
Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΕΣΔΑ), για την ανακύκλωση προβλέπει την 

δημιουργία πέντε διαφορετικών γραμμών (Γυαλί, 
Αλουμίνιο, Χαρτί, Οργανικά και Υπολείμματα). 
Ο κάθε Δήμος στην χώρα μας πρέπει να προσαρ-
μοστεί εφαρμόζοντας το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρι-
σης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που καθορίζει την 
πολιτική, τις στρατηγικές και τους στόχους διαχεί-
ρισης των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο και 
προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη δια-
χείριση, υποδεικνύοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα 
και τις δράσεις, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και 
οι αρχές που θέτει ο Νόμος 4042/2012 (Α’ 24). 
Στην Άνδρο τα πρώτα βήματα ανακύκλωσης ξε-
κίνησαν με την σύμβαση που υπέγραψε ο Σύν-
δεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Άνδρου με την 
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(Ε.Ε.Α.Α.) στις 27 Μαρτίου 2008. 
Οι προσπάθειες για την ανακύκλωση στο νησί 
εντατικοποιήθηκαν με αφορμή την κατάρρευση 
της χωματερής τον Φεβρουάριο του 2011, γεγο-
νός που αποδεικνύεται από τον όγκο των ανακυ-
κλώσιμων τα επόμενα έτη. Το 2011 τα 
ανακυκλώσιμα ανήλθαν σε 163 τόνους. Το 2012 
μετά την διενέργεια του διαγωνισμού μέσω του 
οποίου προέκυψε η "Γενική Ανακύκλωση Άν-

δρου" ως ανάδοχος αλλά και με την λήψη των 
ορθών μέτρων αντιμετώπισης από τον Δήμο Άν-
δρου ο όγκος των ανακυκλώσιμων υλικών που 
παραδόθηκαν στην "Γενική Ανακύκλωση Άν-
δρου" ανήλθε στους 245 τόνοι. (Ο ανάδοχος προ-
έκυψε μετά τον Αύγουστο του 2012). Το 2013 η 
ανακύκλωση έφτασε τους 275 τόνους και το 2014 
τους 380 τόνους. 
Δυστυχώς η Διοίκηση Σουσούδη μη έχοντας ξε-
κάθαρη πολιτική στο χειρισμό της ανακύκλω-
σης, προτάσσοντας προσωπικές διαφορές και 
ατομικές στρατηγικές οδήγησε το όλο εγχείρημα 
της ανακύκλωσης σε αδιέξοδο. Ενδεικτικά από 
το 2015 έως σήμερα δεν ξεπέρασε τους 215 τό-
νους ανακύκλωσης. Χωρίς σχέδιο ενεπλάκη 
στον φαύλο κύκλο των απευθείας αναθέσεων. 
Δεν προέβη στην έγκαιρη διενέργεια διαγωνι-
σμού βυθίζοντας την ανακύκλωση στα περιγρα-
φόμενα μηδαμινά επίπεδα. 
Αποκορύφωμα αυτής της αλλοπρόσαλλης και 
χωρίς σχέδιο πολιτικής για την ανακύκλωση ήταν 
η απευθείας ανάθεση στην συνεργαζόμενη με τον 
κ. Σουσούδη, Εταιρεία "GREENMEDIA Περιβαλ-
λοντική Χορηγία Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση". 
Το οξύμωρο έγκειται στο ότι, ενώ η εταιρεία αυτή 
δεν πληρούσε τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις 
για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου στην 
Άνδρο και η ανάθεση έγινε στο τέλος της τουρι-

στικής περιόδου, συγκεκριμένα στις 18 Αυγού-
στου 2017, εν τέλει ο ίδιος ο Δήμαρχος ανακάλεσε 
με την με ημ. 1.8.2018 Απόφαση του (ΔΑ 6ΘΑ-
ΞΩΨΙ-ΛΛ7) την πληρωμή της. 
Άραγε ποιος ήταν ο σχεδιασμός της Δημοτικής 
Αρχής μετά από τρία χρόνια ως προς την διαχεί-
ριση της ανακύκλωσης την συγκεκριμένη χρο-
νιά; 
Πώς πληρώθηκε ο συγκεκριμένο εργολάβος για 
τις υπηρεσίες που προσέφερε, οι οποίες είχαν 
ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Δήμου Άνδρου στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 για την 
έναρξή τους; 
Μετά την ολοκλήρωση της νέας ανάθεσης και την 
υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Άν-

δρου και νέου εργολάβου που ανέλαβε τις υπη-
ρεσίες ανακύκλωσης, ξεκίνησαν πάλι εργασίες 
αποκομιδής. Να σημειωθεί ότι ο νέος εργολάβος 
ήταν και ο μοναδικός που εκδήλωσε ενδιαφέρον 
στον διαγωνισμό. 
Τότε η δημοτική αρχή γνωστοποιεί ότι η αποκο-
μιδή των ανακυκλώσιμων υλικών έχει, ήδη, 
πραγματοποιηθεί στη δημοτική ενότητα του Κορ-
θίου, συνεχίζεται στη δημοτική ενότητα της 
Υδρούσας και στις αρχές της επόμενης εβδομά-
δας, η διαδικασία θα προχωρήσει και στην πε-
ριοχή της Χώρας. 
“Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε ότι ο Δήμος Άν-

δρου σε συνεργασία με τον νέο εργολάβο επιδιώ-
κει τη βέλτιστη λειτουργία της ανακύκλωσης, στο 
πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
διαχείρισης απορριμμάτων”. 
Αλήθεια αυτά τα υλικά ως αποτέλεσμα της απο-
κομιδής που επικαλείται ο Δήμος που πήγαν πρα-
γματικά; 
Από την ενημέρωση που έχουμε από την Ελλη-
νική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(Ε.Ε.Α.Α.) προκύπτει ότι ο Δήμος Άνδρου το μόνο 
υλικό που παρέδωσε ήταν το γυαλί, που όμως ως 
προϊόν αφορά στην ειδική σύμβαση που έχει η 
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(Ε.Ε.Α.Α.) με την Άνδρο και με την οποία δεν είχε 
καμία ανάμειξη ο συγκεκριμένος εργολάβος. Το 

γυαλί ήταν στο πλαίσιο της εργολαβίας που εκτε-
λούσε η εταιρεία "Γενική Ανακύκλωση Άνδρου" 
του κ. Αντώνη Παπαδάκη με την Ελληνική Εται-
ρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) 
Συμπεραίνεται ότι η GREENMEDIA ουδέποτε 
παράδωσε ούτε ένα κιλό ανακυκλώσιμου υλικό 
στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(ΚΔΑΥ) της Αθήνας. 
Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη 
Δημοτική Αρχή διανύοντας τον πέμπτο (5) χρόνο 
διακυβέρνησης, παρά τα όσα ευαγγελιζόταν προ-
εκλογικά για την διενέργεια μεγάλων διαγωνι-
σμών, για διαφάνεια και εξοικονόμηση πόρων, 

