργο. Θέλει και μπορεί να κάνει 
ότι δεν έκαναν οι διοικούντες, να λύσει τα με-
γάλα και τα μικρά προβλήματα που ταλανί-
ζουν την Άνδρο. 

ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

ποιός είναι ο Δημήτρης Λοτσάρης;
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Πολύ λίγοι Ανδριώτες θυμούνται και ακόμα λι-
γότεροι γνωρίζουν  ότι το έτος 2000, στο Κόρθι 
της Άνδρου από της 28 Ιουνίου έως τις 04 Αυ-

γούστου, φιλοξενήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Μιστράλ!!! Μια διοργάνωση πολύ δύσκολη για τα τότε 
δεδομένα, αλλά άψογα οργανωμένη τελικά, σε έναν 
τόπο χωρίς υποδομές για τέτοια μεγέθη και με κα-
τοίκους που μέχρι τότε οι λέξεις ιστιοπλοΐα και ιστιο-
σανίδα ( windsurfing) ήταν σχεδόν άγνωστες. Τίποτα 
όμως δεν είναι τυχαίο! Ο υπέροχος αυτός Όρμος του 
Κορθίου, επιλέχθηκε γιατί πληροί όλες τις προϋπο-
θέσεις για να κάνει κάποιος, καλή προπόνηση, αγώ-
νες και πρωταθλητισμό ! Από εκείνο το καλοκαίρι 
όλοι θέλαμε να μάθουμε να τριμάρουμε το πανί, να 
πλανάρουμε στο νερό, να δεθούμε στο γάντζο και να 

μάθουμε όσο περισσότερα μπορούσαμε γύρω από 
την ναυσιπλοΐα και τα θαλάσσια σπορ!! Πολλά παιδιά 
ασχολήθηκαν τότε και ασχολούνται μέχρι σήμερα 
που είναι μεγάλοι πλέον.  
Από τότε έχουμε πολλές επιτυχίες σε βαλκανικούς 
και παγκόσμιους αγώνες. Κερδίσαμε πολλά μετάλλια 
εντός και εκτός Ελλάδας !! Να λοιπόν ένας ωραίος 
λόγος να κάνεις όνειρα ! Να βάζεις στόχους ! Και να 
λες "Πάμε γερά!! Πάμε δυνατά!! Να φέρουμε περισ-
σότερα παιδιά κοντά στην θάλασσα για να την ζήσουν 
μέσα από τα σπορ, να την αγαπήσουν και να την χα-
ρούν. Θέλουμε να τρέξουμε  σε αγώνες, να δούμε τα 
αυτοκίνητα με τα φορτωμένα σκάφη και πανιά να έρ-
χονται και γιατί όχι, να ξανακάνουμε και παγκόσμιους 
αγώνες!! Μεγάλος στόχος αλλά όχι άπιαστος! 

Και να ήτανε μόνο αυτό! Τούτο το νησί έχει τόσες πολ-
λές πλευρές, τόσες δυνατότητες να κάνεις πράγματα, 
να ασχοληθείς, να αθληθείς, να δημιουργήσεις, να 
γνωρίσεις, να επιχειρήσεις! Κολύμπι-sup-τρέξιμο-
πεζοπορία-αναρρίχηση-ποδηλασία- ψάρεμα-φωτο-
γραφία-βότανα...  
Θα ήθελα είτε από τη θέση μου σαν ενεργό μέλος του 
ΝΟΚΑ και σαν έφορος τριάθλου, είτε από όποια άλλη 
θέση, να μου δοθεί η ευκαιρία να διοργανώνουμε 
κάθε μήνα ένα αθλητικό διήμερο που κάθε φορά θα 
είναι σε διαφορετικό μέρος του νησιού και θα έχει 
πολλαπλές Δραστηριότητες. Είμαστε πολύ κοντά στην 
Αθήνα και αυτό μας δίνει την δυνατότητα να φτιά-
ξουμε πολύ προσιτά πακέτα για όλα τα βαλάντια, που 
θα περιλαμβάνουν διαμονή, φαγητό και ξενάγηση για 
τα αθλητικά δρώμενα. Επίσης υπάρχουν στο νησί 
πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι που είναι γνώστες όλων 
αυτών, ο καθένας στον τομέα του και μπορούμε να 
τους δραστηριοποιήσουμε. Οι στόχοι  μας είναι: 1ον 
να φέρουμε κόσμο στο  νησί μας, που θα το αγαπήσει 
και θα θέλει να το ξανά επισκεφθεί και 2ον να βοη-
θήσουμε την τοπική κοινωνία, προπάντων την χει-
μερινή περίοδο, που το έχει μεγάλη ανάγκη  
3ον να μυήσουμε τα μικρά παιδιά στο χώρο του 
αθλητισμού και να κρατήσουμε τα μεγαλύτερα στον 
τόπο που γεννήθηκαν και 4ον ότι πρέπει πάντα να 
προσπαθούμε για το καλύτερο από όποια θέση μπο-
ρούμε. 

Ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια αποτελεί την 
σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα 
της χώρας μας. Είναι η αιχμή του δόρατος 

για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Έχουμε 
όμως σκληρό ανταγωνισμό από γειτονικούς προ-
ορισμούς, που διαθέτουν  φθηνά, παραπλήσια με 
την χώρα μας τουριστικά προϊόντα (βλέπε Τουρκία, 
Αίγυπτο, Κροατία κ.α.).  
Βασική φροντίδα της εκάστοτε  κυβέρνησης και κατ’ 
επέκταση κάθε  τοπικής αρχής, θα πρέπει να είναι 
η διαμόρφωση προϋποθέσεων και η  δημιουργία 
υποδομών ώστε να έχουμε τουρισμό το μεγαλύ-
τερο μέρος του χρόνου. Και δεν αρκεί το να προ-
σελκύουμε γενικά μεγάλο αριθμό τουριστών, 
πρέπει να είναι άτομα με όσο το δυνατόν υψηλότερη  
οικονομική ευχέρεια, που θα αφήσουν περισσό-
τερα χρήματα στην τοπική αγορά και δεν θα είναι 
κλεισμένα στα ξενοδοχεία, έχοντας προπληρώσει 
στα πρακτορεία του εξωτερικού, όλα τα χρήματα για 
οικονομικά πακέτα που περιλαμβάνουν τα πάντα.  
Χρειάζεται στήριξη και φροντίδα για τους ανθρώ-
πους που ασκούν την οποιαδήποτε τουριστική  
δραστηριότητα. Μπορούμε να παραδειγματιστούμε 

από ανταγωνίστριες χώρες της Ευρώπης,  που ήδη 
έχουν ξεκινήσει και κάνουν χρήση καινοτόμων  
τουριστικών προϊόντων, παρέχουν υπηρεσίες υψη-
λού επιπέδου και  σύγχρονες υποδομές.   
Το νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να 
σέβεται τα ήθη και τα έθιμα του τόπου,   να προβάλει 
την ιστορία, να αξιοποιεί τα πολιτιστικά πλεονεκτή-
ματα, να αναδεικνύει εν γένει τον πολιτισμό και τα 
μνημεία, να αξιοποιεί τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, 
τις φυσικές ομορφιές  και τα τοπικά προϊόντα των 
επιμέρους τουριστικών προορισμών.  
Ο στόχος της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού 
μας, με κυριότερο όλων την επιμήκυνση της του-
ριστικής περιόδου,  μπορεί να επιτευχθεί σε βάθος 
χρόνου με στοχευμένες κινήσεις στις ανάλογες 
αγορές, τις κατάλληλες και πλέον αναβαθμισμένες 
επενδύσεις και στήριξη / υποστήριξη της οποι-
ασδήποτε προσπάθειας από όλους μας και ειδικά 
από τον Δήμο ο οποίος μέχρι σήμερα δεν μπο-
ρούμε να πούμε ότι έκανε κάτι σημαντικό, ουσια-
στικό και αποτελεσματικό για την προώθηση του 
εσωτερικού και του εξωτερικού τουρισμού στο 
νησί μας.  

Ιστιοπλοΐα και θαλάσσια σπορ  
Ένας ωραίος λόγος για να κάνεις όνειρα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ  
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ»  
www.androsmazi.gr  
 
ΟΜΑΔΑ του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ  
στο FACEBOOK 
Μαζί για την Άνδρο 
Λοτσάρης Δημήτρης 

Ο τουρισμός στο νησί μας

Άνοιξε το εκλογικό  
κέντρο του συνδυασμού 
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ» 
στην Χώρα

Πολλές φορές όταν είμαι στο εργαστήριο παρα-
γωγής της επιχείρησής μου σκέφτομαι ότι η 
Άνδρος μας αν ήταν μυρωδιά, θα ήταν αρώ-

ματα λεμονανθών, άγριου θυμαριού και ευωδιές 
αμυγδαλωτών που ψήνονται. Αν ήταν γεύση, θα ήταν 
από πικραμύγδαλο, μέλι θυμαρίσιο και ανθόνερο. 
Ευλογημένος ετούτος ο τόπος. Άφθονα τα οπωρο-
φόρα δέντρα με τα φρούτα τους, όπως τα λεμόνια -
που κάποτε εξάγονταν-, άφθονες οι αμυγδαλιές με τα 
αμύγδαλα και οι σκιερές καρυδιές πλάι στα νερά με 
τα καρύδια τους. 
Οι καρποί αυτοί λοιπόν αποτελούσαν τις βασικές 
πρώτες ύλες για την παραγωγή γλυκισμάτων στην 
Άνδρο. Για το λόγο αυτό τα παραδοσιακά μας γλυκά 
έχουν κυρίως ως βάση το αμύγδαλο και το καρύδι. 

