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Είναι το νησί µε το απέραντο φως, το αέ-
ναο µπλε του ουρανού και της θάλασσας,

που σε καλεί «ταξιδευτής και επιστροφεύς» να
γυρίζεις εκεί. Να επιστρέφεις στον βράχο των α-
ναµνήσεων, µε τ’ ανταριασµένα κύµατα της νο-
σταλγίας αλλά και επί τούτου, για το πατρικό σπί-
τι, τη βάρκα του παππού, που µε την πάροδο των
γενεών έχει γίνει σκάφος.

Είναι το νησί µε τα γερµένα λάϊνα, τη βοή του α-
νέµου, αλλά και τα ακύµαντα γαληνεµένα πρωινά,
τις αµµουδερές παραλίες και τις βαθιές, άγριες
θάλασσες. Είναι το νησί που ο ήλιος καίει την πέ-
τρα, τις ξερολιθιές, τα µονοπάτια, τα καταπράσι-
να ρυάκια. Είναι το νησί µε τα γαλακτισµένα σο-
κάκια, τις µπουκαµβίλιες και τα βασιλικά, τα κε-
λαρυστά νερά, που δροσίζουν τον οδοιπόρο, όταν
ξεραίνεται ο τζίτζικας στον ήλιο του µεσηµεριού.

Είναι το νησί της ναυτιλίας και της ναυτοσύνης,
των ψαράδων αλλά και των παραγωγών προϊό-
ντων πρωτογενούς τοµέα, όπως λέµε σήµερα, ό-
ταν αναφερόµαστε στη γη. Είναι το νησί του Θε-
ού, µε τα χιλιάδες λευκά ξωκλήσια και τα εµβλη-
µατικά µοναστήρια. Είναι το νησί των καλλιτε-
χνών και αγωνίζεται να γίνει η πρωτεύουσα του
πολιτισµού των Κυκλάδων ...και ίσως να το δικαι-
ούται, αφού στην Άνδρο υπάρχει το πρώτο µου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης της χώρας µας, χάρη
στην πρωτοβουλία των Βασίλη και Ελίζας Γου-
λανδρή. Είναι το νησί που αγωνίζεται για µια θέ-
ση στον τουριστικό χάρτη.

Είναι το νησί και οι άνθρωποι του. Αυτοί που
συντηρούν τον µύθο του. Οι άνθρωποι της κα-
θηµερινότητας, οι µόνιµοι κάτοικοι, οι µέτοικοι,
οι Ανδριώτες των Αθηνών, αλλά και της Αµερι-
κής. Οι Ανδριώτες της Ελλάδας και οι Ανδριώ-
τες της ξενιτιάς. Όλοι µαζί µε κοινή αφετηρία
και κοινό προορισµό. Την Άνδρο. Το πιο πράσι-
νο αλλά και το πιο ξερό νησί. Το νησί του «εί-
ναι» αλλά και του «φαίνεσθαι». Το νησί του λό-
γου και της αλήθειας αλλά και του παραλογισµού
και του φόβου. Το νησί όπου «βράζει το κουσέ-
λι», αλλά βασιλεύει η πιο εκκωφαντική σιωπή.
Είναι τα βλέµµατα, πίσω από τα µισόκλειστα πα-
ράθυρα. Είναι το ελαφρό µειδίαµα στα χείλη, έ-
να πλατύ χαµόγελο, η συνεννόηση µε το βλέµµα,
η εγκαρδιότητα, και ένα λεκτικό σούσουρο σαν
θρόϊσµα. Είναι η αλήθεια και το ψέµα, είναι η χα-
ρά και η λύπη, είναι η περηφάνια, είναι ο θυµός,
είναι το πνευµατικό επίπεδο, είναι ο λαϊκισµός,
είναι η αντρειοσύνη και η λειψανδρία, είναι το
«εγώ» αλλά και το «εµείς». Είναι η Άνδρος. Με
τα καλύτερα και τα χειρότερα, όπως κάθε τό-
πος που πορεύεται, στις ταραγµένες εποχές
που διανύουµε. Είναι το νησί που στοιχειώνει
την ύπαρξή µας, µε τα καλά και τα κακά του.

Είναι το νησί της ζωής µας. Ήταν πάντα, πριν
ακόµα γίνει «πολιτικό» έµβληµα. 