εντούτοις δεν κατάφερε έγκαιρα και αποτελεσμα-
τικά να διενεργήσει έναν διαφανή, αδιάβλητο και 
για μεγάλο χρονικό διάστημα διαγωνισμό ώστε 
να αντιμετωπίσει στρατηγικά και ουσιαστικά το με-
γάλο ζήτημα της ανακύκλωσης. 
Η παράταξή μας "Μαζί για την Άνδρο" θα προ-
χωρήσει στην πλήρη εφαρμογή του Εθνικού 
Σχεδιασμού για τη διαχείριση απορριμμάτων με 
Διαλογή στην Πηγή. Δηλαδή για διαχείριση 
απορριμμάτων σε χωριστούς κάδους συλλογής 
για επεξεργασία και παραγωγή νέων προϊόντων. 
Θα γίνει με επικαιροποίηση και ψήφιση από το 
δημοτικό συμβούλιο, του Τοπικού Σχεδίου Δια-
χείρισης Απορριμμάτων και σε συνεργασία με 
κάθε συναρμόδιο φορέα (ΦΟΔΣΑ, ΕΟΑΝ, συστή-

ματα ανακύκλωσης.  
Στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του 
Δήμου Άνδρου προβλέπεται η καθιέρωση χω-
ριστής συλλογής τουλάχιστον για χαρτί, γυαλί, μέ-
ταλλα, πλαστικό και βιοαπόβλητα, λειτουργία 
πράσινου σημείου και ΣΜΑΥ. Παράλληλα θα 
εντατικοποιηθούν οι δράσεις ευαισθητοποίησης 
των πολιτών. Σήμερα σχεδόν τίποτα δεν γίνεται 
από αυτά.  
Οφείλουμε άμεσα να αρχίσουμε από τα αυτο-
νόητα στη διαχείριση απορριμμάτων και αμέσως 
μετά να δώσουμε προτεραιότητα στη χωριστή 
συλλογή των αμαγείρευτων και μαγειρεμένων 

οργανικών υπολειμμάτων, οικιών και καταστη-
μάτων εστίασης και όλων των βιολογικών απο-
βλήτων από αγρούς, κήπους κλπ. για την 
παραγωγή κομπόστ-φυσικού λιπάσματος. 
Συνοπτικά χρειαζόμαστε και μπορούμε να πετύ-
χουμε: 
-Τοποθέτηση ίσου αριθμού κάδων ανακύκλω-
σης και κομποστοποίησης με τους κάδους κοι-
νών απορριμμάτων (μπλε-καφέ-πράσινοι) 
-Δημιουργία και στήριξη χωριστών ρευμάτων 
διαλογής απορριμμάτων για προώθησή τους 
στην παραγωγή μέσω ανακύκλωσης, με 5 βα-
σικά ρεύματα χωριστής συλλογής υλικών (οργα-
νικά, χαρτί-χαρτόνι, πλαστικά-μέταλλα, γυαλί, 
σύμμεικτα) και 5 δευτερεύοντα (ηλεκτρονικά και 
ηλεκτρικά απόβλητα, λαμπτήρες, ενδύματα-υπο-
δήματα, μπαταρίες, τηγανέλαια) 
-Χωριστή συλλογή για τα κλαδιά/κλαδέματα και 
μετατροπή τους σε κομπόστ /πέλετ. 
-Χωριστή συλλογή των ογκωδών και των μπα-
ζών και εν γένει οικοδομικών απορριμμάτων ( 
στρώματα, σίδερα, συσκευές, μπάζα-ΑΕΚΚ, λά-
στιχα φορτηγών και αυτοκινήτων και διάφορα 
είδη ξύλου). 
-Μερική διαλογή στο χώρο του δεματοποιητή για 
εξαγωγή των ανακυκλώσιμων από τις υπάρχου-
σες μπάλες απορριμμάτων και αποστολή του υλι-
κού σε κατάλληλη μονάδα επεξεργασίας για 
παραγωγή νέων προϊόντων. [Ένα απλό παράδει-
γμα είναι ότι αυτή την στιγμή οι μπάλες που γίνο-
νται την ημέρα στον δεματοποιητή είναι περίπου 
20-25 με συνολικό βάρος γύρω στα 800kg μέσω 
όρο. Αν υπολογίσει κάποιος ότι το 40% είναι ανα-
κυκλώσιμο υλικό μπορεί εύκολα να βγάλει τα συ-
μπεράσματά του. Στο ποσοστό αυτό δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα οργανικά υλικά που είναι 
και αυτά ένα πολύ σοβαρό κομμάτι και φυσικά θα 
πρέπει να συλλέγονται και να καταλήγουν σε άλλο 
κατάλληλο χώρο για την παραγωγή λιπάσματος. 
-Δημιουργία πράσινων σημείων σε Γαύριο, 
Μπατσί, Χώρα, Κόρθι. 
-Συνεχής και με ένταση ενημέρωση των κατοί-
κων και εκπαίδευση των μαθητών για την ανάγκη 
διαχείρισης των καθημερινών απορριμμάτων 
τους με Διαλογή στην Πηγή για κομποστοποίηση 
και ανακύκλωση. 
-Ηλεκτρονική πλατφόρμα επιβράβευσης των 

πρακτικών Διαλογής στην Πηγή (ανακύκλωση-
κομποστοποίηση) μέσω σύνδεσης σχολείων και 
πολιτών με την τοπική αγορά και προσφερόμενες 
εκπτώσεις και προσφορές από τα καταστήματα, 
με βάση την συμμετοχή σε περιβαλλοντική εκ-
παίδευση και την πραγματοποιούμενη ανακύ-
κλωση 
-Κίνητρο και έλεγχος στους επαγγελματίες του 
νησιού για τη χωριστή συλλογή απορριμμάτων 
στο χώρο τους, με στόχο και την επαναχρησιμο-
ποίηση κάποιων τμημάτων τους. 
Αν γίνουν όλα αυτά θα έχουμε καταφέρει ό,τι 
δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στο νησί μας.  
Σήμερα υπάρχουν δήμοι με ανακύκλωση-κο-
μποστοποίηση 34% και συνολική ανακύκλωση 
54% (Δήμος Βριλησσίων). Με βάση τα δεδομένα 
για τον Δήμο Άνδρου μπορεί απολύτως ρεαλι-
στικά να πραγματοποιηθεί εξοικονόμηση 
500.000 € τον χρόνο, κάτι που μπορεί να οδηγή-
σει σε σημαντική μείωση των δημοτικών τελών 
και στην κάλυψη αναγκών καθαριότητας και πε-
ριβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης του 
νησιού. 
Το μεγάλο στοίχημα είναι η εντατικοποίηση της 
Ανακύκλωσης με σχεδιασμό και με την συμ-
μετοχή της Ανδριώτικης κοινωνίας. 

