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Επισημάνσεις
1. Δεν ήταν στις προθέσεις μας αλλά έπρεπε να γίνει,
ώστε να μην διακοπεί η κυκλοφορία της εφημερίδας μας
έστω και για ένα μήνα. Για λόγους που δεν χρειάζεται να
αναφέρουμε, παρουσιάστηκαν δυσκολίες στην σελιδοποίηση αυτού του φύλλου που, υπό κανονικές συνθήκες
θα γινόταν στη Ρόδο. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε τη σελιδοποίηση στη Σύμη. Ψυχή
της προσπάθειας οι Χρήστος Μπάυρον και Will Sawyer,
συνεργάτες μας, οι οποίοι και ανέλαβαν όλο το βάρος.
Το αποτέλεσμα, όπως διαπιστώνετε, ήταν καλό αν όχι
καλύτερο του αναμενόμενου. Άρα υπάρχουν οι δυνατότητες να κάνουμε βήματα μπροστά. Εάν η Δημοτική
Αρχή παραχωρήσει στην εφημερίδα ένα χώρο άνετο και
διαθέσει τον απαραίτητο εξοπλισμό, τότε, όχι μόνο θα
υπάρξει οικονομία στην εκτύπωση του φύλλου, αλλά θα
δοθεί η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα μικρό φυτώριο,
απ’ όπου νέα παιδιά θα μπορέσουν να μάθουν τα μυστικά
μιας έκδοσης, και να γίνουν αργότερα οι υπεύθυνοι των
«Νέων της Σύμης».
2. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι, διάφορα έντυπα
χρησιμοποιούν φωτογραφίες και ρεπορτάζ, χωρίς να
αναφέρονται στην πηγή τους. Εκτός από τον εξαίρετο
φίλο δημοσιογράφο των «Νέων» Γ. Ζαχαριάδη που δεν
παραλείπει ποτέ να αναφέρει τις πηγές που χρησιμοποιεί,
oρισμένα καθημερινά έντυπα της Ρόδου «ποιούν την
νήσσαν». Θεωρούμε πρώτον, όπως εμείς αναφερόμαστε
σ’ αυτά ονομαστικά – όταν αναδημοσιεύουμε άρθρα,
φωτογραφίες ή ρεπορτάζ – το ίδιο πρέπει να κάνουν
κι αυτά. Δεν «καβαλήσαμε το καλάμι», αλλά μια καλή
συνεργασία από την αρχή θα αποβεί σε όφελος όλων των
εμπλεκομένων.
3. Η αυτοαποκαλούμενη «Κίνηση πολιτών Σύμης»,
η οποία ενίοτε ρυπαίνει τους δρόμους του νησιού μας με
κείμενα ανυπόγραφα, κατήγγειλε στο Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης τη ραδιοζώνη του Δήμου, ως δήθεν
παράνομο ραδιοφωνικό σταθμό, με αποτέλεσμα έως ότου
Συνέχεια στη σελίδα 14»

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
“Αυτό που
πραγματικά δεν
θέλουμε να δούμε
είναι μια επιδημία
πανικού”
Γκρέγορι Πόλαντ
(αμερικανός ιατρόςεπιδημιολόγος)

Υπ. Πολιτισμού: 0.0 €
στο Φεστιβάλ Σύμης
“Είναι ντροπή το Υπ. Πολιτισμού να ανακοινώνει ότι δεν
προτίθεται να δώσει ούτε 1€ για το 15ο Φεστιβάλ Σύμης”
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr
Αυστηρός και καυστικός ο Δήμαρχος, δεν έχασε την ευκαιρία να εκφράσει την πικρία και την απογοήτευσή του προς
τους επίσημους προσκεκλημένους της πρεμιέρας του φεστιβάλ, οι οποίοι στους χαιρετισμούς τους μόνο καλά λόγια
είχαν να πουν για τον θεσμό του φεστιβάλ Σύμης.
Ο Δήμαρχος καταχειροκροτούμενος στηλίτευσε την αδιαφορία της πολιτείας και ιδίως του υπουργείου Πολιτισμού,
και ενδεικτικά ανέφερε ότι είναι ντροπή ο Δήμος της Σύμης
να καλύπτει το 80% των εξόδων του φεστιβάλ, και το άλλο
20% να το καλύπτουν η Βουλή, ορισμένα υπουργεία με πενιχρά ποσά, οργανισμοί και ιδιώτες. Τα παράπονα όμως του
Δημάρχου δεν ακούστηκαν μόνο στη διάρκεια πρεμιέρας.
Όπως πληροφορηθήκαμε, ο Δήμαρχος τόσο στην υποδοχή
άφιξης του Υφυπουργού κ. Βαληνάκη, όσο και στο επίσημο
δείπνο μετά το τέλος της εκδήλωσης, δεν έχασε την ευκαιρία
να εκφράσει την απογοήτευσή του για την αντιμετώπιση των
μικρών Δήμων από την πολιτεία, αντιμετώπιση η οποία θα
πρέπει να είναι έτοιμα να πληρώσουν τα δύο μεγάλα κόμματα
στις επερχόμενες εκλογές. “Ήδη ένα μικρό μήνυμα στάλθηκε
με τις ευρωεκλογές”.
Να μείνουμε όμως στα του φεστιβάλ και να κάνουμε
μερικές παρατηρήσεις (με τις καλύτερες, πάντα, προθέσεις).
Ωραιότατο το φυλλάδιο του προγράμματος, αποπνέει φρεσκάδα και νεανικότητα, πολύ φυσικό άλλωστε αφού το 15ο
φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στα παιδιά. Πολύ καλή η ιδέα να
μπουν στις πρώτες σελίδες του προγράμματος ζωγραφιές των
παιδιών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, πουθενά όμως
δεν αναφέρθηκε με πρωτοβουλία ποίων έγινε αυτός ο διαγωνισμός ζωγραφικής.
Τα δελτία τύπου που τώρα τελευταία βγαίνουν από τη
γραμματεία του φεστιβάλ, είναι πολύ καλογραμμένα. Μπράβο
στον συντάκτη. Χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια
μας, η συμβολή της εφημερίδας μας TA NEA της Σύμης στα
του φεστιβάλ, είναι σημαντική κατά γενική ομολογία, όπως
και αυτή της ιστοσελίδας SymiGreece.com, η οποία μετά τη
λήξη κάθε εκδήλωσης, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του
διαδικτύου να έχουν εικόνα και ήχο από την κάθε εκδήλωση.
Η ιστοσελίδα όμως αυτή δεν αναφέρεται πουθενά, παρόλη
την προσφορά της.

Και επειδή διακρίνουμε έναν αέρα φρεσκάδας στο φετινό
φεστιβάλ, ελπίζουμε του χρόνου τα πράγματα να είναι καλύτερα και οι άνθρωποι που πραγματικά βοηθούν να προβάλλονται όπως τους αξίζει. Όλα αυτά με τις καλύτερες, πάντα, των
προθέσεών μας.
Φωτορεπορτάζ Φεστιβάλ στη σελίδα 3»
Συνέντευξη του Πρέσβη της Αυστρίας στη σελίδα 13»
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Ο Δρόμος του Νημποριού
Μέσα στο επόμενο δίμηνο πρόκειται να δημοπρατηθεί η περιβόητη τσιμεντόστρωση του δρόμου προς το «Νημποριό». Πράγματι, είναι ένα έργο που έχει καταταλαιπωρήσει τους κατοίκους
και επιχειρηματίες της περιοχής, αλλά και τη Δημοτική Αρχή με
τα εμπόδια που βρέθηκαν μπροστά της μέχρι επιτέλους να κατατεθεί η εγκεκριμένη μελέτη για χρηματοδότηση του έργου από τον
ΟΠΑΧ. Ευχή μας, να μην παρουσιαστεί ξαφνικά κάποιο νέο εμπόδιο, και το φθινόπωρο να αρχίσουν οι εργασίες, ώστε το Πάσχα να
είναι έτοιμο.