Είναι το µέρος που αποζητά η ψυχή, όταν ο ή-
λιος καίει την άσφαλτο το καλοκαίρι, ο Γερακώ-
νας «ασπρίζει» το χειµώνα, όταν µοσχοβολούν τα
θυµάρια την άνοιξη και όταν νοτίζει το χώµα από
τα πρωτοβρόχια του Σεπτεµβρίου. 

Είναι η Άνδρος «ντυµένη µελτέµια και κάπου
κάπου άσπρα πουλιά»... είναι η Άνδρος της Αν-
δριάνας Λεβαντή Ρεµούνδου που µε τη στάση ζω-
ής της, παραδίνει µαθήµατα ∆ύναµης, Αξιοπρέ-
πειας και Ανθρωπιάς.

Καλή Αντάµωση στο νησί λοιπόν και καλό υπό-
λοιπο καλοκαίρι!
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∆ιαβάστε  αυτ
ό το µήνα

«O ∆ιεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώ-
νας της Άνδρου «Ιωάννης Β. Γου-
λανδρής» είναι από τους παλαιό-
τερους και δυσκολότερους αγώ-
νες που διοργανώνονται στο Αι-
γαίο. Η Ανατολική Μεσόγειος δεν
έχει να επιδείξει κάποιο µεγάλο ι-
στιοπλοϊκό αγώνα όπως έχει π.χ.
η ∆υτική µε το Rolex Sardinia
Maxi Yacht Cup που διοργανώνε-
ται κάθε χρόνο το Σεπτέµβριο, ή
το Rolex Malta Cup κάθε χρόνο
τον Oκτώβριο/Νοέµβριο. 

Θα µπορούσε µε τις κατάλληλες
προϋποθέσεις το κενό αυτό της
Ανατολικής Μεσογείου να το κα-
λύψει ο Αγώνας της Άνδρου;
Όνειρο; Ίσως! Όµως «Ένα όνει-
ρο γίνεται στόχος όταν γίνονται ε-
νέργειες για την πραγµατοποίησή
του». Και αυτές οι ενέργειες αξί-
ζει να γίνουν για την Άνδρο.

…Όπως ακριβώς οφείλουµε τις

∆Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô §·ÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ∆¤¯ÓË˜ ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ, ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù· ¢Ú›ÙÛ· ÚÔ‚¿Ï-
ÏÂÈ ÂÊ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÈËÁËÙ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ Î·È ÛÙÈ˜ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘Ù‹˜ ı· «·Ó·ÎÔÈÓˆıÂ›» ÛÙÈ˜ 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÌÂ ÔÌÈÏ›· ÙË˜
Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ:  «∏ ÕÓ‰ÚÔ˜ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ: ª·ÙÈ¤˜ Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÒÓ Î·È ÂÚÈËÁËÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 20 ·ÈÒÓ·» Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ‰Â ÛÂ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÙ·
·Ú¯Â›· ÙË˜ ∫·˚ÚÂ›Ô˘ Î·È °ÂÓÓ·‰›Ô˘ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜. 

51Ô˜ ¢ÈÂıÓ‹˜ πÛÙÈÔÏÔ˚Îfi˜ ∞ÁÒÓ·˜ ÙË˜ ÕÓ‰ÚÔ˘ 
30 Αυγούστου -2 Σεπτεµβρίου 2018

O ª¤Á·˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ·Î˘ÚÒÓÂÈ 
ÙË ™˘ÌÊˆÓ›· ÙˆÓ ¶ÚÂÛÒÓ;

¶ÚÈÓ 2351 ¤ÙË (ÙÔ 333 .Ã.) Ô ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ¤-
ÁÚ·ÊÂ ÛÙÔ ¢·ÚÂ›Ô (µ·ÛÈÏ¤· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ): «OÈ
˘Ì¤ÙÂÚÔÈ ÚfiÁÔÓÔÈ ÂÏıfiÓÙÂ˜ ÂÈ˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·Ó Î·È
ÙËÓ ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰· Î·ÎÒ˜ ÂÔ›ËÛ·Ó ËÌ¿˜. ∂ÁÒ ‰Â
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ËÁÂÌÒÓ Î·Ù·ÛÙ·ıÂ›˜ Î·È ÙÈÌˆÚ‹Û·-
Ûı·È ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜ ¶¤ÚÛ·˜, ‰È¤‚ËÓ ÂÈ˜ ∞Û›·Ó».