Δημήτρης Λοτσάρης 
Υποψήφιος Δήμαρχος Άνδρου 
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Το μεγάλο στοίχημα  
της Ανακύκλωσης

Η Ανακύκλωση στην Άνδρο  
δεν ξεπέρασε ποτέ το 8% με ζητούμενο το 50%
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HΆνδρος έχει έλλειψη μεγάλων εκτάσεων για 
μαζική καλλιέργεια, αγροτικών προϊόντων. 
Έχει όμως μικρές παραγωγές ιδιαίτερα 

καλών και ξεχωριστών τοπικών προϊόντων. Για να 
συνεχίσει να υφίσταται βιώσιμη παραγωγή θα πρέ-
πει τα τοπικά προϊόντα να διαφημίζονται, για να γίνο-
νται γνωστά και επιθυμητά. Επίσης να συνδυάζονται 
με τις τοπικές συνήθειες και τις παραδοσιακές συ-
νταγές όπως αυτές εξελίσσονται στην πορεία των 
χρόνων, από το παρελθόν ως σήμερα, να πωλούνται 
από τα καταστήματα του νησιού, αλλά και να εντάσ-
σονται στα μενού και τα πρωινά, των τοπικών επι-
χειρήσεων εστίασης και των ξενοδοχείων.  
Η αύξηση της τουριστικής κίνησης που γνωρίζει η 
χώρα μας και ειδικά οι Κυκλάδες, θα πρέπει να είναι 
μια ευκαιρία ανάπτυξης και για τον αγροδιατροφικό 
τομέα, αφού οι επισκέπτες πέραν από καταναλωτές 
των τοπικών προϊόντων του κάθε νησιού όταν το 
επισκέπτονται, μπορούν να αποτελέσουν και τους 
αυριανούς «διαφημιστές» των τοπικών προϊόντων 
στις χώρες από τις οποίες προέρχονται.   
Αυτό το έχουν καταλάβει πολύ καλά οι γείτονές μας 
οι Ιταλοί  και αναδεικνύουν τα τοπικά τους προϊόντα 
με κάθε τρόπο και σε κάθε μέρος της χώρας. Δεν 
είναι υπερβολή να πούμε ότι δεν υπάρχει επισκέπτης 
της γειτονικής χώρας, άσχετα με την διάρκεια παρα-

μονής του εκεί, που δεν έχει δοκιμάσει κάποιο το-
πικό ιταλικό προϊόν. Και μόνο με το να δοκιμάσει, 
χωρίς απαραίτητα να το έχει αγοράσει για να το πάρει 
μαζί του στο ταξίδι της επιστροφής, είναι σίγουρο ότι 
θα έχει κάτι να διηγηθεί στους οικείους του για αυτό 
το προϊόν που είδε και γεύτηκε στο ταξίδι του στην 
Ιταλία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι και στην άλλη 
μεγάλη μεσογειακή χώρα που πρωταγωνιστεί επί-
σης στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της, την 
Ισπανία, οι ερευνητές έχουν φτάσει στο σημείο να 
μελετούν την επίδραση που μπορεί να έχει ένα ισπα-
νικό προϊόν όπως είναι το κρασί, στις συνήθειες ενός 
τουρίστα μετά την επίσκεψή του στην Ισπανία. Μια 
από αυτές τις μελέτες κατέληγε στο συμπέρασμα, ότι 
ένας επισκέπτης ο οποίος είχε δοκιμάσει ένα ισπα-
νικό κρασί κατά τη διάρκεια των διακοπών του, μπο-
ρεί να το αναζητούσε για να το αγοράσει έως και 
πέντε με έξι μήνες μετά το τέλος των διακοπών του, 
για να το γευτεί και να θυμηθεί τις όμορφές διακοπές 
που είχε κάνει το προηγούμενο καλοκαίρι στην Ισπα-
νία.  
Αυτά τα παραδείγματα πρέπει να τα ακολουθήσουμε 
και στην Άνδρο ώστε να αναδείξουμε και να προ-
ωθήσουμε τα τοπικά μας προϊόντα. Έτσι θα ενισχυθεί 
και η παραγωγή τους με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται 
για την αγροτική καλλιέργεια, την ενίσχυση των με-

ταποιητικών και των μονάδων συσκευασίας των 
προϊόντων αυτών, αλλά και για την αύξηση των θέ-
σεων εργασίας για τους κατοίκους. Βασικό πλεονέ-
κτημα όλων αυτών είναι ότι έτσι στηρίζεται η τοπική 
οικονομία, όχι μόνο το χρονικό διάστημα που τα 
νησιά δέχονται τους επισκέπτες – τουρίστες για τις 
διακοπές τους, αλλά και τους υπόλοιπους μήνες του 
έτους.  
Η ασφαλιστική δικλείδα για την επιτυχία τέτοιων εγ-
χειρημάτων είναι αφενός η προσεκτική μελέτη του 
τις ανάγκες έχουν οι επισκέπτες του νησιού μας, τις 
οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη όσοι 
θα εμπλέκονται στην παραγωγή και τυποποίηση των 
αγροδιατροφικών προϊόντων και αφετέρου η αυ-
στηρή τήρηση των κανόνων και προδιαγραφών πα-
ραγωγής που υπάρχουν ή θα αποφασιστούν για 
κάθε προϊόν. Για παράδειγμα για προϊόντα που 
έχουν καταφέρει ή θα καταφέρουν στο μέλλον να 
αναδειχθούν ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προ-
έλευσης, «ΠΟΠ», Προστατευόμενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης «ΠΓΕ» ή ως Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιό-
τυπα Προϊόντα «ΕΠΙΠ», η τήρηση και μόνο των προ-
διαγραφών και των προϋποθέσεων παραγωγής και 
επεξεργασίας είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να 
διασφαλιστεί η γνησιότητά τους.   

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ”

Προώθηση τοπικών  
αγροτικών προϊόντων

Συνεχώς μας λένε να δουλέψουμε 
πιο πολύ, να πιεστούμε περισσό-
τερο για να έχουμε λεφτά. Έχουμε 

την εντύπωση ότι αυτά είναι που πρέπει 
να κυνηγήσουμε για να έχουμε μια καλή 
ζωή.   

Σε μια πρόσφατη έρευνα ρωτήθηκαν νέοι 
ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι στόχοι τους 
και περισσότεροι από το 80% είπαν ότι ο 
σημαντικότερος  στόχος τους ήταν να γί-
νουν πλούσιοι. Άλλο ένα 50% των ίδιων 
είπαν ότι θέλαν να γίνουν διάσημοι. 