Το Γήπεδο Ποδοσφαίρου στο Πέδι

Τα Έργα Προχωρούν στη Σύμη

Φωτογραφίες © SymiGreece.com

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr

Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών
Με την αναχώρηση του γερανού από το Πέδι, είναι πια
βέβαιο ότι βρισκόμαστε στο τέλος για την ολοκλήρωση
των εργασιών του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο
Πέδι. Ο γερανός αφού τοποθέτησε όλα τα μπλόκα και
τελείωσε όλες τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν, αναχώρησε. Άρχισαν να γίνονται ανωδομές και η προεργασία για
τις υπόλοιπες απαραίτητες εργασίες (οικίσκος, ηλεκτροδότηση, ύδρευση,κλπ). Σύμφωνα με τον εργολάβο, εφόσον
δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη ροή των πιστώσεων, το έργο
θα παραδοθεί έως το τέλος του Οκτώβρη. Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΕΟΤ και το κόστος του ανέρχεται στα
2.000.000 ευρώ περίπου.
Προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις, μπορούμε στην λαϊκή γλώσσα να ισχυριστούμε ότι, πέρασαν
από «σαράντα κύματα». Ουσιαστικότατη ήταν η συμβολή
της συμπατριώτισσάς μας Ευαγγελίας Ζουρούδη- Βελέντζα στην ταχεία, αν όχι τάχιστη προώθηση του έργου, επί
υπουργίας του Δ. Αβραμόπουλου στο υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Συμπατριώτης μας με νηφάλια σκέψη και
άποψη, σε συζήτηση που είχαμε πρόσφατα, μας είπε «Και
να μην λειτουργήσει ο χώρος σαν μαρίνα, και μόνο το έργο
που έγινε αναβάθμισε κατά πολύ την περιοχή, με όφελος
φυσικά των ιδιοκτητών κατοικιών».

Η Προβλήτα στο Ρολόι
Οι εργασίες αντιστήριξης μέρους του προβλήτα στο
Ρολόϊ προχωρούν, το τελευταίο διάστημα, αρκετά ικανοποιητικά και μπορούμε να πούμε ότι σε ένα μήνα περίπου το έργο θα έχει περατωθεί. Αρκετοί ήταν αυτοί που
νόμιζαν ότι με το έργο αυτό θα είχαν τη δυνατότητα να
πρυμνοδετούν μεγάλα πλοία (Διαγόρας,κλπ). Δεν είναι
όμως έτσι τα πράγματα,
και ευτυχώς. Πρώτα απ’
όλα αν με αυτό τον τρόπο
δημιουργούνταν οι συνθήκες πρυμνοδέτησης μεγάλων πλοίων, τότε θα δινόταν η «μεγάλη ευκαιρία»
στο κράτος να ακυρώσει
το έργο από το «Πέταλο»
στης «Ξυνίδας το Γυάλι».
Και δεν χρειάζεται πολύ
μυαλό για να καταλάβουμε τις επιπτώσεις, μια
νηφάλια αναδρομή στο
παρελθόν θα μας πείσει
για του λόγου το αληθές.
Το έργο λοιπόν γίνεται για
αντιστήριξη μέρους του
προβλήτα, αλλά και για
την πρυμνοδέτηση μικρών σκαφών (γκουλέτες,κλπ), και
σκαφών cruiser.
Ήδη στο λιμάνι μας υπάρχει πρόβλημα το οποίο έθεσε
στο Δήμαρχο- μαζί με τον θαυμασμό του για τη Σύμη- ο
κ. Μίνωας Κυριακού, ιδιοκτήτης του ΑΝΤ1 και πρόεδρος
του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Ο Δήμαρχος
τον ενημέρωσε για την διαφωνία της Αρχαιολογικής υπηρεσίας στην τοποθέτηση πλωτού προβλήτα στο «Χαράνι»
και εκείνος φυσικά –όπως κάθε ένας από εμάς- γέλασε
ειρωνικά. Παρεμπιπτόντως, δεν πέρασαν δύο μέρες από τη

δημοσίευση και τον σχολιασμό της επιστολής της αρχαιολογικής υπηρεσίας για τις αλουμινοκατασκευές στη Σύμη,
και με τον «Πρωτέα» κατέφθασαν στη Σύμη δυο αυτοκίνητα γεμάτα αλουμίνια. Την επομένη της άφιξης κυκλοφορούσαν φορτωμένα με την πραμάτεια τους σε κεντρικά
σημεία του νησιού, σαν να έκαναν διαφήμιση. Ερώτημα. Τα
εντόπισε κάποιος υπεύθυνος; Ή μήπως έφταιγε η σιέστα;

Αναγνωστήριο, Πνευματικό & Σχολεία
Μετά την οικονομική δυσπραγία της Περιφέρειας, που
σαν αποτέλεσμα είχε την διακοπή χρηματοδότησης διαφόρων έργων ενταγμένων σε ευρωπαϊκά προγράμματα,
φαίνεται ότι η στρόφιγγα της χρηματοδότησης άνοιξε και
πάλι. Έτσι οι τελευταίες εργασίες του Αναγνωστηρίου «Η
Αίγλη» θα χρηματοδοτηθούν από τον ΟΠΑΧ, το κτίριο της
παλιάς Δημαρχίας προχωρά με αργούς ρυθμούς, με υπαιτιότητα του εργολάβου, όπως μας είπε ο Δήμαρχος.
Το νέο κτιριακό συγκρότημα του Πανορμιτείου Γυμνασίου θα είναι έτοιμο τέλος Αυγούστου και τέλος, μικροεργασίες απομένουν να γίνουν στο νέο κτίριο του Ιωαννιδείου
Δημοτικού σχολείου. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς,
αναμένεται να γίνουν τα εγκαίνια των σχολικών συγκροτημάτων, ελπίζουμε και του Αναγνωστηρίου, ώστε τα βιβλία
του να επιστρέψουν στον φυσικό τους χώρο. Το ίδιο ισχύει
και για το Πνευματικό Κέντρο (Παλαιά Δημαρχία).