Από παλιά λοιπόν έως και σήμερα τα αμυγδαλωτά ( 
αλεσμένα αμύγδαλα, ασπράδια, ανθόνερο, πικραμύ-
γδαλο), τα καλτσούνια ( μείγμα ψιλοκομμένου καρυ-
διού, μελιού και μπαχαρικών, τυλιγμένο σε λεπτό 
φύλλο και άχνη), τα παστέλια ( μαλακό μείγμα καρυ-
διού, σουσαμιού και θυμαρίσιου μελιού), που στα 
σπίτια σερβίρονται πάνω σε πράσινα φύλλα λεμονιάς, 
τα παστιτσάκια, οι εργολάβοι, τα ροδίνια και η σου-
μάδα με γεύση πικραμύγδαλου, αποτελούν τα βασικά 
κεράσματα σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως γάμους, 
βαπτίσεις και γιορτές και ανήκουν στα πιο γνωστά Αν-
δριώτικα παραδοσιακά γλυκά, με προέλευση που χά-
νεται στο χρόνο.  
Έμποροι ταξιδευτές, εφοπλιστές και ναυτικοί, έφερ-
ναν εδώ και αιώνες δυτικές συνήθειες, συνταγές και 

κουλτούρα στο νησί. 
Τα γλυκά του κουταλιού είναι για την Άνδρο ιδιαίτερο 
κεφάλαιο. Άφθονα τα φρούτα, εξαιρετικό το θυμαρί-
σιο μέλι του νησιού, που συμμετέχει συχνά.  
Το παμπιλόνι, από ένα μεγάλο, αρωματικό εσπεριδο-
ειδές (ξαδελφάκι του κίτρου) που αρνείται να ριζώσει 
πουθενά αλλού παρά μόνο στους μπαξέδες του νη-
σιού μας, ο ευωδιαστός ανθός λεμονιάς (λεμοναν-
θός), με το απαλό, φινετσάτο άρωμα, το καρυδάκι από 
τις άφθονες καρυδιές των ορεινών χωριών, το τρια-
ντάφυλλο (ροδοζάχαρη) κι ένα σωρό άλλα. 
Είναι κρίμα, όλα αυτά τα υπέροχα παραδοσιακά 
γλυκά να τα γνωρίζουν και να τα απολαμβάνουν μόνο 
οι Ανδριώτες. Πρέπει να προωθήσουμε τόσο την πε-
ριοχή τουριστικά, όσο και τα προϊόντα της. Η σύνδεση 
του τουρισμού με την τοπική ανάπτυξη, τα τοπικά 
προϊόντα και τη γαστρονομία προσδίδει ποιότητα και 
προστιθεμένη αξία στον τόπο και ένα αίσθημα ευθύ-
νης και περηφάνιας στους κατοίκους για εκείνο το 

μοναδικό που τους χαρακτηρίζει: τα προϊόντα και τις 
ποικιλίες της γης τους, την τοπική γαστρονομία, τη 
σύνδεση με την παράδοση και τη φιλοξενία – με σε-
βασμό στο περιβάλλον και στην ποιότητα.  
Στην Άνδρο υπάρχουν πολύ δραστήριες, μικρές αλλά 
και μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις, με εξαιρε-
τικά και διακεκριμένα προϊόντα, που στηρίζονται σε 
νέους, φιλόδοξους και με ανήσυχο πνεύμα ανθρώ-
πους. Όλοι αυτοί επιζητούν να κάνουν ένα βήμα πα-
ραπέρα. Αυτό το βήμα λοιπόν μπορεί να επιτευχθεί 
αν καταφέρουμε να αναδείξουμε τα παραδοσιακά 
μας προϊόντα ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προ-
έλευσης «ΠΟΠ». Στόχος μας πρέπει να είναι η ανά-
δειξη της διαφορετικότητας και της μοναδικότητας του 
τόπου και της τοπικής παράδοσης, μέσα από το «πά-
ντρεμα» του τουρισμού με τα παραδοσιακά προϊόντα 
του νησιού. Όταν ένας πολίτης μιας άλλης χώρας 
γνωρίσει ένα προϊόν τότε είναι πολύ πιθανό να θελή-
σει να επισκεφθεί και να γνωρίσει και τον τόπο που 
το παράγει και αυτό θα είναι ευχής έργο για ολόκληρο 
το νησί μας. 

Τα αρώματα της Άνδρου

ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΖΩ!

ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ 
Επιχειρηματίας,    
Υποψήφια Δ.Σ.  
με τον  Συνδυασμό 
“ΜΑΖΙ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ” 
του Δημητρίου  
Λοτσάρη

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
Ξενοδοχειακές  
Επιχειρήσεις 

  
Υποψήφιος Δ.Σ.  
με τον  Συνδυασμό 
“ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ” 
του Δημητρίου  
Λοτσάρη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΕΛΑΣ 
Ιδιοκτήτης  
Ζαχαροπλαστείου 

  
Υποψήφιος Δ.Σ.  
με τον  Συνδυασμό 
“ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ” 
του Δημητρίου  
Λοτσάρη

Στην οδό Χώρα-Λιμάνι Γαυρίου στον αριθ. 
95 εκεί που ήταν η ACS, άνοιξε το εκλογικό 
κέντρο του συνδυασμού «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΔΡΟ». Σας περιμένουμε εκεί καθημερινά 
για να γνωριζόμαστε, να συζητάμε τα προ-
βλήματα σας, τα μεγάλα θέματα που απα-
σχολούν το νησί και τις λύσεις που 
προτείνουμε.

φωτο: μαγικές διαδρομέςφωτο: περιοδικό “μαζι”doryforos.gr
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O Υποψήφιος Δήμαρχος Δ. Λοτσάρης 
πραγματοποίησε την πρώτη συγκέ-
ντρωση-ομιλία του στο Πολιτιστικό 

Κέντρο Κορθίου στις 17/4/19. 
Στην κατάμεστη (περίπου 270 άτομα) από 
Κορθιανούς αλλά και Ανδριώτες από όλα 
τα μέρη του νησιού αίθουσα, ο Δημήτρης 
Λοτσάρης εκφώνησε μια συγκροτημένη 
και μεστή ομιλία, στην οποία περιέλαβε τις 
θέσεις του για τοπικά και υπερτοπικά προ-
βλήματα, έκανε απολογισμό του έργου του 
ως Έπαρχος, ανέπτυξε το όραμά του για την 
Άνδρο και τον τρόπο που θα λειτουργήσει 
ως νέος Δήμαρχος. Έκανε κριτική στον 
απερχόμενο δήμαρχο χωρίς προσωπικές 
επιθέσεις, αλλά σχολιάζοντας το ανύπαρκτο 
έργο του και τις συνέπειες της αδυναμίας 
της διοίκησής του να λύνει τα σοβαρά προ-
βλήματα του τόπου. Ξεκίνησε την ομιλία 
του από το βασικότερο κεφάλαιο για το 
αύριο που είναι ο άνθρωπος και ειδικά οι 
νέοι δηλώνοντας ότι  ο πρώτος και μεγα-
λύτερος στόχος του, θα είναι να λύσει προ-
βλήματα των νέων ανθρώπων και να 
δώσει βάρος στην εκπαίδευση. 
Ως Έπαρχος και μέλος της Διαχειριστικής 
Επιτροπής του Μουστακείου υλοποίησε 
όσα περισσότερα μπορούσε για τους 
νέους, όπως παιδικές χαρές, συντήρηση 
του Δημοτικού Πίσω Μεριάς και του ΚΠΕ, 
υποτροφίες σε φοιτητές, εθελοντές κλπ. 
Δεσμεύτηκε για την δημιουργία παιδικού 
σταθμού, την αξιοποίηση του Πολιτιστικού 
Κέντρου, την αξιοποίηση του Μουσικού 
Συλλόγου Άνδρου με επέκτασή του στο 
Κόρθι, το Μπατσί και το Γαύριο. 
 
ΥΓΕΙΑ 
Σχετικά με τα θέματα περίθαλψης και 
υγείας, τόνισε πως δεν μπορεί να ανεχτεί 
ότι το Αγροτικό Ιατρείο, που με τόσες προ-
σπάθειες κατάφερε να φτιάξει ο αείμνηστος 
Γιάννης Γλυνός, είναι χωρίς ιατρικό προ-
σωπικό και παραμένει σε αδράνεια. Με την 
υποψήφια του συνδυασμού του ιατρό 
Μαρία Κουρέλη, δημιουργούνται οι συν-
θήκες για την άμεση επάνδρωση και λει-
τουργία του Ιατρείου. Υποσχέθηκε ότι με 
κάθε κόστος το Ιατρείο θα λειτουργήσει 
στους πρώτους μήνες της θητείας του. 
Είπε όχι στην γεωγραφική απομόνωση του 
Κορθίου, το οποίο πρέπει να προωθηθεί 
ως τουριστικός προορισμός, μέσω της 
ανάδειξης των Πολιτιστικών μνημείων του 
όπως το Κάστρο του Κοχύλου, η εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, το Μοναστήρι 
Τρομαχείων κ.α. Μίλησε για την ανάγκη 
στήριξης, συντήρησης και λειτουργίας του 
ΚΠΕ, που τα τελευταία χρόνια γίνονται μόνο 
από το Μουστάκειο λόγω της πλήρους 
αδιαφορίας του Δήμου. 
 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Συνέχισε μιλώντας για την ανάγκη συντή-
ρησης και κανονικής λειτουργίας  του βιο-
λογικού και  την ανάγκη αποπεράτωσης 
του Αλιευτικού Καταφυγίου Κορθίου, διευ-
κρινίζοντας ότι όλα τα λιμάνια ανήκουν στο 
Λιμενικό Ταμείο και όχι στην Περιφέρεια, 
αλλά και ότι το Αλιευτικό εγγράφθηκε στο 
ΠΔΕ το 2010 με εγκεκριμένο προϋπολογι-
σμό 1.800.000€, ότι έγιναν πληρωμές έως 
31.12.2018 περίπου 482.000€ και υπάρχει 

υπό-
λοιπο 
για την 
α π ο π ε -
ρ ά τ ω σ η 
1.317.000€. 
Για τα έργα 
υποδομής στην 
υπόλοιπη Άνδρο, 
αναφέρθηκε στην διενέρ-
γεια διαγωνισμού, μέσω του 
οποίου θα προκύψει εταιρεία που 
θα συντηρεί και θα λειτουργεί τους δύο 
Βιολογικούς σε Χώρα και Κόρθι, για να 
σταματήσει το καθημερινό φαινόμενο της 
υπερχείλισης των λυμάτων, ως αποτέλε-
σμα της έλλειψης συντήρησης, καθώς και 
στην ανάγκη άμεσης αποτύπωσης των δι-
κτύων ύδρευσης και δήλωσε ότι θα εφαρ-
μοσθεί τηλεπαρακολούθηση για τον έλεγχο 
των διαρροών και την μείωση της κατανά-
λωσης. 
Όσον αφορά στην διοίκηση του Δήμου 
πρώτα ευχαρίστησε τους υπαλλήλους, που 
κάνουν τιτάνια προσπάθεια για να εξυπη-
ρετούν τους δημότες, παρά την αδιαφορία 
της διοίκησης και την υποστελέχωση. Δή-
λωσε ότι ο Δήμος χρειάζεται πλήρη Διαφά-
νεια, όπως έγινε με την διοίκηση του 
Μουστακείου και ότι θα υπάρχουν καθορι-
σμένες ημέρες για τις τακτικές συνεδριά-
σεις του Δ.Σ. κάθε 1η και 3η Δευτέρα του 
μήνα και ότι θα τηρείται ο νόμος που ορίζει 
δημόσια λογοδοσία για το Δημοτικό έργο 
κάθε χρόνο. Θέλουμε είπε και να έχουμε 
συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία με 
τα τοπικά συμβούλια, ανεξάρτητα με το σε 
ποια παράταξη ανήκαν όταν εξελέγησαν 
και κάλεσε τις τοπικές κοινωνίες να επιλέ-
ξουν τους ικανότερους και πιο άξιους αν-
θρώπους, χωρίς παραταξιακές ταυτότητες, 
με μοναδικό κριτήριο το ποιοι μπορούν να 
λύσουν τα τοπικά προβλήματα την επόμενη 
ημέρα. 
Μίλησε για άμεση δημιουργία στον Δήμο 
γραφείου παρακολούθησης και εύρεσης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ώστε να 
απορροφήσουμε οι χρηματοδοτήσεις που 
τώρα χάνονται για την Άνδρο και πηγαίνουν 
σε άλλα νησιά. Καθώς και Γραφείο Υπο-
στήριξης των Κληροδοτημάτων. 
 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Αναφορικά με τον τουρισμό επεσήμανε ότι 
η Άνδρος χρειάζεται ανάπτυξη με κάθε 
τρόπο, με εκμετάλλευση όλων των δυνα-
τοτήτων του νησιού, για αύξηση του αριθ-
μού των τουριστών που μας επισκέπτονται 
και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 
Υπάρχουν διοργανωτές  Κρουαζιέρων που 
έχουν  ανάγκη αλλαγής προορισμών τους 
οποίους μπορούμε να προσελκύσουμε, 
δημιουργώντας δέστρες και οργανώνο-
ντας κατάλληλα την τοπική Κοινωνία. 
Έχουμε πέντε υπέροχα Μοναστήρια για να 
οργανώσουμε τον θρησκευτικό τουρισμό, 
χιλιόμετρα μονοπατιών για πεζοπορικό 
τουρισμό και τεράστιες δυνατότητες οργά-
νωσης πολιτιστικών, γαστρονομικών και 
πολλών άλλων φεστιβάλ. Και όλα αυτά να 
συνδεθούν με τον πρωτογενή τομέα, με 
άμεση μελέτη για την επέκταση των σφα-
γείων του Γαυρίου και την αύξηση της δυ-

