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Νέα χρονιά, νέα αρχή, νέοι όρκοι, ελπίδες, προο-
πτικές, όνειρα, ευχές. Μία ευχή: Ας είµαστε ειλικρι-
νείς. Τουλάχιστον µε αυτόν που αξίζει να είµαστε. Με
τον εαυτό µας. ∆εν είναι ευχολόγιο, είναι πραγµατι-
κότητα. Εδώ και χρόνια, οι βολικές δικαιολογίες ενός
τόπου που ζει µε ψευδαισθήσεις δηµιουργούν αφηγή-
µατα άρνησης. Και αυτή την άρνηση καλούµαστε να α-
ντιµετωπίσουµε. Η κεντρική ιδέα είναι οι πέριξ της
αρχής, να εγκιβωτίζονται στο «ένας από εµάς». O
φούρναρης της γειτονιάς, ο επιχειρηµατίας της αγο-
ράς, η ξενοδόχος της διπλανής πόρτας, ο ψαράς του
γιαλού. Η δυσκολία έγκειται στο να καθοριστεί η ιε-
ραρχία και ο τρόπος ανέλιξης αυτής της οµάδας των
«εξ ηµών», γιατί όταν δεν υπάρχουν κανόνες η οµά-
δα λειτουργεί µε αισθήµατα, συµπάθειες και αντιπά-
θειες, µε εξωθεσµικούς να ορίζουν την πολιτική α-
τζέντα που τελικά οδηγούν σε εσωκοµµατικές ολι-
γαρχίες, όπως αυτές των παραδοσιακών κοµµάτων,
που επί το πλείστον «λατρεύουµε» να µισούµε…

Η λογική του «φρέσκου», του «διαφορετικού», της
συλλήβδην αποθέωσης της νεότητας και της ενότη-
τας των πολιτών ως κάτι εξ ορισµού θετικό, είναι οι
βάσεις που στηρίχθηκε η νέα δηµοτική αρχή του νη-
σιού. Όταν περνάς όµως από την πλευρά της παρα-
τήρησης και της κριτικής, που κατά γενική οµολογία
είναι και πιο εύκολη, σε εκείνη της πράξης, είµαστε
υποχρεωµένοι να απαντήσουµε σε ορισµένα ερωτή-
µατα όπως: Τι είναι το διαφορετικό το οποίο ευαγγε-
λίζεται η νέα αρχή; ∆ιαφορετικό σε σχέση µε τι; Με
το παρελθόν; Εννοείται. Αλλά σε τί ακριβώς διαφέρει
το χθες από το σήµερα; Και πως επιτυγχάνεται η ε-
νότητα; Ποιες είναι οι αρχές που πρέπει να στηρί-
ξουµε και να υποστηρίξουµε, τώρα που είµαστε ακό-
µη στην αρχή; Πόσο εφικτή είναι η ενότητα όταν η
µνήµη είναι νωπή, τα συναισθήµατα προσωπικά και οι
επιθέσεις οδυνηρές σε κάθε επίπεδο; 

Η νίκη του παρελθόντος επιτυγχάνεται. Η ενότη-
τα υλοποιείται. Αρκεί να υπάρχει πολιτικός προσα-
νατολισµός και σωφροσύνη µε σεβασµό στην ηθική,
µε αριθµούς και στοιχεία, µε ιδεολογική πλατφόρµα
και όχι µε γενικολογίες, µε πρόσθεση κι όχι µε α-
φαίρεση, µε θετική αλληλεπίδραση για θετικές νέ-
ες ιδέες, θετικές τάσεις και φρέσκα πρόσωπα. Η
Άνδρος θα πάει µπροστά µε ειλικρίνεια. Όχι δια-
γράφοντας το χθες σαν να µην υπήρξε. Αλλά αγκα-
λιάζοντάς το, για να υπάρχει αύριο…

∂
Ó
…

 §
Â˘

Î
Ò ∞˜ Â›Ì·ÛÙÂ ÂÈÏÈÎÚÈÓÂ›˜

Της

Μ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΓΕΤΗ

π∞¡OÀ∞ƒπO™  2020 ñ  AÚ. º˘Ï.    464    Kˆ‰.  01 2658 ñ EÙÔ˜ 63O ñ  2€ñ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 2  105 61 Aı‹Ó· ñ andriakipress.gr ñ andriaki@andriakipress. gr   ñ  TËÏ. -  Fax : 210 323.9958  ñ  6976 991026

