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Τον Μάϊο του 2019 συµπληρώνονται
πέντε χρόνια από την πανηγυρική εκλογή
του Θεοδόση Σουσούδη στον ∆ήµο της
Άνδρου, µε ένα ποσοστό που άγγιζε το 60%
του σώµατος.
Πέντε χρόνια πριν και µοιάζουν αιωνιό-

τητα... 
Τα χρόνια που πέρασαν, θα µπορούσαν να

είναι µια καταιγιστική διήγηση πολιτικών, κοι-
νωνικών και ψυχολογικών εξελίξεων, ένα
σπιράλ συγκινήσεων, ένα συναισθηµατικό
τρενάκι τρόµου, αν αναλογιστεί κανείς τις α-
νακατατάξεις που έζησε η Ελλάδα, µε τα µνη-
µόνια, τα capital controls, την ανασφάλεια,
την «εισπρακτική» πολιτική, την κοινωνική
και ηθική αστάθεια. 
Τί αποκοµίσαµε από αυτά τα χρόνια σήµερα;  
Τρεις µήνες µας χωρίζουν από την επόµε-

νη εκλογική αναµέτρηση για τον δηµαρχιακό
θώκο και µέχρι τώρα έχουν εξαγγελθεί πέ-
ντε υποψηφιότητες: Του εκπροσώπου της
ελάσσονος αντιπολίτευσης του ∆.Α. και πρ.
Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας της χώρας κ.
Γιάννη Καπάκη, του πρ. προέδρου ∆.Σ.  του
∆ήµου Λευτέρη Μπάλλα, του νυν Επάρχου
∆ηµήτρη Λοτσάρη, του νυν ∆ηµάρχου Θεο-
δόση Σουσούδη και του πρ. ∆ηµάρχου ∆η-
µήτρη Γιαννίση(*).
Όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα µπορούσαν

να θεωρηθούν έµπειροι, εφόσον έχουν θη-
τεύσει στα αυτοδιοικητικά  έδρανα, ευελπι-
στούν πλέον για την «ανανέωση» της πίστης
των ψηφοφόρων στο πρόσωπό τους. 
Όλοι οι πολίτες του νησιού, όλα τα προη-

γούµενα χρόνια, τα ζήσαµε µαζί. Τσακωθήκα-
µε… Για το νερό που δεν έφτασε, για τον δρό-
µο που δεν καθαρίστηκε, για τα φώτα που δεν
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«°È¿ÓÓË˜ °Ï˘Ófi˜»
`Ενα «σπίτι» για τον

πολιτισµό του Κορθίου
και της Άνδρου.
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5Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ 
£ÂÚÈÓfi 

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
«Η γλώσσα του άλ-

λου, η ηθική της ετε-
ρότητας»
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"VAPORIA
AWARDS 2018"

Λαµπερή εκδήλωση
και απονοµή βραβείων
στον Ναυτικό Όµιλο
Ελλάδος.
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ªÂ ÈÛ¯˘Ú‹ ÏÂÈÔ„Ë-
Ê›·, ÙÔ 2014 ÔÈ ¢ËÌfi-
ÙÂ˜ ÙË˜ ÕÓ‰ÚÔ˘ ÂÓ¤-
ÎÚÈÓ·Ó ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Î·È
‰ÂÛÌÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÏÌËÚ¤˜
·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜, ÎÚ›ÛÈ-
ÌÂ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¤˜
·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ì·˜.
∆ÈÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔ-
Û‡ÓË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙË˜ ÕÓ‰ÚÔ˘, ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÌÂ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜
ˆ˜ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÒÛÔ˘ÌÂ. ¢ÈÂÎ‰ÈÎÔ‡ÌÂ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙË˜ ÂÌÈÛÙÔ-
Û‡ÓË˜ Û·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÏÂ˘Úfi Ì·˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı· ÂÓÈ-
Û¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜, ÌÂ ÂÓfiÙËÙ·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘ÓÂÓ-
ÓfiËÛË ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜. 

«Όταν παιδί στο γυµνάσιο, ανεβοκατέβαινα (6) χρόνια Αποίκια-Χώρα,  Χώρα-Αποίκια µε τα πόδια και έβλεπα µπροστά
µου το φανάρι της Χώρας, δεν µπορούσα φανταστώ ότι πολύ αργότερα, ένα βαπόρι µου, που φέρει το όνοµα του µακαρι-
στού πατέρα µου Παπά-Γιάννη Πολέµη θα έκοβε βόλτες έξω από το Φανάρι ένα Κυριακάτικο πρωινό.

Η φωτογραφία αυτή είναι αφιερωµένη στα νιάτα της Άνδρου, κορίτσια και αγόρια, µε την προτροπή «Ελάτε στη θάλασ-
σα». Εύχοµαι από εσάς να βγουν οι µελλοντικοί πλοίαρχοι και µηχανικοί και γιατί όχι και οι µελλοντικοί εφοπλιστές.