να-
μικότητας τους, την διασύνδεση των τοπι-
κών προϊόντων με το τουριστικό προϊόν, 
ώστε να μεγαλώσουμε το ποσοστό του πα-
ραγόμενου πλούτου που μένει στο νησί. 
Τόνισε ως απαραίτητη την δημιουργία σή-
ματος ποιότητας και ανάδειξης τοπικών 
προϊόντων, με το οποίο θα πιστοποιούνται 
τις επιχειρήσεις που στήνουν στα ράφια 
τους τα ντόπια προϊόντα και ότι πάνω στο 
σήμα αυτό θα χτιστεί μεγάλη διαφημιστική 
καμπάνια του Δήμου. 
Ανέπτυξε την ανάγκη ενίσχυσης της μελισ-
σοκομίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο, 
θυμίζοντας πως έχει γίνει μία επιτυχημένη 
κοινή δράση του Επαρχείου και της API-
GEA,  για την ανάδειξη της βιολογικής με-
λισσοκομίας, μέσω της οποίας έχουν 
προκύψει και συνεργασίες. 
Τόλμησε να μιλήσει για σχέδιο μεταφοράς 
του δεματοποιητή, ώστε να αξιοποιηθεί η 
παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της Άν-
δρου: ο Στρόφιλας. Παρουσίασε την ανά-
δειξη του Στρόφιλα, της Αρχαιότερης πόλης 
της Ευρώπης που προσδίδει στο νησί μας 
χαρακτηριστικά μοναδικού προορισμού 

καθώς και των αρχαιολογικών χώρων της 
Ζαγοράς, της Παλαιόπολης και της Υψηλής 
ο ως τα σημαντικότερα πολιτισμικά στοιχειά 
του νησιού. 
 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Σχολίασε την  πολιτική της  Δημοτικής 
Αρχής που μας προσβάλλει ως κοινωνία, 
η οποία στην προοπτική δημιουργίας 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμά-
των,  έχει διαλύσει την Ανακύκλωση, γιατί 
αναλώθηκε στις απευθείας αναθέσεις 
ακόμα και με εργολάβους, οι οποίοι δεν 
είχαν καν τις αδειοδοτήσεις για να παρα-
δώσουν τα ανακυκλώσιμα στην Αθήνα και 
δεν έκανε ένα διαγωνισμό μακροχρόνιο, 
με διαφάνεια και στόχους, ώστε πράγματι 
να γίνει με σχεδιασμό η Ανακύκλωση. 
Τόνισε πως η λύση για κλειστό σύστημα  
7.000 κατοίκων όπως το νησί μας, είναι η 
ανακύκλωση στην πηγή σε 5 γραμμές ανα-
κυκλώσιμων, με συνεχή ενημέρωση και 
με οικονομική ανταπόδοση, σε επίπεδο 
νοικοκυριού ή σε επίπεδο τοπικού συλλό-
γου, ώστε τα χρήματα να επιστρέφουν στην 
κοινωνία. 
Υποσχέθηκε ότι τον πρώτο χρόνο της διοί-
κησής του, ο δεματοποιητής θα φύγει από 
την Σταυροπέδα. 

Όσο κουκουλώνουμε το πρόβλημα είπε, 
δεν δημιουργούμε προοπτικές επίλυσης 
και εμείς έχουμε πάρει σαφή θέση από το 
πρώτο έντυπο που κυκλοφορήσαμε. Θα 
κάνουμε ειδική συγκέντρωση αναπτύσσο-
ντας αναλυτικά ξανά τον σχεδιασμό μας, για 
την κατασκευή ΧΥΤΥ και την Ανακύκλωση. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Συνέχισε λέγοντας ότι στις προτεραιότητες 
είναι επίσης η διάσωση του Πύργου του 
Αγίου Πέτρου και της Μονής Παντοκρά-
τορα στις Γίδες, καθώς και της Φάμπρικας 
και του Πύργου Μπίστη στις Στενιές. 
 
ΔΗΜΟΣ-ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ 
Τέλος αναφερόμενος στον απερχόμενο 
Δήμαρχο, είπε ότι έχει την ευθύνη για όλες 
τις ευκαιρίες που χάθηκαν μέχρι τώρα. Για 
την συνεχιζόμενη διαίρεση του νησιού. 
Γιατί του έφυγαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι 
(Θωμάς, Βόσσος, Βολίκα, Μαμάη, Πολίτου, 
Λάσκαρης, Μπάλλας, Βουραζέρης) και συ-
νεχίζει αγκιστρωμένος στην καρέκλα του 
να διοικεί με μειοψηφία. Για τα σχολικά κτί-
ρια που καταρρέουν. Για το Αγροτικό Ια-
τρείο του Κορθίου που δεν λειτουργεί και 
τόσα άλλα πού θα χρειαζόταν πολλές 
ακόμα ομιλίες για να τα περιλάβει. 
Τον κατήγγειλε  για το ότι ενώ δεν έχει διεκ-
δικήσει ούτε έχει φέρει ένα έργο και ποτέ 
δεν έχει κατέθεσε ούτε μία πρόταση στην 
Περιφέρεια για χρηματοδότηση παρά τις 
επανειλημμένες  οχλήσεις που του έκανε 
ως Έπαρχος, κυκλοφόρησε χωρίς ντροπή 
ο κ. Σουσούδης φυλλάδιο στο οποίο αυτο-
προβάλλεται και διαφημίζει έργα που 

δήθεν έκανε. Εύκολα όμως διαπιστώνει 
κάποιος ότι κανένα από αυτά δεν είναι δικό 
του. Είναι αποτέλεσμα προσπάθειας του 
προηγούμενου δημάρχου του αείμνηστου 
Γιάννη Γλυνού, τον οποίο δεν αναφέρει κα-
θόλου. Τα έργα απλά ολοκληρώθηκαν 
στην περίοδο της δημαρχίας του. Αλλά πώς 

να αναφέρει πρώην Δήμαρχο όταν δεν 
αναφέρει ούτε έναν από τους τωρινούς συ-
νεργάτες του. Φαίνεται πως είναι ο μόνος 
Δήμαρχος στην ιστορία, που όλα τα κάνει 
μόνος του. 
 
Τόνισε την απαξίωση της πολιτικής την 
οποία θεωρεί δεδομένη, διότι κάποιοι φρό-
ντισαν να κάνουν την αυτοδιοίκηση μια κα-
κόφημη γειτονιά, στην οποία με δυσκολία 
νέοι και άφθαρτοι άνθρωποι ενεργοποι-
ούνται . 
Και έκλεισε την ομιλία του λέγοντας: Αγα-
πητοί μου συντοπίτες πρέπει να βάλουμε 
τέλος στην Διοίκηση των ημετέρων και της 
κακοδιαχείρισης. Ελάτε μαζί να αντιδρά-
σουμε. Μην επιβραβεύσετε με την ψήφο 
σας το σύστημα της τοπικής διαπλοκής που 
έφερε ένα ολόκληρο νησί πίσω και σε 
πλήρη αδράνεια. 
Να γυρίσουμε την πλάτη στην κλίκα αυτών 
που μας περιφρονούν και ενώ μας ξέχα-
σαν τόσα χρόνια, εμφανίζονται τώρα, τάζο-
ντας και χτυπώντας μας φιλικά στην πλάτη 
επειδή ήρθαν οι εκλογές. 
Δεν υπάρχει κανένας λόγος, να δώσουμε 
δεύτερη ευκαιρία σε κάποιον, που δεν κα-
τάφερε να αξιοποιήσει ούτε στο ελάχιστο 
την πρώτη.  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΤΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ 
ΣΑΝ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Η ομιλία  
του Δημήτρη Λοτσάρη  

στο Κόρθι
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Αγαπητές Ανδριώτισες  
και Ανδριώτες  
Όπως γνωρίζετε είμαι Έπαρχος του 
νησιού τα τελευταία 5 χρόνια. Έχω 
επιτελέσει ένα σημαντικό έργο, το 
οποίο θα μου εξασφάλιζε  μάλλον 
την επανεκλογή μου στην θέση του 
Επάρχου σχετικά εύκολα. 
Είμαι παράλληλα γιός Ανδριώτισας, 
είμαι οικογενειάρχης, είμαι επιχει-
ρηματίας, με επιχείρηση και στην 
Άνδρο, έχω σπίτι εδώ και γνωρίζω 
πολύ καλά τον τόπο, τα προβλήματα 
του νησιού και τους ανθρώπους 
του.  
Ο ρόλος του Δημάρχου είναι καθο-
ριστικός για την ανάπτυξη του 
Δήμου. Εάν είχαμε έναν καλό Δή-
μαρχο που έκανε έστω τα απαραί-
τητα και διατηρούσε την Άνδρο σε 
μία καλή κατάσταση, λύνοντας τα 
βασικά προβλήματα που ταλαιπω-
ρούν τους κατοίκους αλλά και τους 
επισκέπτες του νησιού μας, δεν θα 
είχα κανένα λόγο να αφήσω την 
θέση του Επάρχου και την διοίκηση 
του Μουστακείου Ιδρύματος, για να 
εμπλακώ στον αγώνα της διεκδίκη-
σης της θέσης του Δημάρχου. Αντί-
θετα θα συνέχιζα να τον στηρίζω 
σαν Έπαρχος και θα είμασταν μια 
χαρά.  
Η πολυετής πείρα μου και η ενα-
σχόληση μου με τα πολιτικά δρώ-
μενα της Άνδρου με έκανε να δω 
από κοντά το τεράστιο πρόβλημα 
που έχουμε όσον αφορά την διοί-
κηση του Δήμου. Έχουμε ένα Δή-
μαρχο ο οποίος δεν προσφέρει τα 
αναμενόμενα στο νησί, αντιθέτως 
κάνει τεράστια λάθη και ζημιά. Κα-
τάφερε να διώξει από δίπλα του 
τους 9 βασικότερους συνεργάτες 
του. Διοικεί τον Δήμο με μειοψηφία, 
στηριζόμενος στην απουσία της 
αντιπολίτευσης, για να ψηφιστούν 
αναγκαστικά (βάσει διάταξης του 
κανονισμού), με τη 3η συνεδρίαση 
προτάσεις που φέρνει η διοίκηση. 
Δεν έγιναν με δικές του ενέργειες 
έργα ανάπτυξης στο νησί. Καπέ-