Έγινε επίσης μία έρευνα από επιστήμονες 
του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, για να 
βρούνε τους παράγοντες που καθορίζουν 
την ευτυχία, την επιτυχία, την μακροζωία 
και την ποιότητα ζωής στους ανθρώπους. 

 Για 75 χρόνια καταγράψανε τις ζωές 724 
ανδρών, συνεχώς, ρωτώντας για τη δου-
λειά τους, την οικογένειά τους, την υγεία 
τους και το πως νοιώθουν. 

Όλες σχεδόν οι έρευνες αυτού του είδους 
σταματάνε συνήθως μέσα σε μια δεκαε-
τία. Σχεδόν οι 60 από τους αρχικούς 724 
άνδρες συμμετέχουν ακόμα στην έρευνα, 
οι περισσότεροι πλέον στα 90 τους χρόνια.  

Η αρχική ομάδα των 724 ανδρών ήταν 
χωρισμένοι σε 2 ομάδες 1 ομάδα φοιτη-
τές του Χάρβαρντ και 1 ομάδα φτωχό-
παιδα που μένανε σε διαμερίσματα, 
χωρίς ζεστό και πόσιμο νερό.  

Κάποιοι έγιναν εργάτες σε εργοστάσια, 

άλλοι δικηγόροι, χτίστες, γιατροί, ένας 
έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ. Κάποιοι έγιναν 
αλκοολικοί και άλλοι διαγνώστηκαν με 
σχιζοφρένεια. Κάποιοι εξελίχθηκαν κοι-
νωνικά, από τον πάτο μέχρι την κορυφή 
και κάποιοι ακολούθησαν αντίθετη πο-
ρεία. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιτυχία 
και η ευτυχία δεν σχετίζονται με τον 
πλούτο, τη φήμη και τη σκληρή δουλειά.  

Το πιο ξεκάθαρο μάθημα της 75ετούς 
έρευνας είναι ότι:  

Οι καλές σχέσεις μας κρατάνε ευτυχι-
σμένους και υγιείς.  

Οι κοινωνικές σχέσεις είναι ιδιαίτερα 
καλές για τους ανθρώπους, και η μοναξιά 
σκοτώνει. Αποδεικνύεται ότι τελικά οι άν-
θρωποι που είναι περισσότερο συνδεδε-
μένοι με την οικογένεια, τους φίλους τους 
και την κοινωνία, είναι πιο ευτυχισμένοι, 
υγιέστεροι και ζούνε περισσότερο από 
τους ανθρώπους με λιγότερες κοινωνι-
κές σχέσεις. 

Η μοναξιά φαίνεται πως είναι τοξική. 
Περισσότεροι από ένας στους πέντε Αμε-

ρικάνους δηλώνουν ότι νιώθουν μόνοι. Η 
ποιότητα των στενών σχέσεων έχει ση-
μασία. Το να ζούμε συνεχώς μέσα σε συ-
γκρούσεις αποδεικνύεται κακό για την 
υγεία μας. Γάμοι με πολλούς καυγάδες 
για παράδειγμα, χωρίς ιδιαίτερη στοργή, 
κάνουν κακό στην υγεία μας, πιθανώς 
μεγαλύτερο και από το διαζύγιο. Η ζωή 
όμως μέσα σε καλές και ζεστές σχέσεις 
είναι καλύτερη. Το σημαντικότερο για 
όλους ήταν το πόσο ικανοποιημένοι ήταν 
με τις σχέσεις τους. Τα πιο ευτυχισμένα 
ζευγάρια που αποτελούντο από ανθρώ-
πους που είχαν ζήσει πάνω από 80 χρό-

νια ανέφεραν ότι και τις ημέρες που είχαν 
φυσικό πόνο, η διάθεσή τους έμενε ίδια. 
Αλλά αυτοί που βρίσκονταν σε δυστυχι-
σμένες σχέσεις, τις ημέρες που ανέφεραν 
ότι είχαν περισσότερο φυσικό πόνο, αντί-
στοιχα μεγάλωνε και ο συναισθηματικός 
πόνος μέσα τους.  

Το τελευταίο μάθημα που πήραμε σχετικά 
με τις σχέσεις και την υγεία μας είναι ότι 
οι υγιείς σχέσεις δεν προστατεύουν 
απλώς το σώμα μας, προστατεύουν και 
το μυαλό μας. Καταλήξαμε στο ότι μια 
ασφαλής και υγιής σχέση με κάποιον 
άλλον λειτουργεί προστατευτικά, αυτοί 
που νιώθουν ότι μπορούν να βασιστούν 
στον άλλον αν τον χρειαστούν, έχουν κα-
λύτερη μνήμη για μεγαλύτερο χρόνο. Και 
οι άνθρωποι που αισθάνονται ότι δεν 
μπορούν να βασιστούν στον σύντροφό 
τους, είναι αυτοί των οποίων η μνήμη χει-
ροτερεύει πολύ πιο νωρίς. 

Όσοι πιστεύαν πραγματικά ότι η φήμη, ο 
πλούτος και η επαγγελματική καταξίωση 
είναι αυτά που πρέπει να κυνηγήσουν 
για να έχουν μια καλή ζωή απογοητεύ-
τηκαν οικτρά.Οι καλές, στενές σχέσεις 
είναι καλές για την υγεία και την ευεξία 
μας. Οι άνθρωποι που προόδευσαν και 
ευτύχισαν, είναι όσοι αφοσιώθηκαν στις 
σχέσεις τους με την οικογένεια, τους φί-
λους και την τοπική κοινότητα.  

Η καλή ζωή χτίζεται με καλές σχέσεις. 

Βελισσάριος 

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ

Τι μας κρατά υγιείς  
και ευτυχισμένους

Η Άνδρος στην PHILOXENIA 2013  /  ANDROSFILM

ΠΗΓΗ: TheHealthSite.com
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Σχετικά με την 
ανάρτηση του  
κ. Σουσούδη  
για τον κ. Γιαννίση

Και ο κ. Μπάλλας για τον κ. Γιαννίση

Το μόνο πραγματικό ενδιαφέρον 
του Δημάρχου για το νησί μας, είναι 
να υπάρχει σαν βάση για την καρέ-
κλα του. Πως αλλιώς να εκφραστείς 
όταν η πολιτική αντιπαράθεση στρέ-
φεται τελικά σε προσωπικές ύβρεις, 
αήθεις επιθέσεις, κατηγορίες, απου-
σία επιχειρημάτων και καθόλου 
έργα ή έστω προτάσεις για την πρό-
οδο της Άνδρου; Η στάση του προ-
καλεί απορίες για μια ακόμη φορά. 