Η Άνδρος γνώρισε δόξα και χρήµα από τη θάλασσα και όχι από τις µικροδουλειές πάνω στο νησί».
∫·ÂÙ¿Ó §Â˘Ù¤ÚË˜ ¶ÔÏ¤ÌË˜

∆ËÓ ÙÈÌËÙÈÎ‹ ÙË˜ Â›¯Â Ë ÕÓ‰ÚÔ˜ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 21 ¢ÂÎÂÌ-
‚Ú›Ô˘ 2018, fiÙ·Ó ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, Ë ∞Î·‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ ‚Ú¿‚Â˘ÛÂ ‰‡Ô ·Ó-
ıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜. ŒÓ·Ó ÁËÁÂÓ‹ Î·È ¤Ó·Ó ÂÍ ·Á¯ÈÛÙÂ›·˜. ∆ÔÓ ÂÎ‰fiÙË °ÈÒÚÁÔ ¢·Ú‰·Ófi Î·È ÙÔÓ
‰È·ÚÂ‹ ¡ÔÌÈÎfi, Î·ıËÁËÙ‹ º›ÏÈÔ ¢ˆÚ‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ë ∞Î·‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ ·¤ÓÂÈÌÂ ” µÚ·‚Â›Ô
ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜, ¿ÓÂ˘ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯Ô˘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂˆ˜, ÛÙÔÓ ÂÎ‰fiÙË Î. °ÈÒÚÁÔ ¢·Ú‰·Ófi (∂Î‰fiÛÂÈ˜ °. & ∫.
¢·Ú‰·ÓÔ‡, Gutenberg Î·È ∆˘ˆı‹Ùˆ) ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ˘ÂÚÂÓÙËÎÔÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ·‰È¿ÏÂÈÙË˜ ÚÔ-
ÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙÈ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Î·Ï·›ÛıËÙˆÓ ÂÎ‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÎ‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÔ˘
Ô›ÎˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ˘ÏÒÓÂ˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ‚È‚ÏÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜” Î·È “∞ÚÁ˘Úfi
ªÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔÓ OÌfiÙÈÌÔ ∫·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ ¡ÔÌÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. º›ÏÈÔ ¢ˆ-
Ú‹ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙË ‰È¿ÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¢·ÛÎ¿ÏÔ˘,
·Ó·‰Â›Í·ÓÙÔ˜ ÏÂÈ¿‰· Ó¤ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ”.  (Συνέχεια στη σελ. 12) ☞

∏ ∞Î·‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ Ù›ÌËÛÂ
ÙÔ˘˜ Î.Î. °. ¢·Ú‰·Ófi, º. ¢ˆÚ‹

(Συνέχεια στη σελ. 2) ☞
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ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÕÓ‰ÚÔ˘ 

º›ÏÂ˜ Î·È Ê›ÏÔÈ.
∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·

ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ Û’ ÔÏfiÎÏËÚË
Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·
Â¤ÏÂÍ·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·
Û¯‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ
ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›-
ÎËÛË˜. ∏ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹
›ÂÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ÎÚ›-
ÛË˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. 

∆Ô ›‰ÈÔ ÈÂÛÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Â˘ı‡ÓÂ˜ ·fi ÙÔÓ
›‰ÈÔ ÙÔ Ï·fi Ì‹ˆ˜ Î·Ù·Ï·ÁÈ¿ÛÂÈ Î¿ˆ˜ Ë ÔÚÁ‹ ÙÔ˘. OÈ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜ ·Ô-
Ê¿ÛÈÛ·Ó ÂÓ ıÂÚÌÒ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Û·Ó
ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¿ ÛÙÔ ‚·ıÌfi ·ÚÈÛÙÂ›·˜, ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È
ÛÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ Î·È Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË
‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. 

¢∏ª∏∆ƒ∏™ °π∞¡¡π™∏™ 
ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÕÓ‰ÚÔ˘ Ν’ ανοίξουµε τις πόρτες του Επαρχείου 

στους πολίτες και στους φορείς, 
να βγει µπροστά η Άνδρος 

της συνεργασίας και της ενότητας.

™˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÛÙËÓ «·»

O Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ µÔ˘Ú·˙¤ÚË˜
·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙË-
Ù· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÈ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¤˜
∂ÎÏÔÁ¤˜ ÌÂ ÙÔ ª·ÓÒÏË °Ï˘Ófi
Î·È ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ ÙË˜
ÂfiÌÂÓË˜ Ì¤Ú·˜...
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(Συνέχεια στη σελ. 2) ☞(Συνέχεια στη σελ. 3) ☞ (Συνέχεια στη σελ. 3) ☞
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