λωσε  και καπελώνει διαρκώς έργα 
που αποπερατώθηκαν στην διάρ-
κεια της θητείας του, παρουσιάζο-
ντας τα σαν δικά του. Δεν 
συνεργάστηκε ποτέ με την Περιφέ-
ρεια, ούτε κατέθεσε μελέτη ώριμη 
για χρηματοδότηση, παρά τα διαθέ-
σιμα κεφάλαια από την Περιφέρεια, 
για τα οποία τον ενημερώναμε διαρ-
κώς.  Οι δήμοι που κατέθεσαν με-
λέτες χρηματοδοτήθηκαν όλοι. Έχει 
δημιουργήσει νέα και συντηρεί όλα 
τα παλιά τεράστια προβλήματα, κα-
θαριότητα, ΧΥΤΥ, συγκοινωνιακό, 
δεματοποιητής δίπλα στον αρχαι-
ολογικό χώρο του Στρόφυλα στην 
Σταυροπέδα, καύση σκουπιδιών με 
παραγωγή δηλητηριώδους διοξί-
νης, ύδρευση, ανακύκλωση, χωρο-

ταξικό, Αιολικά πάρκα, καταρρέοντα 
σχολικά κτίρια, προβληματικούς 
δρόμους και πολλά άλλα. Αντιμετω-
πίζει το νησί σαν 3 χωριστά διαμερί-
σματα και εμφανίζεται τώρα που 
ήρθαν οι εκλογές στη Χώρα στο 
Κόρθι και στην Υδρούσα με εκδη-
λώσεις, διαφημίζοντας έργα που 
έγιναν με χορηγίες ιδιωτών για δικά 
του.  
Όλα αυτά και η αγάπη μου για τον 
τόπο, με έκαναν να πάρω την από-
φαση να κατέβω στις εκλογές σαν 
υποψήφιος Δήμαρχος επικεφαλής 
του συνδυασμού “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΔΡΟ”, Θέλουμε και μπορούμε να 
φέρουμε την νέα αντίληψη διοίκη-
σης  στην Άνδρο, αλλά χρειαζόμαστε 
και όλους εσάς δίπλα μας. 

Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν άν-
θρωποι που την μια ημέρα δήλω-
ναν πως στηρίζουν κάποιους από 
τους άλλους υποψηφίους Δημάρ-
χους, τη επόμενη ακριβώς ημέρα 
εμφανίστηκαν στο ψηφοδέλτιο του 
κ. Σουσούδη. Τι είναι αυτό που φο-
βίζει όσους στηρίζουν κρυφά κά-
ποιους και τι έπεισε αυτούς που 
φανερά δήλωναν εναντίον, να εμ-
φανίζονται αμέσως  μετά με τον κ. 
Σουσούδη. Επειδή εκείνος δεν άλ-
λαξε σε μια ημέρα, μήπως υπο-
γείως συμβαίνουν περίεργα 
πράγματα, π.χ. απειλές, συμφωνίες 
και άλλα χειρότερα; Φτάνει άραγε 
λίγο τσιμέντο που κλείνει κάποιες 
τρύπες στον δρόμο σου, ή άλλα μι-
κρορουσφέτια και ταξίματα, για να 

αλλάξεις τις απόψεις σου, να μετα-
τοπίσεις την στήριξη σου από κά-
ποιον που πιστεύεις σε κάποιον που 
κατηγορούσες και να ξεπουλήσεις 
την ψήφο σου; 
Αξίζει να μένεις έξω από τον αγώνα 
και να κάθεσαι απλός παρατηρητής, 
περιμένοντας άλλους να βγάλουν το 
φίδι από την τρύπα; Δεν θέλω να 
σκέφτομαι αρνητικά αλλά τα γεγο-
νότα με προβληματίζουν. 
Όπως και να έχουν τα πράγματα, 
σας καλώ να στηρίξετε όποιους θε-
ωρείτε καλύτερους, αποδοτικότε-
ρους, τίμιους, άξιους, εργατικούς και 
με διάθεση για προσφορά και δημι-
ουργία, όπου και αν ανήκουν  και να 
μην παρασύρεστε ή φοβάστε. Η 
ψήφος δεν πρέπει να είναι συγγε-

νική υποχρέωση ή απόδειξη φιλίας, 
αλλά και σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να είναι αποτέλεσμα πιέ-
σεων ή εκφοβισμού. Η ψήφος είναι 
δικαίωμα και ιερή υποχρέωση, 
είναι όμως και υπογραφή σε 4ετές 
συμβόλαιο που μετά την απομά-
κρυνση από την κάλπη δεν αλλάζει 
όσο και αν το θέλετε.  
Καλώ επίσης όλους τους συνυπο-
ψηφίους μου σε συνεργασία για να 
αλλάξουμε Δήμαρχο στο νησί της 
Άνδρου.  
Το καλό του νησιού μας είναι υπο-
χρέωση όλων μας. 
Ας αποθέσουμε την Άνδρο στα 
χέρια της νέας γενιάς. 

Δημήτρης Λοτσάρης 
Υποψήφιος Δήμαρχος 

Αγαπητές Δημότισσες και Δημότες της Άνδρου 
Σε όλη την προεκλογική περίοδο επαναλαμβάνουμε συνεχώς ότι, «Η ΨΗΦΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΙΛΙΑΣ 
ΟΥΤΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» γι’ αυτό πρέπει να ψηφίζουμε τους ικανότερους τους πιο τίμιους και τους 
πιο εργατικούς για την διοίκηση του Δήμου. Επίσης από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του συνδυασμού μας 
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ», δηλώσαμε πως θέλουμε όλους τους Ανδριώτες ενωμένους και ότι δε πιστεύουμε 
στο «Διαίρει και βασίλευε» παρά το πόσο αποτελεσματικό έχει αποδειχθεί στην χειραγώγηση και στον έλεγχο 
των ανθρώπων. Αν είχαμε έναν αποδοτικό, ενωτικό και αποτελεσματικό Δήμαρχο, που φρόντιζε όλο το νησί 
δίκαια και σωστά, θα καθιστούσε τυπική την εκλογική διαδικασία. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι 
έτσι. Θα ήταν ιδανικό όλοι οι Ανδριώτες να θέλουμε τους ίδιους ανθρώπους για να μας διοικούν, με αγάπη 
και φροντίδα και να μην χρειάζονται καν εκλογές. Θα ήταν ιδανικό να γνωρίζουμε τους άξιους και τους ικανούς, 
αυτούς που δεν υπηρετούν προσωπικά ή άλλα συμφέροντα και έχουν ανιδιοτελή χαρακτήρα και διάθεση να 
προσφέρουν. Αυτό δυστυχώς όμως δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, ίσως γίνει στο μέλλον. Μέχρι τότε θα 
πρέπει να συμμετέχουμε στις εκλογικές διαδικασίες όταν κρίνουμε ότι πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε η δι-
οίκηση του Δήμου και να κρίνουμε τους υποψηφίους, από τα έργα, τον χαρακτήρα τους και την κοινωνική 
συμπεριφορά τους. Αυτό όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει σαν συνέπεια την αντιπαλότητα, την δημιουργία ομάδων 
με διαφορετικές θέσεις και επιδιώξεις, τις καταγγελίες μεταξύ μας, την κριτική και άλλα χειρότερα κάποιες 
φορές. 
Συνέχεια λέμε σε όλους ότι, την επόμενη ημέρα των εκλογών θα είμαστε πάλι γείτονες, συντοπίτες και συ-
νάνθρωποι και γιαυτό οι όποιες διαφορές μας θα πρέπει να μένουν στο πλάι, για το προσωπικό καλό μας 
αλλά και για το συμφέρον τού συνόλου. 
Δεν μπορούμε λοιπόν να αποφύγουμε τις Δημοτικές εκλογές, μπορούμε όμως να αποφύγουμε μεγάλο μέρος 
από τα προβλήματα που αυτές δημιουργούν στις μικρές τοπικές κοινωνίες. Ο τρόπος είναι να μην καταρτί-
σουμε ψηφοδέλτια και να μην κατεβάσουμε υποψηφίους για τοπικά συμβούλια στις κοινότητες με περισσό-
τερους από 300 κατοίκους και υποψηφίους Προέδρους στις κοινότητες με λιγότερους από 300 κατοίκους. 
Έτσι δεν θα βάλουμε κανένα κάτοικο απέναντι στον γείτονα ή τον συγγενή του και δεν θα ρίξουμε περισσότερο 
λάδι στην εκλογική πυρά. Αντίθετα θα στηρίξουμε όλα τα ανεξάρτητα τοπικά σχήματα που θα προκύψουν από 
τις επιλογές των κατοίκων μεταξύ τους και είμαστε βέβαιοι ότι οι αξιότεροι, οι ικανότεροι και οι πιο κατάλληλοι, 
θα αναδειχθούν και θα συγκροτήσουν τα τοπικά συμβούλια, ή θα γίνουν πρόεδροι των κοινοτήτων τους. Αλλά 
και όπου εκλεγεί πρόεδρος ή τοπικό συμβούλιο, που θα έχει κατέβει με άλλον συνδυασμό, εμείς σαν διοίκηση 
θα το αγκαλιάσουμε και θα συνεργαστούμε μαζί του, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως και με όλα τα υπόλοιπα. 
Ας επιλέξουν λοιπόν οι τοπικές κοινωνίες τους πιο άξιους και ικανούς μεταξύ τους, αυτούς που μπορούν να 
πάνε τον τόπο τους πιο μπροστά και εμείς θα ακολουθήσουμε και θα στηρίξουμε τα οράματά τους. 