(∞ÚÈ·ÓÔ‡ «∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ∞Ó¿‚·ÛÈ˜» 214.4 ™.∆.ª.)
∂ÏÂ‡ıÂÚË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· Ó¤· ∂ÏÏËÓÈÎ¿: OÈ ÚfiÁÔÓÔ› Û·˜ ‹Úı·Ó ÛÙË ª·ÎÂ‰Ô-

Ó›· Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰· Ì·˜ Î·ÎÔÔ›ËÛ·Ó. ∂ÁÒ ‰Â Ô˘ ¤ÁÈÓ· ËÁÂÌÒÓ (·Ú-
¯ËÁfi˜) ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÈÌˆÚ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛÂ˜ ¤Ú·Û· ÛÙËÓ ∞Û›·.

™ËÌÂ›ˆÛË: ∏ ·ÓˆÙ¤Ú· ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˘ Î·ÙÂ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓË ÛÙË ÛÂÏ. 41 1
ÙfiÌÔ ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ Bristol Î·È ÙÔ˘
Cambridge C. L. HAMOND ª∞∫∂¢O¡π∫O ∫ƒ∞∆O™ - °¤ÓÂÛË £ÂÛÌÔ› Î·È
πÛÙÔÚ›·. (∂ÊËÌ. ∆∞ ¡∂∞)

™ˆÛÙ¿ ÏÔÈfiÓ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ËÁ¤ÙË˜ ÙˆÓ ™ÎÔÈ·ÓÒÓ ∫›ÚÔ °ÎÏÈÁÎfiÚÔÊ ÛÂ ÌÈ·
ÛÙÈÁÌ‹ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜ Â›¯Â ÂÈ fiÙÈ: «∂ÌÂ›˜ Â›Ì·ÛÙÂ ™Ï¿‚ÔÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û¯¤ÛË ÌÂ
ÙË ª·ÎÂ‰ÔÓ›· Î·È ÙÔ ª¤Á· ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ».

¶ÔÈ¿ ¿ÏÏË Ì·ÚÙ˘Ú›· ı¤ÏÔ˘ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ Ì·˜;
∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ÃÂÏÈÒÙË˜ ÕÓ‰ÚÔ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2018

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË 
ÁÈ· ÙËÓ ™ÔÊ›· ∫·Ú·Ô˘Ï¿ÓË
∂Í·ÈÚÂÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó Ë ™ÔÊ›· ∫·Ú·Ô˘Ï¿ÓË Ô˘ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ

4Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ ÁÂÓÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ 80 ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹
ÔÌ¿‰· ÙˆÓ 11 ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ OÌ›ÏÔ˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Î‡-
ÂÏÏÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ °·Ï·ÍÈ‰›Ô˘. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Ô N.O.A. ÛÂ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Î‡ÂÏ-
ÏÔ Optimist. ¶ÔÏ‡ Î·Ï¿ Î·È ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ‹Ù·Ó Ù· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙË˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¡.O.∞., ÌÂ ·ÚÎÂÙ¿
Ï·Û·Ú›ÛÌ·Ù· ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÈÛÙÈÔ‰ÚÔÌ›Â˜ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÙÚÈ¿‰·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ
Î·ÈÚÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ÈÔ Â˘ÓÔ˚Î¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ-

Ì¤Ó· ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ 80 ·-
ıÏËÙÚÈÒÓ: ™ÔÊ›· ∫·Ú·-
Ô˘Ï¿ÓË 4Ë ÁÂÓÈÎ‹, §ÂÌfi-
ÓÈ· ª¿ÙË 28Ë ÁÂÓÈÎ‹,
™Â Û‡ÓÔÏÔ 199 ·ıÏË-
ÙÒÓ: ª·ÚÁ¤ÙË˜ ¡›ÎÔ˜
21Ô˜ ÁÂÓÈÎ‹, ª¿ÙË˜
∑·ÓÓ‹˜ 57Ô˜ ÁÂÓÈÎ‹. 

∏ ™ÔÊ›· ∫·Ú·Ô˘-
Ï¿ÓË ÌÂ ÙÔÓ ÚÔÔ-
ÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¡O∞ ºÒ-

ÙË ™Ù·˘Ú›‰Ë ÙË˜
All4sailing

O ∫¿ÚÔÏÔ˜, Ô °. ¶·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë ª. ¢Ú›ÙÛ· 
ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·ÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ∆¤¯ÓË˜

(Συνέχεια στις σελ. 11) ☞

(Συνέχεια στη σελ. 11) ☞
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