
Την πρώτη του συνέντευξη µετά την εκλογή του
στο αξίωµα του ∆ηµάρχου Άνδρου έδωσε ο κ. ∆η-
µήτρης Λοτσάρης. Στον ραδιοφωνικό σταθµό
Aegean Voice 107,5 και στην εκποµπή “Εκατέρω-
θεν” της κ. ∆. Μαύρου, είπε πολλά και ενδιαφέρο-
ντα, δίνοντας το «στίγµα» του για τον τρόπο που
σκέπτεται να διοικήσει. 

Ανάµεσα σε αυτά που ξεχώρισαν ήταν η απάντησή
του στην ερώτηση για το πώς σκοπεύει να αντιµετω-
πίσει  τις ιδιαιτερότητες του «Κλεισθένη» και το γε-
γονός ότι δεν έχει την πλειοψηφία στο νέο δηµοτικό
συµβούλιο. Αποκαλώντας «21 εν δυνάµει συνεργά-
τες» τους εκλεγµένους δηµοτικούς συµβούλους όλων
των παρατάξεων, ο κ. ∆ηµήτρης Λοτσάρης έστειλε
µήνυµα ενότητας χωρίς αποκλεισµούς και υποσηµειώ-
σεις. Για κανέναν. Γεγονός απολύτως θετικό.

Παρουσιάζει συνεπώς τεράστιο ενδιαφέρον και ανα-
µένεται µε µεγάλη ανυποµονησία ο τρόπος που ο νέος
∆ήµαρχος σκοπεύει να µετατρέψει σε πράξη τη συ-
γκεκριµένη θέση του. Με δεδοµένο πως είναι νωπές
οι (βαθιές) πληγές που άφησε η πρόσφατη προεκλογι-
κή περίοδος. Η κοινή λογική λέει πως η προσωπική α-
ντιπαράθεση των κ.κ. Σουσούδη – Γιαννίση και η µή-
νυση που κατέθεσε ο δεύτερος εναντίον του πρώτου,
καθιστά εξαιρετικά δύσκολη -αν όχι απίθανη- τη συ-
νεργασία των δυο. Αλλά είναι γεγονός, επίσης, πως
στην πολιτική η κοινή λογική κάποιες φορές «πάει πε-
ρίπατο». Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτό το «21 εν
δυνάµει συνεργάτες» µάλλον ως σχήµα λόγου και ως
στίγµα προθέσεων της νέας διοίκησης θα πρέπει να ε-
κληφθεί και όχι ως πιθανότητα εύκολα υλοποιήσιµη. 

Βεβαίως, ο κ. Λοτσάρης δεν χρειάζεται 21 δηµοτι-
κούς συµβούλους για να διοικήσει απρόσκοπτα. Του
αρκούν ένδεκα (11). Όµως το «21» δίνει τον βαθµό
της απόλυτης ενότητας κι αυτό ακριβώς ήταν το µή-
νυµα που ήθελε να στείλει σε κάθε Ανδριώτισσα και
σε κάθε Ανδριώτη. Όλων των παρατάξεων. Με βά-
ση τη συγκεκριµένη του τοποθέτηση, µάλιστα, δεν
θα πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα ακόµη και
στελέχη άλλων παρατάξεων να προταθούν για θέ-
σεις διοίκησης.

Αλλά ας µη βιαζόµαστε µε υποθέσεις… Κρατάµε το
απόλυτα θετικό του «21 εν δυνάµει συνεργάτες» και
περιµένουµε να δούµε πώς αυτό θα γίνει πράξη.

Κοντός ψαλµός (Σεπτέµβρης…), αλληλούια!
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«Στο Πάνω και Κάτω Κάστρο…
είχαν οπωσδήποτε εγκατασταθεί
τουλάχιστον οι οικογένειες των
φεουδαρχών, των «αφεντότο-
πων», και γύρω από αυτά οργα-
νωνόταν η αγροτική κατοίκηση
στα φέουδα, σε δυο διακριτά διοι-
κητικά διαµερίσµατα». 