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος 
Δημήτρης Λοτσάρης και ο συνδυασμός «Μαζί για την Άνδρο»

Η Άνδρος πρέπει  
να αλλάξει Δήμαρχο

«σας καλώ να στηρίξετε όποιους θεωρείτε καλύτερους, αποδοτικότερους, τίμιους, άξιους, εργατικούς και 
με διάθεση για προσφορά και δημιουργία, όπου και αν ανήκουν  και να μην παρασύρεστε ή φοβάστε»

Ανοιχτή επιστολή: Σχετικά με τα τοπικά συμβούλια  
και τους Προέδρους των Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ  
του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΟΤΣΑΡΗ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ»

Προεκλογική συγκέντρωση  
για τους ετεροδημότες  την Τετάρτη 08/05/19   
και ώρα 19:00, στην ταβέρνα  
«Το στέκι του Ανδρέα» στα Σπάτα Αττικής  
(Λεωφ. Δημάρχου Χρήστου Μπέκα 64) 
 

Στην   ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ  
την Κυριακή 19/05/19 
 
Στο   ΜΠΑΤΣΙ  
την Τετάρτη 22/05/19   
 
Στο   ΚΟΡΘΙ  
την Πέμπτη 23/05/19  
 
Στο   ΓΑΥΡΙΟ  
την Παρασκευή 24/05/19

φωτο: Limnos Report

Η ΨΗΦΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΙΛΙΑΣ, ΟΥΤΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ!
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Ηπρώτη και πολύ σημαντική εκπαιδευτική πα-
ρέμβαση είναι στην απόλυτη αρμοδιότητα του 
Δήμου και αναφέρομαι στους παιδικούς σταθ-

μούς, που με το κατάλληλο προσωπικό, σε κατάλληλα 
κτίρια προσφέρουν την πρώτη αγωγή και κοινωνικο-
ποίηση στο πολυτιμότερο κομμάτι της τοπικής μας κοι-
νωνίας, τα παιδιά. Στόχος μας πρέπει να είναι η 
διεύρυνση αυτών των παροχών σε όσα περισσότερα 
παιδιά μπορούμε και σε όλες τις περιοχές της Άνδρου. 
Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ορί-

ζεται από το κεντρικό κράτος που ορίζει το περιεχόμενό 
της (μαθήματα, αναλυτικά προγράμματα κ.λ.π), παρέχει 
βιβλία, λογισμικά  και κυρίως διορίζει εκπαιδευτικούς. 
Σε ότι αφορά το Δήμο, οφείλει να φροντίζει την υλικο-
τεχνική υποδομή (κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.) 
αξιοποιώντας πόρους είτε εθνικούς είτε  ευρωπαϊκούς 
και να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων 
με τον προσφορότερο τρόπο. Τα σχολικά κτίρια της Άν-
δρου πρέπει να είναι ασφαλή, λειτουργικά, σύγχρονα 
και κυρίως καλαίσθητα, ώστε τα παιδιά να αποκτούν 
και την αισθητική αξία που αρμόζει στο νησί του πολι-
τισμού και του πνεύματος. Θεωρώ ότι ένα από τα 
πρώτα θέματα που θα αντιμετωπίσει η νέα δημοτική 
αρχή είναι η σύνταξη μελετών για τα παλαιά σχολικά 
κτίρια  (ανέγερσης  ή επισκευής).Ταυτόχρονα θα φρο-
ντίσει για ανταποδοτικές λειτουργίες που θα ενισχύ-
σουν  τους οικονομικούς πόρους των σχολείων 
(ανακύκλωση, φωτοβολταϊκά) και θα μεταδώσουν 
αξίες περιβαλλοντικές, συμβάλλοντας και πρακτικά 
στην προσπάθεια προστασίας της φύσης.  
Ο Δήμος, μέσα από τα Νομικά Πρόσωπα Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, μπορεί να απευθύνεται σε όλες τις 
επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες και να λειτουρ-
γεί συμπληρωματικά, με δράσεις εκπαιδευτικού πε-
ριεχομένου, όπως δια σχολικοί  διαγωνισμοί 
(λογοτεχνίας, φωτογραφίας κ.α.), που τονώνουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία, καλλιεργούν την φιλοπατρία, 
την  εξωστρέφεια, την αυτοεκτί-
μηση, την ευγενή άμιλλα και τις 
καλλιτεχνικές δεξιότητες των μα-
θητών. 
Μπορεί να παρέχει δωρεάν για 
όλους, εξειδικευμένη και στοχευ-
μένη γνώση με πρακτικό αποτέλε-
σμα , όπως μαθήματα μουσικής 
και παραδοσιακών χορών, μαθή-
ματα ξένων γλωσσών, μαθήματα 
Δημιουργικής και Καλλιτεχνικής 
Απασχόλησης, μαθήματα ασπρό-
μαυρης αναλογικής καλλιτεχνικής 
Φωτογραφίας, εκμάθηση νέων  τε-
χνολογιών σε ηλικιωμένους 
(χρήση τάμπλετ, τεχνολογίες αφής, 
ίντερνετ, email,  μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, Facebook, Skype) και 
άλλες εφαρμογές που θα διευκο-

λύνουν την καθημερινότητά τους.  
Μπορεί να εκπαιδεύει τους πολίτες  σε καλές πρακτι-
κές και θετικές κοινωνικές στάσεις, τοποθετώντας 
υπαίθρια όργανα γυμναστικής σε  κατάλληλους χώ-
ρους  του νησιού προκειμένου όλοι ελεύθερα και δω-
ρεάν να μπορούν να συνδυάζουν την βόλτα με την 

άθληση, να ενημερώνει για την 
χρήση και να παρέχει δωρεάν, 
μπλε οικιακούς κάδους Ανακύ-
κλωσης, να προωθεί και να στηρί-
ζει τον εθελοντισμό μέσα από ήδη 
υπάρχουσες δομές(ΣΕΔΑ, Φιλαν-
θρωπικούς συλλόγους και συλλό-
γους που ενισχύουν τις κοινωνικές 
δομές), να διοργανώνει αθλητικές 
δράσεις, να δημιουργεί  εκπαιδευ-
τικά προγράμματα στα μουσεία του 
Δήμου και να οργανώνει ιστορικό 
περίπατο στην παλιά πόλη της Άν-
δρου, προωθώντας συνεργασία με 
το ΚΠΕ Κορθίου  μέσα από αυτά τα  
προγράμματα. 
Ο Δήμος και το Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, μπορούν να  λειτουργήσουν  
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του 

Δήμου, στο οποίο θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά προ-
γράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαι-
δευτικές δράσεις Εθνικής Εμβέλειας. Οι στόχοι αυτών 
των προγραμμάτων είναι η δημιουργία θετικής στάσης 
των εκπαιδευομένων ως προς τη μάθηση και η ενί-
σχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαί-
δευση, η σύνδεση ή επανασύνδεση ενηλίκων με την 
εκπαιδευτική διαδικασία, η ενίσχυση των δυνατοτήτων 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και η διατή-
ρηση της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλι-
ξης. 
Αναφέρω την Παιδεία, γιατί είναι ευρύς όρος και κα-
λύπτει σχεδόν όλο το σύνολο του πληθυσμού. Η Παι-
δεία αφορά όλους τους πολίτες μιας περιοχής και η 
αυτοδιοίκηση οφείλει να την καλλιεργεί ως μία ιδιότητα 
του  ανθρώπου που τον προάγει προσωπικά και  κοι-
νωνικά αλλά κυρίως ως εχέγγυο της Δημοκρατίας. 

Παιδεία και τοπική αυτοδιοίκηση
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΥ 
Εκπαιδευτικός 
 

  
Υποψήφια Δ.Σ.  
με τον  Συνδυασμό 
“ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ” 
του Δημητρίου Λοτσάρη

ΗΑνδρος, ένας ευλογημένος τόπος, 
προικισμένος από φυσικές καλλο-
νές, άφθονα νερά , με  γη γόνιμη, κα-

θυποταγμένη από τον μόχθο και τον ιδρώτα 
γενεών και γενεών, με πλούσια  ιστορία, 
παράδοση και πολιτισμό, με σημαντική πα-
ρουσία και μερίδιο στην Ελληνική εμπορική 
ναυτιλία και στις επιστήμες. 
Παρόλα όμως τα μοναδικά χαρακτηριστικά 
της, δεν κατάφερε να κρατήσει στο νησί πε-
ρισσότερο μόνιμο πληθυσμό  καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του έτους. Κατά τα δύσκολα χρόνια 
του Μεσοπολέμου και τα μετακατοχικά χρό-
νια, όσοι δεν στράφηκαν στο ναυτικό επάγ-
γελμα, πολλοί αναζήτησαν μία καλύτερη 
τύχη και καλλίτερες συνθήκες διαβίωσης 
στην Αθήνα αλλά και στο εξωτερικό (Αμε-
ρική κυρίως και Αυστραλία) , αφού ο τόπος 
δεν επαρκούσε για όλα τα πολυπληθή μέλη 
των αγροτικών κυρίως οικογενειών που 
αριθμούσαν έξι και επτά παιδιά κατά μέσο 
όρο .  
Αλλά κατά την δεκαετία του ’70 και του ’80 , 
λόγω και της αστυφιλίας , η φυγή προς την 
Αθήνα, υπήρξε ραγδαία. Λόγω του ναυτικού 
επαγγέλματος κυρίως και της εντεύθεν οι-
κονομικής δυνατότητας, επέτρεψε στους 

Ανδριώτες να αγοράσουν διαμερίσματα και 
οικόπεδα όπου κατοίκησαν και έχτισαν αντί-
στοιχα και μετέτρεψαν ολόκληρες συνοικίες 
και περιοχές σε Ανδριώτικες γειτονιές 
(Γκύζη, Ζωγράφου, Κυψέλη, Πειραιάς κλπ)  
Παράλληλα έγινε η μεταστροφή των νέων 
και των οικογενειών τους από την «θά-
λασσα», προς τις σπουδές στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση και σε άλλες σχολές Τεχνικές 
ή ιδιωτικές.  
Σήμερα , για τα δεδομένα της έκτασης του 
νησιού και των δυνατοτήτων που μπορεί να 
προσφέρει, ο μόνιμος πληθυσμός δεν 
υπερβαίνει τις 6.500-7.000 κατοίκους, μαζί 
με τους αλλοδαπούς οικονομικούς μετανά-
στες που αν έλειπαν και αυτοί, η κατάσταση 
θα ήταν ακόμη χειρότερη.  
Ένας πληθυσμός, γερασμένος ηλικιακά, με 
υπογεννητικότητα και ερήμωση των χω-