Θησέας Νο 2
Η εξαγγελία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Πρ. Παυλόπουλου ότι το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 2 θα ξεκινήσει
από το 2010 έως το 2014 με την διάθεση στους Δήμους
3.500.000.000 ευρώ, θα πρέπει να ικανοποίησε τη Δημοτική
Αρχή, αφού σ’ αυτό το πρόγραμμα έχει εντάξει δύο έργα.
Το ένα είναι η κατασκευή
του κλειστού γυμναστηρίου στο Χωριό, οι εργασίες του οποίου προχωρούν
ικανοποιητικά το τελευταίο διάστημα με αποτέλεσμα την έγκαιρη απορρόφηση των πιστώσεων, και
το δεύτερο είναι αυτό του
ΧΥΤΑ (υγειονομική ταφή
απορριμμάτων) που γίνεται στις Γλυφωνιές. Ήδη οι
εργασίες έχουν αρχίσει, το
λατομείο έχει μεταφερθεί
σε άλλο σημείο και αναμένονται να ξεκινήσουν οι
βασικές εργασίες. Και τα
δύο παραπάνω έργα είναι
ζωτικής σημασίας. Το ένα για τη νεολαία μας και το άλλο
για την υγεία των κατοίκων του νησιού.
Να σημειωθεί ότι το έργο που σχεδόν περατώθηκε αυτή
τη στιγμή και αφορά τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων
μέσω αγωγού, στην περιοχή του Κάμπου στο Χωριό δίπλα
στο κλειστό γυμναστήριο, θα δώσει λύση σε πολλά από τα
προβλήματα που δημιουργούνταν στην περιοχή ύστερα από
έντονες βροχοπτώσεις, και θα αναβαθμίσει την περιοχή. Σε
ότι αφορά το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 2, δεν γνωρίζουμε κατά
πόσο ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να εντάξει και άλλα
έργα, εφόσον φυσικά υπάρχουν έτοιμες μελέτες.

Με το ποσό των 400.000 ευρώ πρόκειται να επιχορηγηθούν από
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση οι εργασίες τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα και κατασκευή κουλουάρ στο Δημοτικό γήπεδο
Πεδιού. Αυτή την είδηση μας μετέφερε επισήμως την βραδιά της
πρεμιέρας του φεστιβάλ ο Δήμαρχος, παρουσία του υφυπουργού κ.
Βαληνάκη, του βουλευτή κ. Παυλίδη και πολλών επισήμων. Ήδη
έως τον Σεπτέμβριο θα έχει τελειώσει ο καθαρισμός του χώρου και
η περίφραξη του, ώστε ανενόχλητα να συνεχιστούν οι εργασίες.
Το κόστος του έργου ανέρχεται-με βάση τη μελέτη- στα 1.300.000
ευρώ και ήδη έχει δημοπρατηθεί.
Ο Δήμος, πάση θυσία, θα πρέπει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα
ποσά, ώστε τον Νοέμβριο να έχουν περατωθεί οι εργασίες και να
το χαρεί η νεολαία. Εν ανάγκη, ας προχωρήσει σε δανεισμό. Ούτως
ή άλλως η φερεγγυότητά του στην αποπληρωμή των δανείων του
είναι δεδομένη, όπως πληροφορηθήκαμε από τραπεζίτες που επισκέφθηκαν το νησί μας πρόσφατα, και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν την Δημοτική Αρχή στο έργο της.

Το Νέο Μικρό Νοσοκομείο Μας
Στην τελική φάση βρίσκεται η διαδικασία δημοπράτησης για
την κατασκευή του «μικρού νοσοκομείου» που θα κατασκευάσει
ο Δήμος στο Χωριό. Ήδη η οικοδομική άδεια εκδόθηκε ύστερα
από τις τυπικές εγκρίσεις από το υπουργείο Υγείας, και μέσα από
Συνέχεια στη σελίδα 14»
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Στη Ρόδο διατίθεται στα ξενοδοχεία ΠΛΑΖΑ, ΕΡΜΗΣ, ΛΥΔΙΑ, στις καφετέρειες ΑΚΤΑΙΟΝ & ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ, στο κατάστημα του ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥ, στα πλοία ΠΡΩΤΕΥΣ &
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Η ιστοσελίδα του Δήμου είναι η www.symi.gr.
Την εφημερίδα μας μπορείτε να τη διαβάσετε μέσα από τη
SymiGreece.com.
Copyright © 2009 TA NEA της Σύμης

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση κειμένων ή φωτωγραφιών
χωρίς τη γραπτή έγκριση της σύνταξης.
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Φεστιβάλ Σύμης: Αύγουστος Εκδηλώσεων
Ελένη Τσαλιγοπούλου 1/8

Το 15ο Φεστιβάλ Σύμης, άνοιξε επίσημα τις πύλες του με
μεγάλη συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου (1/8) παρουσία
των τοπικών αρχών του νησιού, επίσημων προσκεκλημένων
και πλήθος κόσμου που γέμισε την πλατεία του Γιαλού.
Λόγω πληθώρας ύλης, σε αυτό το φύλλο υπάρχει μόνο
λίγος χώρος για ένα μικρό φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις
εκδηλώσεις που έγιναν μέχρι τις 13 Αυγούστου. ΤΑ ΝΕΑ της
Σύμης θα παρουσιάσουν μια συνολική ανασκόπηση του φετινού φεστιβάλ στο επόμενο φύλλο.
Φωτογραφίες και βίντεο από τις περισσότερες εκδηλώσεις
του 15ου Φεστιβάλ Σύμης μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα
του Φεστιβάλ www.SymiGreece.com/festival

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΑΖΗ irinag@otenet.gr

Φωτογραφίες © SymiGreece.com

Γαστρονομική βραδιά με γαριδάκι Συμιακό 2/8

Duo Nota Bene

3/8

Γιάννης Μαθές 10/8

Βραδιά Γιάννη Ρίτσου 6/8

12/8 Ένωση Γυναικών Σύμης

7/8 Παράσταση χορού από το Ballet Tan

ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΑΛΑΣ:
“Η Σύμη είναι ένα νησί όπου έχεις
την πολυτέλεια να ονειρευτείς, να
σκεφτείς ότι όλα δεν έχουν χαθεί…”