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Όποτε 
στριμώχνονταν ο κύριος Σουσού-
δης τότε οδηγούμασταν μέσω προ-
κλήσεων και απαξιώσεων σε 
εντάσεις. Και εδώ τίθεται το μεγάλο 
ερώτημα. Αν σε ένα Δήμο όπως της 
Άνδρου με ισχυρή πλειοψηφία (αρ-
χικά) εκτυλίσσονται τέτοια γεγονότα, 
στο επόμενο Δ.Σ. που θα λειτουργεί 
με τον νόμο Κλεισθένη με ισχνές 
πλειοψηφίες και πολύ πιθανά με 
μειοψηφίες θα πρέπει στην αίθουσα 
συνεδριάσεων να γίνεται χαμός. 
Αλήθεια κύριε Σουσούδη έτσι θα 
πορευτούμε τους επόμενους δυο 
μήνες μέχρι τις εκλογές; Με ακραία 
πόλωση και προσωπικές επιθέ-
σεις; Γιατί με βλέπεις ως εχθρό και 
όχι ως πολιτικό αντίπαλο; Αλήθεια 
κύριε Σουσούδη ποιο είναι το δια-
κύβευμα αυτών των εκλογών; Η 
ανάγκη και η αγωνία να πάμε το 
νησί μας μπροστά ή η ανάγκη και η 
αγωνία για την δική σου προσω-
πική πολιτική επιβίωση και επι-
κράτηση; 
Κύριε Σουσούδη σαν επιστήμονας 
και σαν μεγαλύτερος θα έπρεπε να 
μας δείξεις τον δρόμο της συμπό-
ρευσης για τον κοινό σκοπό που 
υπηρετούμε και όχι τον δρόμο του 
λαϊκισμού της άκρατης φιλοδοξίας 
και της μισαλλοδοξίας.  Παραδει-
γματίσου τουλάχιστον από τους συ-
ναδέλφους σου της πλειοψηφίας 
που αρνήθηκαν να σε ακολουθή-

σουν σε αυτόν τον κατηφορικό 
δρόμο που έχεις πάρει, σε αυτούς 
που αποχώρησαν, σε αυτούς που 
μειοψήφησαν και σε αυτούς που 
υπερψήφισαν αλλά κατέκριναν δη-
μόσια τη στάση σου Κύριε Σου-
σούδη. 
Είσαι τόσο προβλέψιμος, ώστε γνω-
ρίζουμε από τώρα τον τρόπο που θα 
μας απαντήσεις, και θα δράσεις. 
Θα κάνεις τα πάντα για την καρέκλα. 
Θα σε δούμε να συμφωνείς με αν-
θρώπους που σε εγκατέλειψαν, να 
συνεργάζεσαι με άτομα χωρίς να 
υπολογίζεις την  κοινωνική, την οι-
κογενειακή και την πολιτική ηθική, 
να κάνεις ανίερες υπόγειες συμ-
φωνίες με αντιπάλους σου και 
μέχρι τώρα ορκισμένους εχθρούς 
σου, να κατηγορείς ανθρώπους 
απλά και μόνο γιατί δεν κατεβαί-
νουν στο συνδυασμό σου, δήλω-
σαν ότι δεν έκανες έργο και 
χωρίζεις το νησί αντιμετωπίζοντάς 
το ακόμα λες και είναι 3 δήμοι και 
πολλά άλλα που δεν τα γράφω για 
να μην σου δίνω ιδέες. 
Δεν θα σε ακολουθήσουμε. Από 
εδώ και μπρος τον λόγο παίρνει η 
ομάδα που δημιουργήθηκε από αν-
θρώπους που θέλουν να είναι Ενω-
μένοι για το Νησί μας και όχι αυτό 
που πρεσβεύεις εσύ. 

Για τον Συνδυασμό  
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ»  

Δημήτρης Λοτσάρης 

ΧΑΜΟΣ 
στο  

Internet!

ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΟΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΑΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!

Όλα για την καρέκλα!  
Ο κατήφορος του κ. Σουσούδη συνεχίζεται

Με άκρως υποτιμητικό έως 
και περιφρονητικό τρόπο, σχο-
λίασε τον υποψήφιο δήμαρχο 
Δ. Γιαννίση ο απερχόμενος 
Δήμαρχος.  

Μάλλον τον ταρακούνησε η 
Δημοσκόπηση που δίνει στον 
Κ. Γιαννίση  10% και προσπα-
θεί με ένα προσβλητικό και 
απαξιωτικό κείμενο, να τον 
αποδομήσει γράφοντας εκ-

φράσεις όπως  «η προ 20ετίας, 4ετής εμπειρία 
σου ως Δημάρχου στον μικρό πρώην  δήμο 
Άνδρου», έχεις «ελλιπή πληροφόρηση» και 
λίγο πιο κάτω «δυστυχώς, αποδεικνύεται και 
η άγνοια σου», αλλά και το «δεν έχεις ακόμη 
πάρει ξεκάθαρα θέση, ως όφειλες», το ποι-
ητικό «Το να μιλάς στο βουνό δεν μπορείς να 
πείσεις ότι θα φτιάξεις φράγματα, το να 
μιλάς στο λιμάνι δεν σημαίνει ότι θα φτιάξεις 
τα λιμάνια», το «παραμύθια δεν σηκώνει πια ο 
κόσμος» και το πικρόχολο «πρώτον... το πρα-
γματικό δικό σου, προσωπικό, πέρασμα από 
τη Δημαρχία της Χώρας....δεν ενδιαφέρει κα-
νέναν αυτή τη στιγμή... και δεύτερον, γιατί δεν 
υπάρχουν συγκρίσιμα μεγέθη του έργου του 
δικού σου με το δικό μας».  

Και μετά τον λίβελο καμαρώνει για τα δήθεν 
επιτεύγματα του  και την τιμητική θέση που του 
έδωσε μια ΜΚΟ την οποία δεν είναι η στιγμή 
να σχολιάσω και να αναλύσω. Αναρωτιέμαι 
όμως εκτός από εμένα και τον Κ. Γιαννίση οι 
άλλοι υποψήφιοι για την θέση του Δημάρχου 
δεν τον ενοχλούνε; Βρίσκει τον Γ. Καπάκη άξιο 
για την θέση του ανθρώπου που θα διοικήσει 
το νησί μας, αυτός δεν έλειπε από το νησί κάθε 
τόσο; δεν ήταν αυτός που έλεγε σε όλα όχι στο 
Δ.Σ; δεν απέτυχε παταγωδώς εκεί που  τοπο-
θετήθηκε; Και ο Λ. Μπάλλας του είναι καθόλα 
αρεστός και δεν γράφει τίποτε εναντίον του;  

Θα τους πάρει η μπάλα αργότερα άραγε αυ-
τούς τους δύο ή θα τους αφήσει στο απυρό-
βλητο για λόγους που θα γίνουν φανεροί 
αργότερα; 

Δημήτρης Λοτσάρης 
Υποψήφιος Δήμαρχος 

Απάντηση του κ. Γιαννίση στον Δήμαρχο
Καλημέρα σε όλους η εικόνα μιλάει από μόνη της... ο 
Δήμαρχος δικαιολογείται με λέξεις & κείμενα... 5 χρό-
νια πέρασαν εσείς κρίνετε... 