ριών,  που δεν είναι ικανός μόνος τους να 
ανταπεξέλθει στην αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων που ταλανίζουν το νησί και να 
αποτελέσει την «ατμομηχανή» της καλά εν-
νοούμενης ανάπτυξης..  
Μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού 
της, το οποίο είναι ηλικιακά νεώτερο, σε πα-
ραγωγική ηλικία, με καλό επίπεδο μόρφω-
σης και με ικανότητες, διαμένει μόνιμα 
εκτός Ανδρου. Η γειτνίαση της  Ανδρου με 
την Αθήνα, ευχή και κατάρα. ταυτόχρονα. 
Ευχή γιατί μπορεί να δεχθεί σχετικά  εύκολα 
και οικονομικά επισκέπτες και Ανδριώτες 
από το Λεκανοπέδιο της Αττικής. «Κατάρα» 
όμως, γιατί  αυτή η ευκολία μετακίνησης για 
τους Ανδριώτες, την καθιστά στην συνεί-
δησή τους, προάστιο της Αθήνας.  
Συχνά ακούμε Ανδριώτες «πάω πέρα» , εν-
νοώντας την Αθήνα ή «κατεβαίνω κάτω» 
και εννοούν την Ανδρο και δεν συγκρατεί 
τον μόνιμο πληθυσμό της, ο οποίος είναι με-
ταφερόμενος και την επιλέγει ως τόπο επί-
σκεψης και διακοπών κατά την διάρκεια του 
Πάσχα, των δύο μηνών το καλοκαίρι και για 
κάποια Σαββατοκύριακα. 
Η σχέση τους με το νησί, είναι σχέση αγά-
πης, νοσταλγική μεν, αλλά «επιδερμική», 
χωρίς την ενασχόλησή τους με τα προβλή-
ματα του νησιού, χωρίς να παρεμβαίνουν, 
να προτείνουν ή να βοηθούν για την επί-
λυσή τους. Η επαφή τους με τον γενέθλιο 
τόπο, πέρα από τις κατά καιρούς επισκέψεις 
τους στο νησί για ιδιωτικές εργασίες ή ανα-
ψυχή, εξαντλείται στην συμμετοχή τους σε 
εκδηλώσεις  για την κοπή της βασιλόπιττας 
το χειμώνα  και το καλοκαίρι στους χορούς 
των πολιτιστικών συλλόγων των χωριών 
τους.  
Συχνά ακούω από φίλους Ανδριώτες που 
επέλεξαν ως τόπο κατοικίας και τους επαγ-
γέλματός τους την Αθήνα, να λένε «τι κάνετε 
εσείς στην Ανδρο» ή «τι γίνεται στην Άνδρο 
με τον Δήμαρχό σας», αναφερόμενοι για 
τους αιρετούς μας ή στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το νησί. Τους αντιστρέφω το 
ερώτημα « τι κάνουν αυτοί για την Ανδρο», 
χωρίς να λάβω πειστικές απαντήσεις. 
Η παθητική αυτή, σχεδόν αδιάφορη σχέση, 

των Ανδριωτών, μονίμων κατοίκων και 
εκτός Ανδρου, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούν 
την Ανδρο. Κάθε άλλο μάλιστα. Την αγαπούν 
όμως από απόσταση, με τον προαναφερό-
μενο  τρόπο. Ούτε ότι δεν είναι ικανοί να 
προσφέρουν. Αντίθετα μάλιστα, είναι ικανό-
τατοι στις εργασίες τους και προοδεύουν 
΄παντού στην ξηρά ,στη θάλασσα ή στο εξω-
τερικό, είναι υπεύθυνοι ,εργατικοί, νοικοκυ-
ραίοι, άψογοι οικογενειάρχες.  
Παράλληλα όμως είναι υπέρ του δέοντος 
συντηρητικοί και μη διεκδικητικοί, τόσο σε 
ατομικό όσο και σε επίπεδο των κατά και-
ρούς αιρετών Ανδριωτών εκπροσώπων 
του και αυτό φαίνεται στη σύγκριση του νη-
σιού μας με τα άλλα νησιά, με λιγότερα προ-
τερήματα , από το τι έχουν επιτύχει, ζητήσει 
και διεκδικήσει.  
Όσο εμείς οι Ανδριώτες μένουμε ανενεργοί, 
παθητικοί και αμέτοχοι η κατάσταση στο 
νησί θα είναι ολοένα επιδεινούμενη από 
άποψη οικονομικής ανάπτυξης, υποδομών, 
ποιότητας ζωής και μη μας ικανοποιεί πρό-
σκαιρα η πλασματική εικόνα των ημερών 

του Πάσχα ή των δύο μηνών του καλοκαι-
ριού, και μη βαυκαλιζόμαστε με αναφορές 
στο διαδίκτυο περί «Αρχόντισσας του Αι-
γαίου», περί της «Άνδρου του πολιτισμού», 
περί του νησιού «των Καπεταναίων και των 
Εφοπλιστών» -χωρίς Ναυτική Ακαδημία-. 
Όλο τον υπόλοιπο χρόνο η Ανδρος. χειμάζει, 
αγωνιά και παλεύει για να επιβιώσει  να 
διατηρήσει την πραγματική αρχοντιά και  τον 
πολιτισμό της.  
Πώς θα αλλάξει η κατάσταση; Είναι στο χέρι 
μας, από τον καθένα μας εξαρτάται για να 
ξυπνήσει αυτός ο «κοιμώμενος αγαθός γί-
γαντας» της Ανδρου. Αρκεί να ενεργοποι-
ηθούμε και να βοηθήσει ο καθένας μας 
ανάλογα με τις δυνάμεις τους , την ιδιότητα, 
τις γνώσεις και την θέση του. Επίσης από 
τους Ανδριακούς Συλλόγους, τις Ενώσεις 
Ανδρίων που ασκούν πραγματικό και δια-
χρονικό έργο, πολιτιστικό και επιστημονικό, 
και δεν αναλώνονται μόνο σε χοροεσπερί-
δες. 
Με άλλα λόγια, να ευαισθητοποιηθούμε και 
να ενεργοποιηθούμε,  παραφράζοντας την 
περίφημη ρήση του Τζον Κέννεντυ «μη 
ρωτάς τι μπορεί να κάνει η Άνδρος για σένα 
αλλά τι μπορεί να κάνεις εσύ για την Άνδρο».  

Μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η Άνδρος για σένα  
αλλά τι μπορεί να κάνεις εσύ για την Άνδρο 

ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΞΑΝΘΟΣ 
Δικηγόρος   
Υποψήφιος Δ.Σ.  
με τον  Συνδυασμό 
“ΜΑΖΙ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ” 
του Δημητρίου  
Λοτσάρη
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Θα ήθελα να σας διηγηθώ ένα 
αληθινό παραμύθι για μια παλιά 
ξεχασμένη τέχνη, την τέχνη της 

Ανυφάντρας. 
Το 1920 στο Κοχύλου γεννήθηκε η Αι-
κατερίνη Ασούτη. Ήταν παιδί πολύτε-
κνης οικογένειας και αναγκάστηκε το 
1936 να κλειστεί στο μοναστήρι της 
Ζωοδόχου Πηγής (Αγίας) πάνω από το 
Μπατσί. Εκεί έμεινε επί 4 –5 χρόνια, 
χωρίς να πάρει το σχήμα της Μοναχής. 
Κύριος σκοπός της ήταν, να μάθει την 
τέχνη του αργαλειού, η οποία διδασκό-
ταν στο μοναστήρι για επαγγελματική 

σταδιοδρομία των γυναικών.  Φαίνεται 
ότι η μοίρα της , ήθελε να την δέσει με 
αυτή την τέχνη που η Κατερίνα αγά-
πησε τόσο πολύ, ώστε την υπηρέτησε 
για μια ζωή. Στέλνει τον επιπλοποιό 
θείο της, Νικολό Γουλανδρή από τη 
Χώρα, να αντιγράψει από το μοναστήρι 
της Αγίας έναν αργαλειό, τον οποίο, της 
τον κάνει δώρο. Έτσι τον στήνει στο 
πατρικό της και ξεκινά επαγγελματικά 
πλέον. Το 1943 όμως παντρεύεται τον 
Νικόλα Ασούτη (Χασαπονικόλα) και 
έτσι μεταφέρει τα σύνεργα της υφαντι-
κής τέχνης στα Αηδόνια. Τα υλικά που 

χρησιμοποιούσε ήταν βαμβάκι, μαλλί 
και κουρέλια. Αν ήθελε να φτιάξει πι-
σκίρια (μακρόστενη πετσέτα, παλιό 
υφαντό του σπιτικού νοικοκυριού), ή 
σεντόνια, ύφαινε με βαμβάκι, εάν 
ήθελε κουρελού με κουρέλια και αν 
ήθελε κουβέρτες ή σκλαβίνες (ολό-
μαλλες κουβέρτες) ύφαινε με μαλλί.  
Οι νοικοκυρές της έφερναν το μαλλί σε 
κούκλες και επέλεγαν το σχέδιο που 
ήθελαν. Πολλές φορές αναγκαζόταν 
να βάφει και μαλλί με οικολογικό 
τρόπο (σε καζάνι με νερό, διαλύοντας 
φυσικές χρωστικές). Δυστυχώς το 
1972 σταματά, διότι η οικογένειά της 
φεύγει για λόγους υγείας, στην Αθήνα. 
Μπορεί ακόμη και σήμερα να υπάρ-
χουν γυναίκες που γνωρίζουν την 
τέχνη αυτή, μα η τέχνη της καλόγριας 
της Χασαποκατίνας ήταν ομολογουμέ-
νως αμίμητη. Και πόσα σπίτια στα 
χωριά μας, δεν έχουν ακόμη φυλα-
γμένο στο μπαούλο, κάποιο χράμι, 

κουρελού, μεταξωτό, πετσέτα, χαλί, 
προσόψιο με καλημέρα, τραπεζομά-
ντηλο, σκλαβίνα, πετσετάκι, ταγάρι 
(τσάντα κρεμαστή), μπαουλοσκέπα-
σμα, φτιαγμένα από τα χέρια της. 
Όμως από το 1972 τα εργαλεία της, 
μπήκαν στο χρονοντούλαπο και κατέ-
ληξαν στο κατώι, μέχρι ο γιος της Δη-
μήτρης Ασούτης να καταφέρει να 
δημιουργήσει το Μουσείο Υφαντικής 
Τέχνης στο συγκρότημα Αγίας Τριά-
δας, μετά από έγκριση αιτήματός του, 
από τον αείμνηστο τότε Δήμαρχο 
Ιωάννη Γλυνό και το Δημοτικό Συμ-
βούλιο. Όταν όμως εγκαταστάθηκε 
εκεί το ΚΠΕ, όλα τα εκθέματα επέ-
στρεψαν πάλι στους κληρονόμους. Θα 
ήταν μεγάλη χαρά για όλους μας, να 
καταφέρουμε να εγκαινιάσουμε ξανά, 
έναν τέτοιο μουσειακό χώρο, ώστε να 
πάρει πάλι σάρκα και οστά, κάτι που 
μας δένει με τις ρίζες μας, κάτι που 
μας δένει με το παρελθόν. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την 
κ. Βιολέτα Ασούτη, που μου έδωσε 
αυτές τις σημαντικές πληροφορίες, 
από γραπτές σημειώσεις του αποθα-
νόντος συζύγου της, Δημητρίου 
Ασούτη και της Μαρίας Βασταρδή, 
ώστε να σας διηγηθώ για μια σπου-
δαία λαϊκή παραδοσιακή τεχνήτρα και 
ένα ξεχασμένο και ιδιαίτερα όμορφο 
επάγγελμα, που κάποτε άνθισε στο 
αγαπημένο μας Κόρθι.  

ανυφάντρα

7

Η Υγεία στα νησιά μας είναι σημείο μελανό, που 
μας πονάει όλους, τις κυβερνήσεις, τους για-
τρούς, τους κατοίκους και τους παραθεριστές. 