13/8 Καίτη Γαρμπή

Χορ. συγκρότ. Ειρήνης Μυλωνάκη 4/8

Η φωνή του είναι από τις πλέον αναγνωρίσιμες στη χώρα μας
και από τις πλέον λατρεμένες… Η ανακοίνωση της παρουσίασης
κάποιας εκδήλωσης από τον ίδιο, θεωρείται μερικές φορές περισσότερο σημαντική από την ίδια την εκδήλωση! Καλλιτεχνικός
αφηγητής και παρουσιαστής κλασικού θεάτρου και καλλιτεχνικού αθλητισμού, για πάρα πολλά χρόνια επίσημος παρουσιαστής
- σχολιαστής της ΕΡΤ στις μεταδόσεις του καλλιτεχνικού πατινάζ,
αλλά και στην Eurovision.
TA NEA της Σύμης παρουσιάζουν ένα σύντομο «πορτρέτο»
του κ. Αλέξη Κωστάλα, αυτού του πολύτιμου φίλου πλέον και
θαυμαστή της Σύμης, αφού όπως δήλωσε στο συνεργάτη της εφημερίδας μας, Χρήστο Μπάυρον:
“Το πραγματικό αστέρι είναι η Σύμη. Να μιλήσει κανείς για
την ομορφιά του νησιού δεν θα πει τίποτα καινούριο… Περπατώντας σήμερα, την τελευταία ημέρα που είμαι εδώ, την ημέρα της
συναυλίας του Duο Nota Bene, πάνω στο Χωριό, αισθάνθηκα ότι
εκεί βλέπει κανείς την αρχοντιά του νησιού. Ακόμα και σε σπίτια
τα οποία δεν κατοικούνται πια, βλέπεις ότι δεν είναι εγκαταλελειμμένα. Βλέπεις αυτές τις εκπληκτικές ξερολιθιές, την καθαριότητα,
το ήθος που υπάρχει στον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο χώρος
κατοικίας, το σοκάκι, το στενό, την υπέροχη ισορροπία λιτότητας
τοπίου και πράσινου… τα καταπληκτικά χρώματα… Απόψε ήταν
μία δύση που ο ουρανός είχε πάρει φωτιά και είχα πολύν καιρό
να δω τέτοια δύση. Είναι ένα νησί όπου έχεις την πολυτέλεια στην
εποχή μας να μείνεις μόνος σου και να σκεφτείς, να ονειρευτείς, να
σκεφτείς ότι όλα δεν έχουν χαθεί…”
Μουσικολόγος, με σπουδές Οικονομίας και Φιλολογίας στις
Ηνωμένες Πολιτείες, και μεταπτυχιακές σπουδές στη Γλωσσολογία, έχει κάνει επίσης πιάνο, κλασικό τραγούδι (κόντρα τενόρος
με τη Μαρία Κωνσταντίνου) και κλασικό χορό. Έχει χρηματίσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, της Επιτροπής
Ειδικών Μουσικής και Χορού της EBU (European Broadcasting
Union), της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Καλαμάτας (Δ.Ε.Π.Α.Κ.) ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, του Διοικητικού Συμβουλίου τις Εθνικής Λυρικής Σκηνής,
καθώς και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών.
Παράλληλα με την υπηρεσία του στην ΕΡΤ έχει δημοσιογραφήσει σε εφημερίδες και περιοδικά (Επίκαιρα, Αθηνόραμα, Μεσημβρινή, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία). Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες·
αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και ζει μόνιμα στην Αθήνα.
Φέτος, όπως όλα τα τελευταία χρόνια, έκανε την τιμή στο
Φεστιβάλ Σύμης να παρουσιάζει την εκδήλωση της Πρεμιέρας
του, αλλά και τη «γαστρονομική βραδιά με γαριδάκι συμιακό»
στο Χωριό, όπως και τη συναυλία του Duο Nota Bene, του μουσικού σχήματος που παρουσίασε η Πρεσβεία της Αυστρίας στο
πλατύ του Αη Γιάννη, στα πλαίσια του Φεστιβάλ.
Η ευρεία μόρφωσή του και η υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με την απλότητα του
χαρακτήρα του, τον καθιστούν άψογο παρουσιαστή που γνωρίζει
πολύ καλά πώς θα βάλει στο κλίμα της κάθε ξεχωριστής εκδήλωσης το κοινό, πράγμα που πολύ καλά απέδειξε στη Σύμη, από τη
μια διασκεδάζοντας ο ίδιος, κάνοντας χιούμορ και ξεσηκώνοντας
τον κόσμο να χορέψει στην πλατεία του Χωριού και από την άλλη,
προκαλώντας με το λυρισμό του στον κόσμο μια κατανυκτική
διάθεση για κλασική μουσική στο πλατύ του Αη Γιάννη.
Σχετικά με αυτήν την πολυμορφικότητα του Φεστιβάλ και την
εμπειρία του από αυτό, ο κ. Κωστάλας είπε καταλήγοντας με τη
γνωστή ευγένειά του στον Χρήστο Μπάυρον:
“Οι άνθρωποι που έχω συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια που
έρχομαι ξεκινώντας από το 2000 όπου με είχε καλέσει ο Γιάννης
Διακογιάννης, έχουν χιούμορ, είναι ζωντανοί. Εγώ συνάντησα
καλοσύνη... Από κει και πέρα οι εκδηλώσεις του νησιού είναι άλλες
καλύτερες, άλλες λιγότερο καλές, όπως συμβαίνει με κάθε φεστιβάλ... το σημαντικό όμως είναι το ίδιο το νησί και οι κάτοικοί του.
Πιστεύω ότι το ίδιο το νησί θα επιβάλει και επιβάλει τους κανόνες
του με ήθος και προσοχή σε ο,τιδήποτε διοργανώνεται εδώ. Λέγονται πολλά λόγια εύκολα στην εποχή μας και διστάζω να μιλήσω,
αλλά χαίρομαι που βρέθηκα αυτές τις χρονιές στη Σύμη. Ευχαριστώ
όλους και ευχαριστώ αυτούς που είχαν την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία να με καλέσουν”.
Γενναιόδωρα λόγια από μία γενναιόδωρη, πολυδιάστατη προσωπικότητα που η Σύμη ελπίζει να έχει τη χαρά να φιλοξενεί κάθε
καλοκαίρι στο Φεστιβάλ της!
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Εικαστικός Αύγουστος
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΑΖΗ irinag@otenet.gr
Σε καλλιτεχνικό αναβρασμό βρίσκεται τον Αύγουστο η Σύμη,
αφού από τη μια οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ και από την άλλη
οι διάφορες εικαστικές εκθέσεις που λαμβάνουν χώρα στο
νησί, δεν αφήνουν κανέναν να πλήξει.
Η γνωστή πλέον και καθιερωμένη Ο.Δ.Α.Σ (Ομάδα Δημιουργικών Ανθρώπων Σύμης) που δημιουργήθηκε το 2006 με
πρωτοβουλία της Συμιακιάς καλλιτέχνιδας Ειρήνης Κωνσταντινίδη (Aruni), έκανε τα εγκαίνια της ετήσιας έκθεσης της στις
8 Αυγούστου στο Χωριό, στην γκαλερί Symi Dream. Πολυσυλλεκτική η ομάδα της Ο.Δ.Α.Σ, παρουσίασε όπως πάντα
λίγα επιλεγμένα έργα από τα μέλη της, λόγω έλλειψης μεγαλύτερου χώρου. Άξιο αναφοράς και επαίνου, είναι το γεγονός
ότι στην έκθεση παρουσιάζονται και έργα οικονομικών μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη Σύμη, πράγμα που δείχνει
ότι η τέχνη στο νησί συναντά τον ανώτερό της ρόλο, προωθώντας τον πολιτισμό ως ενωτικό κρίκο μεταξύ των ανθρώπων.
Η έκθεση θα διαρκέσει συνολικά 2 εβδομάδες και η Ο.Δ.Α.Σ
καλεί όσους καλλιτέχνες σχετίζονται με τη Σύμη να συμμετάσχουν σε αυτήν με την εγγραφή τους ως μέλη της.
Μία νέα γκαλερί εξάλλου (Symi Gallery), έκανε τα εγκαίνια της στο Γιαλό, στα Κασαπιά, στην αρχή του δρόμου του
Γυμνασίου. Ο Άγγλος καλλιτέχνης Ian Haycox, που είναι και
ο καλλιτεχνικός διευθυντής του χώρου, παρουσίασε στις 7 του
μήνα προσωπική του έκθεση με τίτλο «Ήλιοι, Φεγγάρια και
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Άλλες Εικόνες του Αιγαίου», αποτελούμενη από έργα του με
διάφορες τεχνοτροπίες. Η συγκεκριμένη έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 8/9, αλλά η γκαλερί θα συνεχίσει τη λειτουργία
της, έχοντας ως σκοπό την προώθηση της διεθνούς σύγχρονης
τέχνης και καλεί όσους καλλιτέχνες ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με τους υπευθύνους της.
ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης όμως, δέχτηκαν με χαρά πρόσκληση και
για μία έκθεση ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας στη Ρόδο, που
εγκαινιάστηκε στις 30/7στο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης, στην πλατεία Σύμης, στην Παλιά Πόλη. Πρόκειται για
την έκθεση «Αλέκος Φασιανός: 45 χρόνια δημιουργίας», που
παρουσιάζει τη συλλογή του επιχειρηματία Στέφανου Ζαχαριάδη, 92 εκπατρισμένων έργων του καλλιτέχνη και επομένως,
αγνώστων στο ευρύ κοινό.
Στους σύντομους χαιρετισμούς που σηματοδότησαν τα
εγκαίνια της έκθεσης, η Πρόεδρος του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων, κ. Μαίρη Καμπουροπούλου, αφού
απηύθυνε θερμές ευχαριστίες στον κ. Φασιανό, στο συλλέκτη
κ. Ζαχαριάδη και στην επιμελήτρια κ. Αγαθονίκου, υπογράμμισε την καλλιτεχνική αλλά και την ποικιλόμορφη σημασία
μίας τέτοιας αναδρομικής έκθεσης για το νησί της Ρόδου αλλά
και για τα ευρύτερα πολιτιστικά πράγματα της Ελλάδας, τονίζοντας, στη συνέχεια, και την εκπαιδευτική αξία ανάλογων
εκθέσεων. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 13/11/09.