Πριν προλάβουμε 
να κλείσουμε την 
ύλη της έκδοσης 
μας, με διαφορά 
ωρών από την επί-
θεση του κ. Σου-
σούδη στον κ. 
Γιαννίση ακολουθεί 
άλλη υποτιμητική 
ανάρτηση του κ. 
Μπάλλα εναντίον 
του κ. Γιαννίση. Ο κ. 
Μπάλλας ξεκινάει 
με ένα βαρύγδουπο 
«Βαρέθηκα τον λαϊκισμό συνυπο-
ψηφίου μου για το αξίωμα του 
Δημάρχου Ανδρου κ. Γιαννίση» 
κοροϊδευτικά συνεχίζει γράφο-
ντας «Βιντεάκια, φωτογραφίες και 
από κάτω λογάκια, λογάκια» και 

κάνει ειρωνικές ανα-
φορές σε Ελληνικές 
ταινίες, τονίζοντας και 
αυτός την «Μακροχρό-
νια απουσία από το 
νησί» καταλογίζοντας 
του «άγνοια» αλλά και 
«Λαϊκισμό» και κλείνει 
με υποσχέσεις για τον 
δικό του συνδυασμό 
και μας ενημερώνει ότι 
τα υπόλοιπα θα τα πει 
στο περιβόητο Ντιμπέιτ 
στις 22/04/2019 το 

οποίο παρεμπιπτόντως έχει ζητή-
σει ο κ. Γιαννίσης. 

Περιμένουμε συνέχεια και εξελί-
ξεις όπως τις έχουμε προβλέψει 
άλλωστε… 
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Μαρία Κουρέλη 
Γενική Ιατρός  

Γεννήθηκα το 1974 από γονείς νη-
σιώτες, τον Στέλιο Κουρέλη από 
την Μήλο και την Αικατερίνη 
Στρατή από την Άνδρο. 
Μεγάλωσα στον Κορυδαλλό και 
πέρναγα τα καλοκαίρια μου στο 
Κόρθι. 
Σπούδασα Ιατρική και αποφοί-
τησα το 2000 από την Κρατική Ια-
τρική Σχολή Ρουμανίας 
Το 2010 πήρα την ειδικότητα του 
Γενικού Ιατρού στο Τζάνειο νοσο-
κομείο. 
Το 2015 έκανα Μεταπτυχιακό στη 
Σχολή Δημόσιας Υγείας με τίτλο, 
Επαγγελματική κ Περιβαλλοντική 
υγεία. 
Έχω ασκήσει την ιατρική σε 
πολλά άγονα και δυσπρόσιτα 
νησιά, όπως Κίμωλο, Μήλο, 
Αλόννησο, αλλά και σε νοσοκο-
μεία της Αθήνας, Σύρου, Τρικά-
λων. 
Είμαι παντρεμένη από το 2009 και 
έχω 3 παιδιά. Εργάζομαι στο Κέ-
ντρο Υγείας Καλαμπάκας ως επι-
μελήτρια Ιατρός ΕΣΥ. 
Κατεβαίνω υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος με τον Δημήτρη Λο-
τσάρη γιατί αποφάσισα να γυρίσω 
στο νησί των ευτυχισμένων παι-
δικών μου χρόνων. 
Οραματίζομαι ένα Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας, προσιτό σε όλους 
τους πολίτες και θέλω να εργα-
στώ στο Περιφερειακό ιατρείο 
Κορθίου για να γίνει ένα Πρότυπο 
Ιατρικό Κέντρο, με μικροβιολογικό 
και ακτινολογικό εργαστήριο. 
Για αυτόν τον στόχο ζωής, χρει-
άζομαι τη στήριξη σας. 
 
mariakoureli@yahoo.gr 
κιν. 6976228844 
FB  maria koureli

Η Άνδρος, από τον 18ο αιώνα και 
μέχρι σήμερα, σε καιρούς ειρήνης  
αλλά και πολέμου, απέκτησε και 

κατέχει σημαντικότατο μερίδιο στην ανά-
πτυξη της  εμπορικής ναυτιλίας στην Ελ-
λάδα και στην συμβολή της  ανάπτυξης της 
εθνικής μας οικονομίας , με  την δημιουρ-
γία  χιλιάδων θέσεων εργασίας και την ει-
σαγωγή συναλλάγματος. Αυτό 
επιτεύχθηκε  από τους Ανδριώτες  ναυτι-
κούς και πλοιοκτήτες  με πολλές  θυσίες, 
στερήσεις  και  ανθρώπινες και υλικές  
απώλειες,.  
Παρά τα  πολλά όμως έργα που προσέφε-
ραν  κατά καιρούς   στο νησί μας επιφανείς  
Ανδριώτες, κυρίως  εφοπλιστές, η Άνδρος 
δεν αξιώθηκε   ποτέ  της  ίδρυσης   Ναυτι-
κής  Σχολής ή Ακαδημίας , όπως της άρ-
μοζε, ανάλογα με την μεγάλη  της 
συμβολή, ούτε έτυχε της κρατικής  στήρι-
ξης για το σκοπό αυτό, εν αντιθέσει  με 
άλλες περιοχές της Ελλάδος με λιγότερη  
ναυτική προσφορά  (Κύμη, Μουδανιά, Οι-
νούσες κ.ά.). Μάλιστα μόλις πρόσφατα, η 
Κάλυμνος, ένα απομακρυσμένο νησί, των 
σπογγαλιέων και των μεταναστών, ευτύ-
χησε  της ίδρυσης  Ναυτικής Ακαδημίας. 
Κατά την δεκαετία του 1980, λόγω της με-
ταβολής των κοινωνικών και οικονομι-
κών συνθηκών και αντιλήψεων στην 
Ελλάδα και στην Άνδρο, το Ναυτικό Λύκειο 

Άνδρου,  όπου  φοιτούσαν  κατά συντρι-
πτική πλειοψηφία  οι νέοι της Άνδρου, στα-
μάτησε να επωάζει  τους μελλοντικούς  
Μηχανικούς και Καπεταναίους που  τρο-
φοδοτούσαν αργότερα   τα Ανδριώτικα και 
Ελληνικά πλοία.  
‘Ήδη όμως σήμερα,  και τα τελευταία χρό-
νια, λόγω και της κακής   οικονομικής κα-
τάστασης που επικρατεί, παρατηρείται μία 
σημαντική στροφή των  Ανδριωτών μαθη-
τών προς την « θάλασσα» και τις ναυτικές 
σχολές μέσω των Πανελλαδικών εξετά-
σεων, αλλά και προς ιδιωτικές σχολές 
στην  Ελλάδα και στον εξωτερικό (λ.χ. στην  
Βουλγαρία). 
Πιστεύω ότι πλέον έχουν  ωριμάσει οι 
συνθήκες για την ίδρυση και στην Άνδρο 
Ναυτικής Σχολής , ιδιωτικής   ή δημόσιας, 
όχι οπωσδήποτε  Πλοιάρχων ή Μηχανι-
κών όπως λ.χ. Ηλεκτρολόγων πλοίων, η 