Τις κυβερνήσεις γιατί δεν πήραν ποτέ στα σοβαρά τη 
νησιωτική Ελλάδα και δίνουν τον ίδιο μισθό, στον για-
τρό επιμελητή που δουλεύει στο ΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 
στο κέντρο υγείας στον ΒΥΡΩΝΑ και στον  γιατρό  επι-
μελητή στο κέντρο υγείας της ΑΝΔΡΟΥ, της  ΜΗΛΟΥ 
και τόσων άλλων νησιών μας. Πόσο σωστό και δίκαιο 
είναι άραγε αυτό; Οι γιατροί των μεγάλων αστικών κέ-
ντρων ζούνε και εργάζονται σε τελείως διαφορετικές 
συνθήκες από τους συναδέλφους τους των νησιών. 
Οι γιατροί των νησιών πολύ συχνά  προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν έκτακτα περιστατικά, όπως τροχαία, 
βαριές γαστρορραγίες και εμφράγματα, πρόωρους το-
κετούς, θύματα ατυχημάτων παντός είδους και άλλα 
πολλά, σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς τον κατάλληλο 
εξοπλισμό και την βοήθεια εργαστηρίων και συναδέλ-
φων με συγκεκριμένες ειδικότητες. Και δεν είναι λίγες 
οι φορές, που το νησί είναι αποκομμένο λόγω απαγο-
ρευτικού για ώρες και ήμερες, με την αγωνία γιατρού, 

συγγενών, φίλων και ασθενών να κορυφώνεται, 
ώσπου να φανεί το σωτήριο ελικόπτερο. Οι γιατροί 
αυτοί χάνουν έτσι ήμερες από τη ζωή τους και πέστε 
μου μετά γιατί ένας έμπειρος γιατρός να θέλει να βιώ-
νει τέτοια γεγονότα καθημερνά; Αυτός είναι ο λόγος 
που την ευθύνη τέτοιων θέσεων επωμίζονται παιδιά 
που τελείωσαν χθες το πανεπιστήμιο και τα στέλνουν 
υποχρεωτικά με τη μηδενική τους εμπειρία στα νησιά 
μας, δίνοντας μόνο σε αυτούς το επίδομα του αγόνου, 
των 300 ευρώ και την ευχή που ακούσαμε κάποτε 
όλοι οι νέοι γιατροί «ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΘΑ ΣΕ ΦΥ-
ΛΑΕΙ, ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΘΑ ΣΟΥ ΤΥΧΕΙ». Αυτό μου είπαν και 
εμένα όταν πήγα στην Κίμωλο για 2 χρόνια, αλλά δυ-
στυχώς πάντα συμβαίνουν πολλά και είσαι μόνος. 
Οι κάτοικοι από την άλλη πλευρά έχουν μάθει να ζουν 
με αυτές τις συνθήκες. Λίγο η τύχη, λίγο ο Θεός, λίγο ο 
γείτονας που κάνει ενέσεις και βέβαια τα ιδιωτικά ια-
τρεία που πετιούνται σα μανιτάρια υποκαθιστώντας τις 
κρατικές ελλείψεις και η ζωή συνεχίζεται. 
Οι παραθεριστές από την άλλη, κάνουν το σταυρό τους 
καθημερνά, κουβαλούν ένα ψυγείο φάρμακα, και σε 
ρωτούν, πως ζεις χωρίς γιατρό, δε φοβάσαι; πως με-
γαλώνεις τα παιδιά σου; Αυτές είναι οι κουβέντες 
όλων των επισκεπτών των νησιών, που έρχονται από 
τη ηπειρωτική Ελλάδα και συ απαντάς, καλά είμαστε 
εδώ, δεν είναι μακριά η Ραφήνα, τι είναι 2 ώρες, τι να 
πουν από τα άλλα νησιά. 
Είκοσι χρόνια εργάζομαι στο χώρο της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας και από αυτά τα τελευταία 9 βρίσκο-
μαι στο Κέντρο Υγείας της Καλαμπάκας. Είμαι η Οικο-
γενειακή τους γιατρός με αυτό να σημαίνει, ότι 
ασχολούμαι με τα χρόνια νοήματα, την υπέρταση, τον 
σακχαρώδη διαβήτη, την οστεοπόρωση και πολλά 
άλλα, ενώ παράλληλα τους καθοδηγώ για την επίλυση 
όλων των προβλημάτων τους, σε μεγαλύτερα νοσο-
κομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 
 Έφτασε η ώρα που αποφάσισα να γυρίσω στον τόπο 

που πάντα με έκανε ευτυχισμένη, θέλω αυτή η απο-
μακρυσμένη πλευρά της Ανδρου το Κόρθι, να απο-
κτήσει Ιατρικό Κέντρο που να λειτουργεί κάθε μέρα, 
γιατί η αρρώστια και το επείγον περιστατικό, δεν περι-
μένουν το ωράριο λειτουργίας. 
Αν υπάρχει ο οικογενειακός ιατρός μαζί με τους αγρο-
τικούς και με μια νοσηλεύτρια,  θα μπορούμε να πα-
ράσχουμε πρώτες βοήθειες και νοσηλεία σε όλους. 
Σε περίπτωση δε πολύ δύσκολου περιστατικού, η 
προετοιμασία και οι ενδοφλέβιες αγωγές πολλές 
φορές είναι ζωτικής σημασίας, γιατί τα 25χλμ μέχρι το 
νοσοκομείο της Χώρας, δεν είναι πολλά αλλά μπορεί 
κάποια φορά να αποβούν μοιραία για ένα δύσκολο 
περιστατικό, αν δεν πάρει την κατάλληλη περίθαλψη 
και προετοιμασία πριν την μεταφορά. Το Κόρθι θα έχει 
τις βασικές μικροβιολογικές εξετάσεις για τη διευκό-
λυνση του επείγοντος καρδιολογικού, αλλά και χει-
ρουργικού περιστατικού. Σε δεύτερο χρόνο θα έχουμε 
υπερηχοτομογράφο για τα παθολογικά και χειρουρ-
γικά μας προβλήματα. 
Στο Κόρθι είχα τους καλύτερους παππούδες του κό-
σμου, σε εκείνους οφείλω τη λατρεία μου γιαυτό τον 
τόπο, ο πάππους μου κάποτε διέκοψε τον τότε ιερέα 
στον Άγιο Νικόλαο όταν απειλούσε τους Κορθιανούς 
πως θα φύγει από το χωριό  και του είπε, «Παππά μη 
φοβάσαι, χωρίς παππά κάνουμε, χωρίς  γιατρό και δά-
σκαλο δεν κάνουμε», ήταν ένας αγράμματος αλλά 
σοφός άνθρωπος. 
Δυστυχώς η θέση μου είναι τέτοια που ως υψηλό-
βαθμη ιατρός μόνο αν εκλεγώ μπορώ να αποσπαστώ 
στο Κόρθι. 
Όλα τα παραπάνω θέλω και μπορώ να τα πραγματο-
ποιήσω, γιατί μόνο αυτό ξέρω να κάνω και το κάνω 
καλά. Απόδειξη το ότι δε με αποδεσμεύουν από την 
υπηρεσία μου όσο και αν το προσπάθησα για να γυ-
ρίσω στην Άνδρο. Θέλω τη στήριξή σας και θα  μπο-
ρέσουμε μαζί να τα υλοποιήσουμε όλα. Τώρα μένει η 
δική σας απόφαση. 

Το κτίριο του ιατρείου Κορθίου  
που δεν λειτουργεί

Εξοικονόμηση ενέργειας 
Εξοικονόμηση χρημάτων 
Ελάφρυνση δημοτικών τελών

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΚΗΣ 
Μηχανολόγος 
Μηχανικός         
Υποψήφιος Δ.Σ.  
με τον  Συνδυασμό 
“ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ” 
του Δημητρίου Λοτσάρη

ΜΑΡΙΑ  
ΚΟΥΡΕΛΗ 
Ιατρός  

  
Υποψήφια Δ.Σ.  
με τον  Συνδυασμό 
“ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ” 
του Δημητρίου Λοτσάρη

Η υγεία στη νησιωτική Ελλάδα  
και το όραμα μιας Ιατρού  
για το Κόρθι 

Λαογρ. συλλογος Σουβάλα Παρνασού

ΑΝΝΑ  
ΦΡΑΓΚΟΥ   
Υποψήφια Δ.Σ.  
με τον   
Συνδυασμό  
“ΜΑΖΙ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ”  
του Δημητρίου  
Λοτσάρη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ της ΜΑΡΙΑΣ ΛΟΤΣΑΡΗ
Καλωσόρισες Μαρία Λοτσάρη, σ' ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη! 
Η Ανδρος σε καλωσορίζει μαζί μ' εμάς, αφού γνωρίζει το πάθος με το 
οποίο υπηρετείς το νησί σου από το 2003 που μπήκες στα κοινά.  
Μας ενώνει η εργατικότητα και η καθαρή ματιά. Καθαρή ματιά και στους 
πολίτες και στα προβλήματα. Ο αγώνας μας για τα νησιά, έφερε νίκες και 
αποτελέσματα και αυτά οφείλουμε να τα προστατεύσουμε από τις δυνά-
μεις του πιο σκοτεινού παρελθόντος.  
Προχωράμε, με την αισιοδοξία που μας δίνει η σκληρή δουλειά μας και 
η εμπιστοσύνη των συμπατριωτών μας.  
Δυναμώνουμε Μαρία, συνεχίζουμε #mprosta 
Γιώργος Χατζημάρκος 
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 

Η νέα υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Μαρία Λοτσάρη, η οποία 
κατεβαίνει με την παράταξη του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρ-
κου “Μπροστά το Νότιο Αιγαίο”, με πλήρη συναίσθηση των ευθυνών 
της, έχοντας όλη την εμπειρία που απέκτησε σε δύο θητείες (από το 
2003 μέχρι το 2010) ως Νομαρχιακή Σύμβουλος Κυκλάδων. Στη συ-
νέχεια  πολιτεύτηκε στο Χαλάνδρι της Αττικής όπου εκλέχτηκε από 
το 2014 μέχρι το 2019 δημοτική σύμβουλος.  
Τώρα, κατεβαίνει και πάλι στην πολιτική σκηνή της Άνδρου, ως υπο-
ψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος. 
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Αντώνης Γισδάκης 
 
Γεννήθηκα  και μεγάλωσα 
στην Καππαριά της Άνδρου. 
Πήγα Δημοτικό, Γυμνάσιο 
και Λύκειο στο Κόρθι. Τελει-
ώνοντας το Λύκειο ασχολή-
θηκα με την οικογενειακή 
μας επιχείρηση ως οδηγός 
λεωφορείου, ακολουθώ-
ντας το επάγγελμα του πα-
τέρα μου.  
Από τότε και ως σήμερα 
είμαι μέτοχος στο ΚΤΕΛ Άν-
δρου, εκτελώντας τα καθη-
μερινά σχολικά δρομολόγια 
του Κορθίου αλλά και εκείνα 
από και προς το λιμάνι του 
νησιού. Ταυτόχρονα, από το 
2009 ασχολούμαι και με τον 
τουρισμό στο νησί, διατηρώ-
ντας τουριστική επιχείρηση 
με πολυτελή πούλμαν.  
Το 1998 εκλέχθηκα πρώτη 
φορά τοπικός σύμβουλος 
και το 2006 επέστρεψα με 
την παράταξη του δημάρχου 
Γ. Γλυνού και διετέλεσα για 
οχτώ χρόνια πρόεδρος της 
τοπικής κοινότητας Καππα-
ριάς. Είμαι παντρεμένος με 
την Ειρήνη Ζαρίκου και πα-
τέρας δύο παιδιών.  
Η αγάπη μου για την Άνδρο 
και η θητεία μου στην τοπική 
αυτοδιοίκηση έπαιξαν κα-
θοριστικό ρόλο στην από-
φασή μου να συμμετάσχω 
στο συνδυασμό του Δημή-
τρη Λοτσάρη "Μαζί για την 
Άνδρο". 