(∏. KÔÏÔ‚fi˜, ∏ ÓËÛÈˆÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·
ÙË˜ ÕÓ‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ÔıˆÌ·ÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ,

ÕÓ‰ÚÔ˜ 2006, 96)

To 39o ™˘ÌfiÛÈÔ Ã∞∂, Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ∞ı‹-
Ó·, ÛÙÔ µ˘˙·ÓÙÈÓfi Î·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ-
Îfi ªÔ˘ÛÂ›Ô, ÛÙÈ˜ 30 M·˝Ô˘ – 1Ë
πÔ˘Ó›Ô˘ 2019 ¤ÊÂÚÂ ÛÙÔ Êˆ˜ ¤-
Ó· ÔÏ‡ÙÈÌÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙË˜ ·Ó-
‰ÚÈ·Î‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡. ∏ ¢Ú. ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ∂Ï¤ÓË
ª·ÚÌ·Ú›ÙÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÛÙËÓ «Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÛÙÔ ∂¿-
Óˆ ∫¿ÛÙÚÔ ÕÓ‰ÚÔ˘ Î·Ù¿ ÙËÓ µÂ-
ÓÂÙÔÎÚ·Ù›· (1205-1566), ÌÂ ‚¿-
ÛË Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ
ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ·Ó·ÛÎ·ÊÒÓ» 

¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¤˜ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎ¤˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜ 2019. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜
(Περισσότερα στη σελ. 4) ☞

°πøƒ°O™ Ã∞∆∑∏ª∞ƒ∫O™
¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘

O °ÈÒÚÁÔ˜ Ã·Ù˙ËÌ¿ÚÎÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙË ƒfi‰Ô
ÛÙÈ˜ 9 πÔ˘Ó›Ô˘ 1965. ªÂÁ¿ÏˆÛÂ ÛÂ ÂÓÙ·ÌÂÏ‹
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË Ã·Ù˙ËÌ¿ÚÎÔ˘ Î·È ÙË˜
™Ù˘ÏÈ·Ó‹˜ ∫ÔÎÎfiÏË, Î·È Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·
ÊÔ›ÙËÛÂ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÛÙËÓ ∞Ì·Ú¿ÓÙÂÈÔ ™¯ÔÏ‹ (¢Ë-
ÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô), ÛÙÔ µÂÓÂÙfiÎÏÂÈÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È
ÛÙÔ ∫·˙Ô‡ÏÂÈÔ §‡ÎÂÈÔ. ∞fi ÙËÓ Û¯ÔÏÈÎ‹ ËÏÈÎ›· ·-
ÎfiÌ·, ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎ‹
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ˆ˜ ∆·Ì›·˜ Î·È ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ-
ÈÎÔ‡ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜
LEO ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ‚Ú·‚Â‡ıËÎÂ ÙÔ 1981, ÛÂ
ËÏÈÎ›· 16 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘ÏÔ-
Ô›ËÛË ÎÔÈÓÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘
ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ ÛÂ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∫‡ÚÔ. 

∆Ô 1982 ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙËÓ Û¯ÔÏ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·-
ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘, ·-
fi ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô¯ÒÚËÛÂ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ› ÌÂ ÙÈ˜
ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜. ∆Ô 1997 ÂÓÂÏ¿ÎË
ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ˘Ô„ËÊÈfi-
ÙËÙ· ÛÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈ-
ÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¢ˆ‰ÂÎ·Ó‹ÛÔ˘ 

¢∏ª∏∆ƒ∏™ §∞™∫∞ƒ∏™
O Ó¤Ô˜ Œ·Ú¯Ô˜ ÕÓ‰ÚÔ˘

O ¢ËÌ‹ÙÚË˜ §¿ÛÎ·ÚË˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÙÔ 1977 Î·È ÌÂ-
Á¿ÏˆÛÂ ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ. ∂›Ó·È Ù¤Ù·ÚÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜ ˙·¯·ÚÔ-
Ï¿ÛÙË˜ Î·È ‰È·ÙËÚÂ› ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ˙·¯·ÚÔÏ·-
ÛÙÂ›Ô ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ ÌÂ ¤ÙÔ˜ ›‰Ú˘ÛË˜ ÙÔ 1906.

∞fi ÌÈÎÚfi˜ ¤¯ÂÈ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘Ì-
ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ·fi ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜. Œ¯ÂÈ ‰È·-
ÙÂÏ¤ÛÂÈ ∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡¤ˆÓ ÕÓ‰ÚÔ˘,
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫·ÊÂÛÙ›·ÛË˜ ÕÓ‰ÚÔ˘,
Ì¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ¢.™ ÙÔ˘ ¡. O. ÕÓ‰ÚÔ˘ Î·È ÂÓÂÚÁfi Ì¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ¢·ÛÔ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ
ÕÓ‰ÚÔ˘.