Αεροψεκασμός του δάσους
Η σύνταξη της εφημερίδας Τα Νέα της Σύμης έλαβε
την παρακάτω επιστολή από το Σύλλογο κατοίκων
Νημποριού Σύμης “Ο Ποσειδών” σχετικά με τον αεροψεκασμό του δάσους της Σύμης. Η επιστολή απευθύνεται προς το υπουργείο Γεωργίας, τη Διεύθυνση Δασών
Δωδεκανήσου, το ΠΕ.ΧΩ.ΔΩΔ/ΣΟΥ, το Δήμο Σύμης
και τα Μ.Μ.Ε.
“Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κύριε Διευθυντά, κύριε
προϊστάμενε, κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Πρόεδρε και μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί στο δάσος του
νησιού μας (κυπαρίσσια και πεύκα) η ξήρανση αρκετών
από τα δέντρα του με ταυτόχρονη αλλαγή του χρώματος
τους και η παρουσία σκουληκιών που «τρώνε» τα κλαδιά
και τον κορμό των δέντρων.
Επειδή η κατάσταση αυτή συνεχίζεται εδώ και δέκα
περίπου χρόνια και ο αριθμός των πληγέντων δέντρων
συνεχώς αυξάνεται, μέλη του συλλόγου μας επισκέφθηκαν πρόσφατα την Διεύθυνση Δασών Δωδ/σου και ανέφεραν την όλη κατάσταση στους αρμόδιους Δασολόγους,
οι οποίοι μας εξήγησαν ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται
στην Πιτυοκάμπη (Thaumetopοea pityocampa).
Σε σχετική ερώτησή μας για τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν μας είπαν ότι πρέπει να γίνει ψεκασμός του
δάσους με το βιολογικό εντομοκτόνο DIPEL 8L, η οποία
βάση της Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας με Αρ.
Πρωτ.80142 της 4-12-1998, φωτοαντίγραφο της οποίας
μας χορήγησαν και σας επισυνάπτουμε, πρέπει να γίνεται
στα μέσα του Σεπτέμβρη.
Παρακαλούμε τις υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται η παρούσα αίτησή μας, και ιδιαίτερα τον Αξιότιμο
κύριο Υπουργό, όπως επιληφθούν του όλου θέματος και
να φροντίσουν όπως αφού πρώτα γίνει σχετική αυτοψία
από Δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών Δωδ/σου προκειμένου να εξεταστεί και επί τόπου η ορθότητα της πρώτης
εκτίμησης για την αιτία του προβλήματος, και εξετασθεί
και η τυχόν ύπαρξη άλλων προβλημάτων που εμείς ως μη
ειδικοί δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, να διατεθεί και
αεροσκάφος για τον αεροψεκασμό, που βάση του προαναφερόμενου εγγράφου πρέπει να γίνει στα μέσα του
Σεπτέμβρη, και η λήψη κάθε δυνατού άλλου μέτρου για
την εξάλειψη και μη επανάληψη του άκρως ανησυχητικού αυτού φαινομένου για την επιβίωση του μοναδικού
σε ομορφιά και προσφορά για την υγεία μας δάσους.
Σε περίπτωση που ο τυχόν απαιτούμενος αεροψεκασμός δεν μπορέσει να γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να
δρομολογηθεί τουλάχιστον για το επόμενο έτος (2010).
Επίσης παρακαλούμε όπως ληφθούν τα απαραίτητα
μέτρα πυροπροστασίας για την προστασία του από τυχόν
πυρκαγιά η οποία θα είχε δραματικές επιπτώσεις κυρίως
λόγω του δύσβατου του εδάφους και της παντελούς ανυπαρξίας αντιπυρικών ζωνών, δασικών δρόμων, επαρκούς αριθμού δεξαμενών, κ.λ.π.
Σας ευχαριστούμε εν των προτέρων για το ενδιαφέρον σας και είμαστε πρόθυμοι για οτιδήποτε χρειαστείτε
από την πλευρά μας.
Τέλος παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με
κάθε ενέργεια σας”.

Τώρα και στη Σύμη!
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Public Transport
People are making complaints on a daily basis at
the limited service available at the bus-stops and at
the taxi-rank. There are times you wonder whether
the taxis will ever come as you can wait for more
than half an hour without one appearing.
The public perception is that they stop running
early at night (00:30-1:00) in the middle of the
tourist season, and this perpetuates the cut-off and
inconvenience to the residents of Horio, Pedi, and
Nimborio, depriving many of the Symi nightlife.
The bus has a regular and predetermined
timetable with immaculate service when it comes
to the driver, however it also stops too early at
23:00. In addition, there are third world scenes in
most journeys now in the summer, as the number
of standing passengers is too high as well as those
who don’t even attempt to get on as there is simply
no space.
We know that those who make decisions about
the island have their own private vehicles, it would
be good, however, if they used public transport
for a few days to realise the inconvenience and
discomfort that many residents and visitors to Symi
experience.
Neglected Horio is right to complain of the lack
of a bus shelter at the central bus stop where waiting
for the bus in the heat of the summer or when it
rains in the winter can be unbearable. It is really
a wonder why this is the case when Yialos has a
shelter for both the bus stop and taxi rank.
Isn’t it also time to have a taxi-rank in Horio,
where most of the population lives? Why is it that a
resident in Horio has to wait, often in vain, for a taxi
when all the time they are sitting down in Yialos?
They have to wait until they are lucky for a taxi to
come up and drop someone off in Horio or else they
must call and pay for the taxi to come to them.
E.G.

Not Even a Euro for
the Symi Festival
“It’s shameful for the Ministry of Culture to announce it is
not prepared to give even €1 for the 15th Symi Festival”
A stern and bitter Mayor expressed his sadness and
disappointment to the official guests at the premiere of the
Festival, who only had good words to say about the institution
of the Symi Festival during their greetings.
Receiving the warm applause of the crowd, the Mayor
castigated the indifference of the State and specifically
the Ministrty of Culture, saying that it is shameful that the
Municipality of Symi has to cover 80% of the cost of the
Festival, while the remaining 20% comes from the Greek
Parliament, organisations and private individuals, with only
trivial amounts from the Ministries.
The Mayor’s complaints were not only aired at the

premiere. During the welcoming of the Junior Foreign
Minister, Mr Valinakis, at both his arrival and at the formal
reception at the end of the Premiere, the Mayor didn’t lose the
opportunity to voice his disappointment for the treatment of
small Municipalities by the State, treatment that the two main
political parties should be prepared to pay for in the upcoming
general election. “A small message has already been given
during the European elections”, the Mayor said.
Interview with the Mayor of Symi on page 10»
Interview with the Austrian Ambassador on page 9»
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Editorial
The 15th Symi Festival is already more than
half-way through and so far, it has been a complete
success. We will wait until next month’s edition to
give a full review of the whole Festival but in the
meantime you can look at our photo gallery (page 7)
which includes most of the major events so far.