οποία θα αποτελέσει πόλο έλξης και επι-
δίωξη  όχι μόνο των μαθητών της  Άνδρου 
αλλά και  των μαθητών γειτονικών νησιών 
και  της Αθήνας λόγω της  εγγύτητας   και 
των   καλών συνθηκών διαβίωσης  που 
θα  συναντήσουν  εδώ . 
Την πρότασή μου αυτή, μετέφερα  κατά τον 
περασμένο Αύγουστο   στις εγκαταστάσεις 
του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου,  προς τους  
παριστάμενους  εκπροσώπους Ανδρια-
κών  ναυτιλιακών επιχειρήσεων  και εφο-
πλιστών  της ‘Ανδρου, του  Δημάρχου, του 
Προέδρου του Ναυτικού  Επιμελητηρίου 
Ελλάδος  και άλλων. Υποβλήθηκε  από 
εμένα με την ιδιότητά μου ως μέλους της 
Διαχειριστικής Επιτροπής  του Κληροδο-
τήματος Πέτρου Μουστάκα,  για την αξιο-
ποίηση του  υπερσύγχρονου  κτιρίου του 
στην Πίσω Μεριά Κορθίου επιφανείας  
1.800 τ.μ. περίπου, το οποίο είναι  σχετικά  

κεντροβαρές εν σχέσει με την Χώρα και το  
Γαύριο, με αμφιθέατρο, χώρους  για  αί-
θουσες υπολογιστών ,   εργαστήρια , μη-
χανουργείο και περιβάλλοντα χώρο  και 
σε κοντινή  σχετικά απόσταση από την θά-
λασσα . 
Άλλοι χώροι  που θα μπορούσαν  να  προ-
ταθούν και να  εξυπηρετήσουν  ικανοποι-
ητικά την στέγαση της Ναυτικής 
Ακαδημίας στην Άνδρο, θα ήσαν, με τις 
κατάλληλες διασκευές ή κατασκευές  κτι-
ριακών εγκαταστάσεων  λ.χ.   το ανενερ-
γές σήμερα  εργοστάσιο της ΔΕΗ στο 
λιμάνι της Χώρας ή ο χώρος του  πρώην 
Ξενία ‘Ανδρου  που θα πρέπει επιτέλους  
να περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου 
και να κατεδαφισθεί το επικίνδυνο πλέον  
«κουφάρι» του. 
Η ίδρυση  Ναυτικής Ακαδημίας στην 
Άνδρο, πέρα από πόλο έλξης για σπουδα-

στές από την Άνδρο και από όλη την  Ελ-
λάδα, θα αποτελέσει ένα σημαντικό δια-
χρονικό έργο υποδομής  και σημείο 
αναφοράς για την Άνδρο. 
Το χρωστά η Ελλάδα  για όσα πρόσφερε 
σ’ αυτήν  η «ναυτομάνα»  Άνδρος στην  
εθνική της  οικονομία   και το επιβάλλει  η 
ναυτική της παράδοση. 
Την επομένη ημέρα των αυτοδιοικητικών 
εκλογών, οποιοσδήποτε και αν είναι ο  
«νικητής», πρέπει να ενώσουμε τις δυνά-
μεις μας, ομονοούντες, Δήμαρχος, Έπαρ-
χος,  «μείζων  και ελάσσων 
αντιπολίτευση», Κυκλαδίτες βουλευτές, 
Ανδριώτες πλοιοκτήτες και οι περί τα 
ναυτιλιακά απασχολούμενοι, για την 
ίδρυση ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  στην 
Άνδρο  που αποτελεί απαίτηση του νη-
σιού αλλά και υποχρέωση  της Χώρας 
απέναντί του. 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ:  
απαίτηση και υποχρέωση 

Γιάννης Κατσίκης 
  

Έζησα τα παιδικά μου χρόνια στο 
Βιτάλι της  Άνδρου. Μετά το γυ-
μνάσιο πήγα στην Αθήνα και 
σπούδασα ηλεκτρολόγος. Από το 
1981 κατοικώ μόνιμα στο νησί. 
Είμαι νυμφευμένος με την Γεωρ-
γία Στάναρη και έχουμε αποκτή-
σει δύο παιδιά, τον Σταύρο και την 
Μαργαρίτα.  
Ασχολούμαι με τις αγροτικές ερ-
γασίες και την καλλιέργεια της 
γης. Επίσης μαζί με τον γιό μου 
ασχολούμαστε με την μελισσοκο-
μία.  
Συμμετείχα στα κοινά του τόπου 
μου σαν τοπικός σύμβουλος επί 
12 χρόνια και άλλα 8 σαν πρό-
εδρος του τοπικού συμβουλίου.  
 
Το αγαπημένο μας νησί είναι ευ-
λογημένο από Τον Θεό και διαθέ-
τει τα πάντα. Δεν έχουμε όμως  
καταφέρει να τα αξιοποιήσουμε 
σε ικανοποιητικό βαθμό για όφε-
λος των κατοίκων του.  
 
Έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά 
πιστεύω ότι ο συνδυασμός “ΜΑΖΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ” του Υποψηφίου 
Δήμαρχου Δημήτρη Λοτσάρη, θα 
μπορέσει να κάνει και τα αυτο-
νόητα που οι προηγούμενοι δεν 
μπόρεσαν να κάνουν, για αυτό 
κατεβαίνω μαζί του για να τον 
στηρίξω. 
 
 
 

 
Τηλ.2282071900  
κιν. 6945660128 

Βασίλης Τριμπαλης 
  

Αγαπητοί φίλοι της Άνδρου, 
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο 
Άνω Γαύριο. Με γνώμονα την 
προτροπή σας να ασχοληθώ στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, την πρό-
ταση του υποψήφιου Δημάρχου 
κ. Λοτσαρη και την προσωπική 
μου ανησυχία να διαχειριστώ τα 
προβλήματα του όμορφου νη-
σιού μας Στηρίζω τον συνδυασμό 
“Μαζί για την Ανδρο” 
 
Να κοιτάξουμε μπροστά και τα 
προβλήματα να μας ενώνουν και 
όχι να μας διχάζουν. 
 
Ως γνώστης της υπαίθρου από 
την απασχόληση μου με την γη 
και ως πυροσβέστης σήμερα 
έχω εικόνα και άποψη για το νησί 
μας. 
 