 
Τηλ.: 6945807194 
adonisgisdakis@hotmail.gr    

 
 

Γεννήθηκα και μεγάλωσα 
στο Μπατσί. Αποφοίτησα από 
το Λύκειο Γαυρίου και συνέ-
χισα τις σπουδές μου στην 
Αθήνα, φοιτώντας σε σχολή 
γραμματέων. Τελείωσα και το 
ΕΙΑΣ (Ελλ. Ινστιτούτο Ασφαλι-
στικών Σπουδών) εργαζό-
μενη παράλληλα  σε μεγάλο 
ασφαλιστικό πρακτορείο. Ερ-
γάστηκα επίσης για αρκετά 
χρόνια στον χώρο των πωλή-
σεων. Γύρισα στο αγαπημένο 
μου νησί το 2011 και εγκατα-
στάθηκα στο Μπατσί. Είμαι 
παντρεμένη με τον Φώτη Χα-
τζηπαναγιώτη, αρχιμηχανικό 
στο εμπορικό ναυτικό και 
αποκτήσαμε δύο παιδιά. 
Είμαι εκλεγμένο μέλος στον 
Σύλλογο Γονέων και Κηδε-
μόνων του νηπιαγωγείου και 
του Δημοτικού σχολείου 
Μπατσίου. Η αγάπη μου για 
την Άνδρο και η έννοια μου 
να έχουν τα παιδιά μου καλύ-
τερες συνθήκες μεγαλώνο-
ντας, να μπορούν να μείνουν 
στο νησί και να προκόψουν 
στον τόπο τους, με οδήγησαν 
στην απόφαση να θέσω υπο-
ψηφιότητα με τον συνδυασμό 
«Μαζί για την Άνδρο» του Δη-
μήτρη Λοτσάρη. Είναι άν-
θρωπος που εκτίμησα λόγω 
του έργου που έκανε σαν 
Έπαρχος και λόγω της στά-
σης του στα πολιτικά και κοι-
νωνικά δρώμενα του Δήμου. 

 
Τηλ.: 6948363932  
sofia_tountasaki74@yahoo.gr 

Κατερίνα Δρέττα 
 
Κατάγομαι από την υπέροχη 
Άνδρο. Πατέρας μου ήταν ο 
Νικόλαος Δρέττας και μητέρα 
μου η Αλεξάνδρα Μαρία το 
γένος Πασχάλη, του γνωστού 
Ακαδημαϊκού. Μπορεί να 
γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά 
νοιώθω γέννημα θρέμμα του 
νησιού, γιατί εδώ πέρναγα τα 
παιδικά μου καλοκαίρια. 
Πήγα Δημοτικό στο Αρσά-
κειο, Γυμνάσιο στην σχολή 
Μαρούδα και Λύκειο στα εκ-
παιδευτήρια Δούκα. Συνέ-
χισα τις σπουδές μου στο 
Αμερικανικό Κολέγιο και 
αποφοίτησα από το τμήμα Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων. 
Μιλάω άπταιστα δύο ξένες 
γλώσσες Αγγλικά και Γαλ-
λικά. Είμαι παντρεμένη με τον 
Γιάννη Σωτηρίου. Από το 
1998 διατηρώ μεσιτικό γρα-
φείο στο Γαύριο. Αγαπάω 
πολύ το όμορφο νησί μας και 
νοιάζομαι για το παρόν και το 
μέλλον του. Δεν μου αρέσει 
καθόλου να βλέπω ανεκμε-
τάλλευτες, όλες αυτές τις 
σπάνιες δυνατότητες του 
τόπου μας. Τα καλοκαίρια για 
παράδειγμα, μας λείπει το 
νερό και όπου και να πάς 
στην Άνδρο, ποτάμια ολό-
κληρα εξαιρετικής ποιότητας 
νερού χύνονται στην θά-
λασσα. Όλα αυτά με οδήγη-
σαν στο να κατέβω στις 
εκλογές στο πλευρό του Δη-
μήτρη Λοτσάρη. 
  
 
Τηλ.: 6944987681  
dretta.katerina@gmail.com  

Γιώργος Μαλταμπές 
 
"Ένα πράμα μόνον με παρα-
κίνησε κι εμένα να γράψω ότι 
τούτην την πατρίδα την έχο-
μεν όλοι μαζί, και σοφοί κι 
αμαθείς και πλούσιοι και 
φτωχοί και πολιτικοί και 
στρατιωτικοί και οι πλέον μι-
κρότεροι άνθρωποι· όσοι 
αγωνιστήκαμεν, αναλόγως ο 
καθείς, έχομεν να ζήσομεν 
εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν 
όλοι μαζί, να την φυλάμεν κι 
όλοι μαζί και να μην λέγει 
ούτε ο δυνατός «εγώ» ούτε ο 
αδύνατος. Ξέρετε πότε να 
λέγει ο καθείς «εγώ»; Όταν 
αγωνιστεί μόνος του και 
φκιάσει ή χαλάσει, να λέγει 
«εγώ»· όταν όμως αγωνίζο-
νται πολλοί και φκιάνουν, τότε 
να λένε «εμείς». Είμαστε εις 
το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ». 
Και εις το εξής να μάθομεν 
γνώση, αν θέλομεν να φκιά-
σομεν χωριόν, να ζήσομεν 
όλοι μαζί." 
Απόσπασμα από τα απομνη-
μονεύματα του Μακρυγιάννη. 
Συμμετέχω στον συνδυασμό 
"Μαζί για την Άνδρο" με επι-
κεφαλής τον Δημήτρη Λο-
τσάρη, έχοντας την 
πεποίθηση ότι μπορώ να συ-
νεισφέρω, με πνεύμα ενότη-
τας για την πρόοδο του 
νησιού μας.  
 
Τηλ.: 6977079835 
    

Άννα Στυλιανή 
Καρυοφύλλη 

 
Γεννήθηκα και μεγάλωσα 
στο Γαύριο του Δήμου Άν-
δρου. Αποφοίτησα από το 
Γυμνάσιο και το Λύκειο 
Γαυρίου και στην συνέ-
χεια ολοκλήρωσα τις 
σπουδές μου σε ΙΕΚ Λογι-
στικής στην Αθήνα. Μετά 
την ολοκλήρωση των 
σπουδών μου, ξεκίνησα 
να ασκώ το λογιστικό 
επάγγελμα στο λογιστικό 
γραφείο του κυρίου Γε-
ωργίου Κάρλου και νυν 
συζύγου μου. Παράλληλα 
είμαι μέλος εταιρίας με 
την δραστηριότητα «Ελαι-
οτριβείο-Τυποποίηση 
Ελαιολάδου» στο Ζαγα-
νιάρη. Ήμουν εκλεγμένη 
πρόεδρος στον Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων 
του Νηπιαγωγείου Γαυ-
ρίου για δύο χρόνια. Είμαι 
παντρεμένη με τον Γεώρ-
γιο Κάρλο και έχουμε 
αποκτήσει δύο παιδιά. Η 
αγάπη μου για την Άνδρο 
και το όραμά μου για ένα 
καλύτερο μέλλον για τα 
παιδιά μας, με οδήγησαν 
στην απόφαση να συμμε-
τάσχω σαν υποψήφια Δη-
μοτική Σύμβουλος στο 
συνδυασμό του Δημήτρη 
Λοτσάρη «Μαζί για την 
Άνδρο» 
 
Τηλ.: 6936617738  
karloukariofilli@yahoo.gr

Ευστρατία (Έφη) 
Καπεταν-Θεολόγου 
 
Γεννήθηκα το 1982. Είμαι 
κόρη της Νάσιας Γιαννίση και 
του Ν. Θεολόγου, και μεγά-
λωσα στη Χώρα της Άνδρου. 
Σπούδασα Φυσικοθεραπεία 
στο ΤΕΙ Αθηνών και έκανα 
μεταπτυχιακό πάνω στην 
Νευροαποκατάσταση στο 
πανεπιστήμιο Brunel της Με-
γάλης Βρετανίας. Τα τελευ-
ταία 10 χρόνια διατηρώ 
εργαστήριο φυσικοθερα-
πείας στη Χώρα, όπου και 
μένω με τον σύζυγό μου, 
Γιάννη Καρούντζο. Τα τελευ-
ταία 2 χρόνια είμαι γραμμα-
τέας στον “Σύλλογο παροχής 
φροντίδας και κατ’ οίκον νο-
σηλείας Άνδρου”, που διαχει-
ρίζεται την τράπεζα αίματος 
Άνδρου. Η αγάπη του πατέρα 
μου για το νησί και η ακούρα-
στη πολυετής προσφορά του 
στους κατοίκους του, με ενέ-
πνευσαν να θέλω κι εγώ να 
ασχοληθώ με τα κοινά και να 
κάνω ό,τι μπορώ περισσό-
τερο για να προοδεύσει η Άν-
δρος. Πιστεύω ότι ο 
Δημήτρης Λοτσάρης, με τον 
συνδυασμό «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΔΡΟ», μπορεί να ενώσει 
ολόκληρο το νησί και να αντι-
μετωπίσει τα προβλήματά 
του. Στην προσπάθειά του 
αυτή, θέλω να τον στηρίξω με 
κάθε δυνατό τρόπο και για 
αυτό κατεβαίνω μαζί του σαν 
υποψήφια Δημ. Σύμβουλος.  

 
Τηλ.: 6973392446 
eustratiatheologou@yahoo.gr

Σοφία Τουντασάκη

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
Ξενοδοχειακές  
Επιχειρήσεις

ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ 
ΚΥΡΤΑΤΑ 

Επιχείρηση Ταξί

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ 
Στέλεχος  

Ναυτιλιακής εταιρείας

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ 
Φιλόλογος

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Ελεύθερος  

Επαγγελματίας

ΤΡΙΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Πυροσβέστης

ΖΑΝΝΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
Υδραυλικές 

εγκαταστάσεις

ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ ΤΑΣΙΑ 
Ταξι

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΣ 
Δικηγόρος

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
Καπετάνιος

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΕΛΗ 
Γενικός Ιατρός

ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΥ  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Εκπαιδευτικός

ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ 

Επιχειρηματίας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ 
Αγρότης 

Μελισσοκόμος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΚΗΣ 
Μηχανολόγος 

Μηχανικός

ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Ιδιοκτήτης  

ΖαχαροπλαστείουΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ”
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