Public Works Progress on Symi

Photos © SymiGreece.com

by DIMITRIS CHRYSOCHOOS chrysochoosd@yahoo.gr

Pedi Marina
With the departure of the crane in Pedi, it is certain that
we are heading towards the end of the completion of the
work for the marina (photo above). Now all the blocks are
in place there are a few remaining tasks that need doing
such as the construction of the building in the middle of the
marina where the customs will be as well as facilities for the
anchored yachts, electricity, water supply, etc. According to
the contractor and assuming there is no problem with cash
flow, the marina will be completed by the end of October.
The work is being financed by the Greek Tourist Board
and the cost is about €2,000,000. As a resident said a few
days ago: “even if it were not to be used as a marina, the
work in itself has greatly improved the area, and the ones to
benefit are of course the home owners in Pedi”.

is being planned at Petalo (going all the way to Pitini) and
it doesn’t take much for the State to act like that. The new
jetty is only meant to reinforce that part of the harbour and
also to make it possible for small boats such as gullets and
yachts to anchor there.
There is a problem with available berths at the harbour,
and this has again been pointed out to the Mayor recently,
this time by Mr. Minoas Kyriakou, owner of the TV
station “Antenna”, president of a top Athens sports club
and former president of the Greek Olympic Committee.
The Mayor informed him about the disagreement with the
Archaeological Office on Rhodes about the creation of a
floating jetty in Harani and Mr Kiriakou of course, like the
rest of us, laughed ironically…

Reading Room, Cultural Centre & Schools

The Jetty by the Clock Tower

After a period of cash-flow problems for projects
affecting Greek regions financed by the European Union,
The new jetty in front of the Clock Tower progresses it now seems that money is available again. As a result,
satisfactorily (photo below) and the work should be the remaining work at the reading room “Aegli” (above the
completed in about a month’s time. There were many who pharmacy in Yialos) will be financed by the State, works
thought that with the new jetty it would be possible for big at the former Municipal building in Yialos (where the new
boats coming from Piraeus (e.g. the Diagoras) to use the Cultural Centre will be housed) progresses slowly which is
jetty, but this is fortunately not the case. If the new jetty the fault of the contractor according to the Mayor. The new
were sufficient for the big passenger boats, this would be building at the Panormitio High School will be ready by the
the perfect excuse for the State to abandon the new port that end of August and there are some few details to be fixed
at the new building of Ioanidio Primary school in
Horio. The opening of the new school buildings
is expected at the start of the new school year in
September. We hope the “Aegli” Reading Room
and the Cultural Centre will be completed soon
P.O. Box 41, Symi 85600, Dodecanese, Greece
afterwards.
T 0030 2246072363 • E news@symigreece.com
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Indoor Arena, HYTA and Disposal of
Rain Water
The Home Secretary has announced that the
program “Thiseas 2” will commence in 2010
(until 2014) and Municipalities in Greece will be
able to draw a collective amount of as much as
3.5 billion Euros. This should be good news for
the Municipality as two public works are being
financed by the Thiseas program,
namely the indoor arena in Horio
which has progressed well in recent
weeks and the HYTA (hygienic
disposal of waste) work which has
started in the area of Glyfonies.
Another project that is just about
to be completed involves control of
rain water in the Kampos area in
Horio via a conduit next to the indoor
arena. This will provide a solution to
the problem of flash flooding after
heavy rainfall and will improve the
area. Maybe the Municipality will be
in a position to finance more public
works through the program “Thiseas
2” when the necessary studies have
been carried out.

We have been very fortunate to interview
both Alexis Kostalas, a long-time friend of Symi and
its Festival (page 8), and the charismatic Austrian
Ambassador to Greece, Dr. Michael Linhart (page
9), who is full of obvious enthusiasm for Symi and
the Festival; we hope that both men will continue
to extend their involvement in Symi’s major annual
cultural event.
As the editor of the greek edition mentions
in his own editorial, we are concerned about the
usage of material from this newspaper and the
SymiGreece website, both photographs and text, by
daily newspapers in Rhodes, without permission or
acknowledgment. This practice is unprofessional and
undermines the whole business of journalism, and we
do hope that it will stop.
We would also like to re-iterate that
those who work on this paper are not able to cover
every event on Symi, and coverage of events is
generally limited to those that are important for the
island. Private individuals or organisations who have
an event that they think is worth some coverage in the
English language paper should send an invitation and
a press release to The News of Symi (English edition).
We regret that events with no invitation will not be
considered for coverage.
Finally, as a reminder to Symi’s summer
guests, you can continue to read The News of Symi
in English after you have left the island, and all
year round, online at http://www.symigreece.com/
newsofsymi.htm or by post using the subscription
information on this page.

The Nimborio Road
In the next two months the work to surface of the notoriously
poor Nimborio road will be put out to tender. It is a project that
has concerned the residents and shop owners in the area, but also
the Municipality with the problems it had to face until finally the
approved study could be submitted for funding. We hope there will
be no more delays so that work can start in the autumn and the new
road can be in place by Easter time.
Continued on page 12»
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Symi Festival: August Events
The 15th Symi Festival officially opened with a grand
performance by Eleni Tsalogopoulou (1/8) in the presence of
the island’s elected representatives, official guests and a large
crowd that filled the central square, surrounding bars and the
bridge in Yialos.
As this edition of The News of Symi only has limited space,
we present here a collection of photos of the performances that
took place up until 13 August. The News of Symi will present a
complete review of this year’s Festival in the next issue.
You can view photos and videos from most performances of
the 15th Symi Festival on the Symi Festival website at:
www.SymiGreece.com/festival

Eleni Tsaligopoulou 1/8

Dance groups of Irene Milonaki 4/8

Photos © SymiGreece.com

Gastronomic evening with Symi Shrimps

2/8

12/8 Women’s Association of Symi

7/8 Dance performance by Ballet Tan
Giannis Mathes 10/8

Symiote Theatre 8/8

Giannis Ritsos night 6/8

Duo Nota Bene

3/8

Kostis Avissinos 9/8

13/8 Kaiti Garbi
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ALEXIS KOSTALAS: “Symi is an
island where you have the luxury to
dream, to think that not all is lost…”
BY IRINI GAZI irinag@otenet.gr
His voice is among the most recognizable and most loved in
Greece…the announcement of the presentation of an event by
him is sometimes considered more important than the event
itself! An artistic narrator, presenter of classical theatre and
artistic sports, for many years he has been the official presenter
and commentator of Greek state television ERT presenting
figure skating and also Eurovision.
The News of Symi presents a small “portrait” of Mr Alexis
Kostalas, this valuable friend and admirer of Symi because as
he said to Christos Byron for the News of Symi:
“The real star is Symi. Someone who talks about the beauty
of the island won’t say something new… Walking today, my
last day here, the day of the concert by Duo Nota Bene, up in
Horio, I felt that you can see there the nobleness of the island.
Even in houses that are not being inhabited any more, you
can see that they are not deserted. You see these wonderful
stone walls, the cleanliness, the ethos in the way the place of
residence is being treated, the small road, the narrow street,
the wonderful balance between simplicity of landscape and
greenery… the amazing colours…
Tonight was a sunset where the sky was on fire and I
haven’t seen such a sunset for a very long time. It is an island
where you have the luxury in our times to be alone and think,
to dream, to think that not all is lost…”.
He‘s a musicologist, has studied finance and literature
in the US with postgraduate studies in linguistics. He has