Ως γονιός κουβαλώ την ευθύνη 
να δώσουμε προοπτική στην νέα 
γενιά. 
 
Με ξεκάθαρη άποψη ότι η συμ-
μετοχή στη Τ.Α. δε χωράει 
-Κομματικές και πολιτικές αγκυ-
λώσεις 
-Προσωπικές Φιλοδοξίες 
-Αλλά έχει ανάγκη να υπηρετή-
σουμε: 
-Τα συμφέροντα του συνόλου 
-τις αγωνίες και τα προβλήματα 
του τόπου. 
 
Ζητώ να μου δώσετε την μεγάλη 
ευθύνη να διαχειριστώ τις αγω-
νίες σας με τον δικό μου τρόπο. 
 

 
κιν. 6975607841 
rimpalisvasilis@gmail.com 
 

Άννα Φράγκου 
  

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1980 
και από τότε ζω στην Άνδρο.  Τε-
λειώνοντας το Λύκειο παντρεύ-
τηκα και απέκτησα μια κόρη.  
 
Η αγάπη μου για την Άνδρο και η 
επιμονή μου, να ζήσω εδώ με την 
οικογένεια μου, μου έδωσαν την 
δυνατότητα να απολαύσω κατά 
καιρούς χαρές που δίνει η απλή 
ζωή στον ευλογημένο τούτο τόπο. 
Ασχολήθηκα με την αλιεία, τα 
αγροτικά,  την κηπουρική, την  
παλαίωση βυζαντινών εικόνων, 
την ψυχαγωγία παιδιών σε πάρτι,  
την επεξεργασία φωτογραφιών 
και βίντεο, την διαχείριση ενοικια-
ζόμενων δωματίων και φυσικά 
είμαι ενεργό μέλος του ΣΕΔΑ. 
Όμως δεν έμεινα εδώ για να 
βλέπω το μικρό αυτό παράδεισο 
να καταστρέφεται. Δεν θέλω να 
ζω άλλο ανησυχώντας για βα-
σικά θέματα της καθημερινότη-
τας.  
 
Έτσι αποφάσισα να συμμετάσχω 
στο συνδυασμό του Δημήτρη Λο-
τσάρη “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ” με 
στόχο να  ενώσουμε όλοι μαζί τις 
δυνάμεις μας, για την ευημερία 
και την πρόοδο αυτού του νησιού. 
Βάζοντας μπροστά την αγάπη μας 
για τον τόπο  και τους ανθρώπους 
είμαι σίγουρη ότι θα το πετύ-
χουμε. 
 

 
orgines@gmail.com 
Κιν. 6987005855 
FB   Anna Fragkou 
 

ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ!

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ”

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

Λεονταρίτης προς Βουραζέρη 
«ή σας αρέσουν τα ψέματα  
ή έχετε άγνοια για  
το πώς λειτουργεί ή Περιφέρεια» 
 

Κύριε Βουραζέρη, 
Τυχαία είδα την ΠΑΡΑ-
ΠΛΑΝΗΤΙΚΉ αναφορά 
σας, για την Περιφέρεια, 
η οποία όπως λέτε δεν 
έκανε ούτε ένα έργο 
στην Άνδρο.  
Μόνο δύο λόγια: 
1ο) Πόσα έργα πρότεινε 
η ΑΝΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΣ 

ΑΝΔΡΟΥ) και η Περιφέρεια τα απέρριψε; Πόσα; Στοιχεία 
παρακαλώ; Θα σας πω εγώ και διαψεύστε με, δημόσια 
αν έχετε στοιχεία: ΚΑΝΕΝΑ!... Επαναλαμβάνω: ΚΑΝΕΝΑ! 
Κύριε Βουραζέρη, τι θα χρηματοδοτούσε η Περιφέρεια; 
Την "ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ", από πλευράς Άνδρου (ΔΗΜΟΥ 
ΑΝΔΡΟΥ); Την "καμία πρόταση"; 
2ο) Αφού είναι τόση κακή, αυτή η Περιφερειακή Αρχή, 
γιατί επιθυμούσατε να βάλετε υποψηφιότητα μαζί μας; 
Ξέρετε πολύ καλά, ότι εμείς σας απορρίψαμε! Εμείς, 
κύριε Βουραζέρη! Και φυσικά δεν το έχουμε μετανιώσει. 
Μπορείτε να πείτε στους κατοίκους της Άνδρου, πόσα 
έργα έκανε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τον συνδυασμό 
του οποίου είστε τώρα υποψήφιος; Πόσα; Πόσα έργα 
έκανε η Περιφερειακή Αρχή, Μαχαιρίδη (ΠΑΣΟΚ) στε-
λέχη της οποίας συμπορεύονται με την παράταξη Μ. Γλυ-
νού ( καμία σχέση με τον αείμνηστο πολύ καλό φίλο 
Γιάννη). 
Κύριε Βουραζέρη. Σας προσκαλώ να δώσετε στη δημο-
σιότητα τα αιτήματα της ΑΝΔΡΟΥ για έργα προς την Πε-
ριφέρεια, τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν. Μην μπείτε στον 
κόπο. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΛΑ! 
Και ακόμα: 
- Ποιος έδωσε χρήματα για την επισκευή των σχολείων 
στην Άνδρο; 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, κύριε Βουραζερη. Δύο φορές. Αλλά παρ' 
ό,τι ήσασταν Δημοτικός Σύμβουλος, δεν το γνωρίζετε... 
- Ποιος έκανε έργα στο οδικό δίκτυο (καθαρισμούς, δια-
γραμμίσεις, μπάρες ασφαλείας, τοιχία αντιστήριξης κ.τ.λ) 
που ήταν για χρόνια στην εγκατάλειψη; 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, κύριε Βουραζερη. 
- Ποιος θα εκτελέσει το μεγαλύτερο των τελευταίων (του-
λάχιστον) 20 ετών, έργο στο οδικό δίκτυο του νησιού, προ-
ϋπολογισμού που αγγίζει το εκατομμύριο και το οποίο 
ξεκινάει πολύ σύντομα και μάλιστα θα γίνει για πρώτη 
φορά με άσφαλτο "κλειστού τύπου"; 
Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ κύριε Βουραζερη. Παρ' ό,τι ήσασταν Δη-
μοτικός Σύμβουλος, ούτε αυτό το γνωρίζετε; 
Κύριε Βουραζέρη, 
Ή, σας αρέσουν τα ψέματα ή έχετε άγνοια για το πώς λει-
τουργεί ή Περιφέρεια.  
Φοβάμαι επίσης ότι δεν θα έχετε την ευκαιρία να το μά-
θετε ούτε στο μέλλον, διότι απ’ ό,τι διαβάζω στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ στο νησί, δεν επιθυμούσαν τη συμμετοχή σας στο 
ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ /Μ. Γλυνού. 
Κάθε καλό στην προσωπική σας ... ζωή. 
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