¢È·‚¿ÛÙÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó·

OÈ 
«∞ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›Â˜» 

ÙÔ˘ 
°ÈÒÚÁÔ˘ ¢¿Ì·ÛË

✒  ™∂§. 4
¡·˘ÙÈÏÈ·Î‹ ŒÓˆÛË ∞Ó‰ÚÈˆÙÒÓ

✒  ™∂§. 12

º¿ÎÂÏÏÔ˜ ∞ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈÂ˜ 
✒  ™∂§. 2-3-5

∏ ÕÓ‰ÚÔ˜ ÛÙËÓ

7Ë ∂•¶O∆ƒOº

– The Greek Fine

Food Exhibition

✒  ™∂§. 9

ªËÓÈ·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙË˜ ÕÓ‰ÚÔ˘

ªÂ ÙÔÓ «∏Ê·ÈÛÙ›ˆÓ·» Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ ·Ï‡ËÙ· ÙÔ ÓËÛ› ÌÂ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂÈ˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Ù· 162
¯ÏÌ Î·È Û˘ÓÔ‰Â‡ÙËÎ·Ó ·fi ‰È·ÎÔ¤˜ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÓËÛ› Ó· ÛÙ·ıÂ› Â› ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ(6-7-
8.1.2020) ¯¿ÚË ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ∞™¶, ¤Î·ÓÂ «Ô‰·ÚÈÎfi» ÙÔ 2020 ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ. ™ÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ, Ô˘ ·ÎfiÌË
–ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ È·– ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÈ˜ ÏËÁ¤˜ ÙË˜ ·fi ÙËÓ Î·ÎÔÎ·ÈÚ›· ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2019, fiÙ·Ó ÙÔ ÓËÛ› ÎËÚ‡¯ÙËÎÂ
ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿ÁÎË˜.

«∏ fiÔÈ· ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ‰ÂÓ
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹,
·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÙfiÏÌË Î·È ·fi ÙËÓ ˘·-
ÎÔ‹ ÛÂ ÌÈ· ·ÚfiÚÌËÛË». °Ú¿ÊÂÈ Ô ∞-
ÌÂÚÈÎ·Ófi˜ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ Ã¤ÓÚ˘ ª›Ï-
ÏÂÚ Î·È Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ™‡-
ÚÔ˜ ∆Û·Ô‡ÛË˜ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ê·›ÓÂ-
Ù·È fiÙÈ ÙÔ Ú¿ÙÙÂÈ. ¢ÂÓ ÚÔÛ·ÚÌfi˙Â-
Ù·È ÛÙÔ ‚fiÏÂÌ·, ÙÔÏÌ¿ Ó· ¿ÂÈ ÈÔ
¤Ú· ·fi ÙÈ˜ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓÂ˜ ÚÔÔ-
ÙÈÎ¤˜ Î·È ̆ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÚfiÚÌËÛË
Ô˘ ÙÔ˘ ˘·ÁÔÚÂ‡ÂÈ Ë Û˘ÓÂ›‰ËÛ‹ ÙÔ˘, ÔÈ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘
Î·È ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ. ∫·È Â›Ó·È Â˘Ù‡¯ËÌ· fiÙÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡

∏ ∞Ó‰ÚÈÒÙÈÎË µÂÁÁ¤Ú· ÛÙËÓ Õ˘ÏË 
¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜

∆· ÚÒÙ· ÛÎÔ‡Ú· Û‡ÓÓÂÊ·
ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·
ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ fiÙ·Ó ÛÙÈ˜
8.1.2020 ÂÎÙfi˜ ÙË˜ ·Ú¿Ù·ÍË˜
ÙË˜ ‰ËÌÔÙÈÎ‹˜ ·Ú¯‹˜ Ù¤ıËÎÂ ÌÂ
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘
ÕÓ‰ÚÔ˘ Ô Î. πˆ¿ÓÓË˜ ª·Î¤-
Ï·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ª·-
Î¤Ï·˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜
«˘ÏÒÓÂ˜» ÙË˜ ‰ËÌÔÙÈÎ‹˜ ·Ú¿-
Ù·ÍË˜ «ª·˙› ÁÈ· ÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ» ÛÙÔ
∫fiÚıÈ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Â-
Ù·È Î·È ·fi ÙÈ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÂ˜

Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó ˆ˜ ·ÓÙÈ‰Ë-
Ì¿Ú¯Ô˘, ˘Â‡ı˘ÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÎ‹˜
ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î.Ï.
∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¢. §ÔÙÛ¿ÚË

∂ÎÙfi˜ ÙË˜ ·Ú¿Ù·ÍË˜ ÙË˜ ‰ËÌÔÙÈÎ‹˜
·Ú¯‹˜ Ô π. ª·Î¤Ï·˜

∞fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙË˜
‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙË˜ ‰Ë-
ÌÔÙÈÎ‹˜ Ì·˜ ·Ú¿Ù·ÍË˜ Ô Î. °È¿ÓÓË˜
ª·Î¤Ï·˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ¤Ó·Ó ÚÔÛˆÈ-
Îfi ‰ÚfiÌÔ ‰È·ÚÎÔ‡˜ Î·È ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË˜ ·-
Ú¤ÎÎÏÈÛË˜ ·fi ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÔÊ¿-

O ‰ÚfiÌÔ˜ ÙË˜ ¶·Ï·ÈfiÔÏË˜
ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ

·Ó·ÛÎ·ÊÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙË˜
¶·Ï·ÈfiÔÏË˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜
Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤ÁÈÓÂ ‰Â-
ÎÙ‹ Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∫∞™, Ô˘
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ‰È¿ÓÔÈÍË ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·-
ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Û‡ÌÊˆ-
Ó· ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙË˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔ-
ÁÈÎ‹˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ∏ ‰È¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘
ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ÚfiÌÔ˘ ·˘ÛÙËÚÒ˜ Î·È Ìfi-
ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ·ÔÙÂÏÂ› ·›ÙËÌ· ¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-
ÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ªÂ ÙÔÓ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Îfi ·˘Ùfi ‰Úfi-
ÌÔ ı· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› Ë Î·Ù¿¯ˆÛË ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, Ô˘ ‹Úı·Ó
ÛÙÔ Êˆ˜ Â‰Ò Î·È 33 ¯ÚfiÓÈ·, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜
ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ, Ô ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ï¤ÔÓ ÂÈÛÎ¤„ÈÌÔ˜ Î·È ı· ·Ó·-
‰ÂÈ¯ıÂ› Ë ·Ú¯·›· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Î·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¶·Ï·ÈfiÔÏË ÚÔÔÚÈÛÌfi
ÌÂÏÂÙËÙÒÓ, ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ.

O ∏Ê·ÈÛÙ›ˆÓ·˜ ¤ÎÔ„Â ÙÔ ·ÎÚÔÌÒÏÈÔ 

ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ OÌ›ÏÔ˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ ∆Ô Î‡Ì· «Î·Ù¿ÈÂ» ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜ ÃÒÚ·˜

«¶¿ÂÈ» Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÌ˘Ú›ÎÈ ÙÔ˘ ª·ÙÛ›Ô˘
∞ÓÂÔ‡ÏˆÙÂ˜ Î·È ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÂ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÏËÁ¤˜ ÙË˜ ÓÂÚÔÔÓÙ‹˜

ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2019, ÛÙÔ ªÂÛ·ıÔ‡ÚÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÈ˜ ™ÙÂÓÈ¤˜ Î.·.

(Photo:Klodjan Lushnjari, ªÈ¯¿ÏË˜ ∆˙·ÓÔ˘Ï›ÓÔ˜, «∞», °È¿ÓÓË˜ ∫·Ú·Ô˘Ï¿ÓË˜)

(Συνέχεια στη σελ. 9) ☞

¢È·˙‡ÁÈÔ ¢. §ÔÙÛ¿ÚË – π. ª·Î¤Ï· ¢∏ªO™π∞ 
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∏ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ-

ÛÒÔ˘ ÙÔ˘ . ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘

ÕÓ‰ÚÔ˘ ·fi ÙÔ ÚˆÙÔ-

Û¤ÏÈ‰Ô ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ¢Â-

ÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019 ¢∂¡ Ô-

ÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÂ Ù˘-

ÔÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ıÔ˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ Î·-

Ù·ÓfiËÛË Î. ™Ô˘ÛÔ‡‰Ë. ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ™˘ÁÁÓÒÌË.

(Συνέχεια στη σελ. 5) ☞