also studied piano, classical singing (tenor with Maria
Konstantinou) and classical dancing. He has been a member
of the governing board of ERT, the committee of specialists
for music and dance for the EBU (European Broadcasting
Union), the Municipal company for cultural development in
Kalamata as a representative of the Ministry of Culture, and
the governing board of the National Theatre as well as the
advisory committee of the Athens Festival.
Together with his service in ERT he has worked as
a journalist for newspapers and magazines (Epikera,
Athinorama, Mesimvrini, Kiriakatiki Eleytherotipia). He
speaks three other languages: English, French and German
and lives permanently in Athens.
This year as in previous years, he honoured the Symi
Festival by presenting its Premiere, but also the “Gastronomic
evening with Symi Shrimps” event in Horio, as well as the
concert by Duo Nota Bene, the musical ensemble that the
Austrian Embassy presented at St John’s yard as part of the
Festival.
His wide education and the responsibility with which
he deals with each instance of his work, together with the
simplicity of his character, make him the perfect presenter
who knows very well how to acclimatise the spectators to the
uniqueness of each event, a combination that he used very well
on Symi; on the one hand he was enjoying himself, making
jokes and encouraging people to stand up and dance at the

Petalo Fish Taverna & Cafe Bar

Alexis Kostalas with Efi Yalousi (right) and Athanasia Tsouknida (left)
at the Premiere of the Smi Festival - Photo © SymiGreece.com

square in Horio and on the other, instilling with his lyricism a
devotion for classical music among the spectators at the yard
of St John.
About the many themes of the Festival and his own
experience of it, Mr Kostalas concluded with his usual
politeness to Christos Byron:
“The people I have met this year and since I started coming
here in 2000 when I was invited by Giannis Diakogiannis,
have humour, they are alive. I have met kindness… When it
comes to the island’s events, some are better, others are less
good as it happens in every festival… but the most important
thing is the island itself and its residents. I believe the island
itself will impose and it does impose its rules with ethos and
attention to anything that is being organised here.
Lots of words are easily said in our times and I hesitate to
speak, but I’m happy that I was here on Symi all these years.
I thank everyone and I thank those who had the kindness and
generosity to invite me.”
Generous words from a generous, wide-ranging personality
that Symi hopes to have the pleasure to welcome every year
at its Festival!

Savoy Hotel

The only authentic fish taverna on Symi - Directly on the sea!
To Book call: 6937197330 or 6955925428

In the centre of Rhodes Town
www.savoyrodos.gr - Tel. +30 22410 20721/2

Greek & Foreign Press

Haritomeni Restaurant

Papers, Magazines, Books, Cigars & Cigarettes
Next to Mina’s shop - Tel. 22460 71675

Excellent food, Spectacular views!
Open Every Day - Tel. +30 6945045074
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“Greece is a bit like a fairytale”
The Austrian Ambassador Dr Michael Linhart in The News of Symi
INTERVIEW CHRISTOS BYRON christos@symigreece.com WILL SAWYER will@symigreece.com
How did you first find out about the Symi Festival?
Last year I was in Corinth at an event and Alexis Kostalas
said to me “There is a nice Festival in Symi, you should go
there” and I told him that I was going to be on a sailing trip
and in the area at the time, and he said that he was going to
contact the Mayor and ask him to invite me.
My family and I were received very kindly in Symi and
we enjoyed the great premier concert by Glykeria last year,
and Lefteris (the Mayor) and I sat down later and I asked
if he was interested in a co-operation with us, that it would
be something different for the Festival. Lefteris was very
pleased, and showed us the yard of Ai Giannis which is
beautiful, and I said that I’d have no problem convincing an
ensemble to come to Symi, that they would offer their music
and Symi would offer the beauty of its culture and hospitality.
When Lefteris came later to Athens, I invited him over to my
house and we developed the idea some more.
For me it is important in my work to reach beyond Athens.
Athens is very busy and a lot is happening on a commercial
basis, and in a traditional way in the concert halls. It is very
nice to hold concerts in an open-air environment here in
Symi, with the tourists about. It inspires the artists and the
audience. Symi has been the start, with us focussing on many
of the islands of the Dodecanese this year and holding concerts
there too. It’s nice to get to the smaller islands as the larger
ones have more opportunity for these types of concerts.
Another thing I admire very much here in Symi is how
your Mayor has worked with your Turkish neighbours. He
has exactly the right approach and what he has achieved is
very valuable.

Photos © SymiGreece.com

Did you think the concert went well?
Our concert went really well, τhe location, as I have said,
is perfect and the artists enjoyed themselves. The yard at Ai
Giannis was full. I noticed that as the concert went on, people
became quieter and quieter and people were coming in from
all sides. They’d stop, sit on the side walls and stay for the
rest of the concert. It was lovely. There was no disturbance
from traffic noises which is often a problem for open-air
concerts. It went very well and the people really liked it, as
did the artists.
I hear that you have been looking at other venues on
Symi for concerts as well.
Giorgos (Papakalodoukas, the Festival Coordinator) and
I have discussed many places. We went around Symi and I
got to see the island through the eyes of one of its people. I
would like very much to be able to bring a larger ensemble
to the Main Square, maybe not next year but the year after,
as there would be some budget and logistical problems to
overcome. It would be nice to arrange something in the other
direction toο, to have artists from Symi come to Austria.
I love the yard at Ai Yiannis, but also the Evagellismos
with it’s yard and its perfect view. This would be nice next
year. Imagine how it would look with the full moon in the sky
and the ensemble playing!
Maybe we could even have something at Panormitis, a
piano concert maybe, though getting the people and a piano
there could be difficult.
Possibly we could even bring more than one ensemble to
Symi and have more than one concert here. I love Symi very
much, and we’ve had so many ideas. We’ve even thought
about how it might be to come here in the Winter!
Is this a specific program or something you are
developing via the Embassy?
We have around 700,000 tourists coming from Austria
every year to Greece, almost 10% of our population. If you
have that many people coming each year, we thought it would
be nice to offer our culture too…we see your culture, and
now you can see a little of ours. We had about 100,000 Greek
people come to Austria last year and they enjoy our culture.
The New Year concert from Austria is broadcast on Greek
television every year. It is a nice combination of cultures and
both countries can benefit. In the Dodecanese, we have now
just started and we very much want to continue with that. We
want to come to the Dodecanese, and Symi of course, more
often. It is an easy and pleasant co-operation, and helps the
relations between our countries.
Are you and your family enjoying your stay on Symi
this year?
We’ve been here more than a week. Apart from my wife
and daughters, my brother and his family are here, my mother
is here, and we are having a fantastic time. We’ve been staying
in Pedi but have been going around the island. We have been
to Panormitis, to the Pangyri at Ai Sotiris where we had a fun
time dancing. We’ve been enjoying the sea, swimming, and