∆Ô 2014 ÂÎÏ¤¯ÙËÎÂ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘
¢‹ÌÔ ÕÓ‰ÚÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ™˘Ó‰˘·ÛÌfi "ÕÓ‰ÚÔ˜-¡¤ÔÈ OÚ›-
˙ÔÓÙÂ˜".

™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ıËÙÂ›·˜ ÙÔ˘ Û·Ó ∞ÓÙÈ‰‹-
Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó¤Ï·‚Â ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÂ fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ›,
ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ¢‹ÌÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó Ì¤ÏÔ˜
ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô.
™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó¤Ï·‚Â ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ¶ÔÏÈ-
ÙÈÎ‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢‹ÌÔ˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
¢™ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ∆·ÌÂ›Ô˘.

¢∏ª∏∆ƒ∏™ §O∆™∞ƒ∏™
O Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ÕÓ‰ÚÔ˘

O ¢ËÌ‹ÙÚË˜ §ÔÙÛ¿ÚË˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÙÔ 1978. ∆ÂÏÂ›ˆÛÂ ÙÈ˜
ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˘-
ªË¯·ÓÈÎÔ‡ µÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ 2001. ™ÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ·, ÏfiÁˆ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜, ·Ú·ÎÔÏÔ‡-
ıËÛÂ Û¯ÔÏ‹ ª·ÁÂÈÚÈÎ‹˜ Î·È ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹˜, ·fi ÙËÓ Ô-
Ô›· ·ÔÊÔ›ÙËÛÂ ÙÔ 2004. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚÂ› ÂÈ-
¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÂÛÙ›·ÛË˜ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔ 1975
Î·È ÛÙÔÓ ºÂÏÏfi ÙË˜ ÕÓ‰ÚÔ˘ ·fi ÙÔ 1988. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô-
ÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó¤Ï·‚Â ÌÂ ÙÔÓ ·‰ÂÏ-
Êfi ÙÔ˘ Ó· ÂÂÎÙÂ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿
ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Î·È Ó¤Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ
¶¤ÙÚÔ (2004-2007). ∞fi ÙÔ 2007, Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ· ‹Ú·Ó
Ù· ËÓ›· ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ·-
ÎfiÌ· ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ™¿Ù· ∞ÙÙÈÎ‹˜. ªÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ·-
Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ ÂÓÂÚÁ¿ ·fi ÔÏ‡ Ó¤Ô˜ Î·È ÂÎÏ¤¯ÙËÎÂ ∆ÔÈÎfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ºÂÏÏÔ‡ ÕÓ‰ÚÔ˘ ÙÔ 2006. ∆Ô 2010 ÂÎÏ¤¯ÙËÎÂ
¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Í·Ó¿ ÙÔ
2014 ÌÂ ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë °ÈÒÚÁÔ Ã·Ù˙ËÌ¿ÚÎÔ, ÔfiÙÂ Î·È
·Ó¤Ï·‚Â – ˆ˜ Œ·Ú¯Ô˜ ÕÓ‰ÚÔ˘ – ÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂-
·Ú¯Â›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ··ÍÈˆıÂ› ·fi ÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â-
¤‚·ÏÂ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË˜”. ∂›Ó·È ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙË ª·-
ÚÈ¿ÓÓ· ∞ÚÌ¤ÓË Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·È‰È¿, ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ – ª·Ú›·
Î·È ÙËÓ ∞ıËÓ¿-ª·Ú›Ó·.

∂ıÓÈÎ¤˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜ 2019
ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ (10.6.2019) ¤¯Ô˘Ó ‰ÔıÂ›

ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍ‹˜ ˘Ô-
„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂıÓÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙË˜ 7Ë˜ πÔ˘-
Ï›Ô˘ 2019: 
∫˘ÎÏ¿‰Â˜: 

™Àƒπ∑∞: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ™˘ÚÌ·Ï¤ÓÈÔ˜, ∞ÓÙÒÓÈÔ˜
™˘Ú›ÁÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ª·ÓÈfi˜, ÕÓÓ· ª·˘ÚÔ˘‰‹ 

¡¢: °È¿ÓÓË˜ µÚÔ‡ÙÛË˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ªÔÓÔÁ˘È-
Ô‡, º›ÏÈÔ˜ ºfiÚÙˆÌ·˜ 
∫π¡∞§: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ª¿˚Ï·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··-

Ì·ÓÒÏË˜(Συνέχεια στη σελ. 2) ☞
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