exploring the island. It is amazing how much has been going
on here this week. Symi is so very Greek and unlike many
other islands it has so many Greek tourists. The food here on
Symi is also very good, especially the Symi shrimps! I love
the Greek hospitality, and it gets no better than on Symi…
to combine this with the great weather, time on the beach,
beautiful water….
I am used to the heat of Athens and Symi is one of the
hotter islands but with the breeze here and the sea all around
we don’t find it too hot. We are Austrians! we are very close
to the Greeks…we like singing, we like wine, we like dancing,
we are easy-going, we like fun.... Austria had a consul here
on Symi sometime around 1880, because there was a lot of
commerce with Symi exporting sponges and Austria exporting
wood via Trieste for making boats. It’s a nice part of the
history here.
What is your own feeling about tourism this year, not
only on Symi, but in Greece generally?
Tourists more and more are going their own way, booking
via internet, looking at prices. Symi has a great advantage
on that. You don’t have large hotels, and people are treated
individually; there is no mass tourism here. The hospitality
here is so good and this is appreciated and people come back
to Symi many times.
If you walk about the islands, there seems little difference
from previous years, people are still here. The statistics say
this year may be a little down, a few percent, but it is not
dramatic, though maybe some smaller places will have real
problems. I have heard that people are spending less, but
Greece was getting an image that it was expensive. Maybe a
bit of price regulation is not necessarily a bad thing; it could
be good for Greece.
I’m confident that the summer season in Greece will be
good…in Austria, at least, we had the best Winter season ever,
despite the economic situation in the World.
You obviously seem to be enjoying your job. How long
do you think you will be Ambassador in Greece?
I am the son of a diplomat and was born in Ankara. My early
life was very much “a gypsy life”. I served as Ambassador
to Syria and Croatia, and I was foreign policy advisor to
the foreign minister before he became Prime Minister. For
diplomats in Austria, Greece is a bit like a fairytale… a
beautiful country, with its weather and history and culture, and
it is very politically interesting… it is sexy for us! Our normal
assignments are two terms, and I have been Ambassador since
2007 and a term is 4 to 5 years. I want to stay in Greece as
long as possible but there are many other colleagues wanting
to come here. What though, can follow Greece?

Nikolas Patisserie

Symi sweets, Cookies, Ice Creams
The only traditional patisserie - in Yialos since 1925
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“Symi continues to be the favourite
destination of famous people”

20 questions to the Mayor of Symi by national newspaper
INTERVIEW GIORGOS ZAHARIADIS gzachariadia@in.gr
The Symi Festival started by the dear departed Giannis
Diakogiannis is an institution…
Our compatriot, the journalist Giannis Diakogiannis, was
instigator and creator of the Festival and also the Municipal
Music School of Symi. He managed to persuade important
people from all over the world to share his vision and take part
without being paid.
Sponsorships are being reduced…
Most of the time, the Ministry of Culture prefers to only
sponsor festivals that take place in Athens.
Have you received money from the Ministry for the
Festival this year?
Not even a Euro!
Is there a chance that the Festival will be
discontinued?
There is, even though we don’t want it to, because money
from sponsors is reduced and the Municipality is not really
able to cover the cost.
Is this year’s tourist season difficult for Symi as it is for
other places?
The significant reduction in accommodation bookings,
together with the shrinking of the tourist season makes this
year a particularly difficult one for Symi as well.
Is tourism via the boats doing well?
There is a small reduction in the number of arrivals of
tourist boats compared to last year.
Symi: favourite destination of the famous in the South
of the Aegean?
Symi continues this year too to be the favourite destination
of famous people, Greeks and foreigners, as it has a reputation
for its unique architecture and natural beauty.
Turks also prefer the island for their holiday…
They like Symi because it’s close, and because of its
natural beauty and the hospitality of its people.
Could there be a marina?
For such a big work to happen, bureaucracy needs to be
put to one side and not be worsened by officials sitting at their
desks.
Five years and the boat connection problem is still not
solved
There is a problem with the boat connection between Symi
and Piraeus; often the boats on the itinerary are old and this
can even make the trip uncomfortable. Also, the Symi-Rhodes
and Rhodes-Symi lines are not subsidised and the cost is
shouldered by the shipping company of the Municipality.
Is Symi suffering from illegal immigration?
The problem is huge as there are dozens of illegal
immigrants arriving on Symi on a daily basis. These people
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are being kept in miserable conditions at the police station.
The solution would be their organised and immediate removal
from the island given that there isn’t a place for them to stay
safely here.
There is also a problem with water as the island waits
for the water boats from Rhodes every day.
The problem of transporting water with water boats is big
given that the State sets specific amounts of water for each
island but this is not enough to cover the needs.
What about the desalination plant?
It is being completed gradually and we believe that by the
autumn the problem with water shortage will be solved.
Are there shortages in health matters too?
The clinic has major shortages both on personnel and
equipment. To give an example, we have a fully equipped
ambulance which was donated to the Municipality, but
the organisation of the clinic doesn’t have a position for an
ambulance driver!
What about school infrastructure?
The cost for the maintenance and repair of school buildings
is being forced upon the Municipality however much this
come to.
How do young people pass their time?
They have lots of activities.  We have so many sport events
with young people participating in athletics, football and
basketball, and also in various cultural events. We are also
constructing an indoor arena.
Is Symi starting to experience road traffic problems?
Because of the current infrastructure , there isn’t space for
constructing new roads. The central and coastal areas are not
meant for all types of vehicles and this is why there is a traffic
problem.
Are building works sympathetic to Symi’s unique
architecture?
The aim of the new building activities is to protect and
maintain the unique architecture of Symi given that the island
has been given a listed neoclassical area status
Is there interest from foreigners to buy houses?
Yes there is, and there are already some who have
bought.
Is the State still claiming some people’s land and
houses?
Unfortunately yes…and this is particularly sad. It is an
incomprehensible action. The Municipality has acted on the
matter but the process is time consuming.
First published by ΤΑ ΝΕΑ newspaper, 13/8/2009

USEFUL
NUMBERS
PUBLIC SERVICES
MUNICIPALITY                                  2246370110
CULTURAL CENTRE                 2246360413
CITIZENS’ ADVICE
                   2246360400
WATER COMPANY (DEYAS)            2246070005
SOCIAL SERVICES
           2246360419
POLICE   
         2246071111
PORT AUTHORITY                           2246071205
CUSTOMS HOUSE                               2246071429
ELECTRICITY COMPANY                  2246071338
PHONE COMPANY (ΟΤΕ)
2246071212
POST OFFICE
                        2246071315
DOCTOR’S CLINICS
YIALOS
                         2246071290
HORIO                                        2246071316
DENTISTS
VOLONAKIS H.                      2246071272
TSAVARIS V.                      2246072050
PHARMACY
TSAVARIS Y.

                    2246071888

BANKS
NATIONAL                                            2246072294
ALPHA                                                   2246071085
DODEKANISOS                    2246071332
TRAVEL AGENTS
ANES                                    2246071100
KALODOUKAS                    2246071077
SYMI TOURS                    2246071307
TAXIS
STAMATIS
                   6945226348
GIORGOS
                   6974623492
KOSTAS
                                  6945252308
THANASIS
                   6946568731
THODOROS
                   6945531676
KOSTANTINOS                                         6944105596

ADVERTISE

Inside The News of Symi for
as little as €10 - Discounts available
T 6947402722  
E news@symigreece.com

FOR RENT

DOMA Real

Estate SYMI

The trusted expert advisors
A house for your holiday in Symi is a
privilege, and... if chosen wisely, it will
also become a great investment
We are located at the centre of the Symi
port above Pahos kafeneio

www.doma.gr

Tel. 22460 72619
e-mail: domasymi@otenet.gr

Shop in Yialos, 30sqm, ground and
fisrt floor. Centraly located, at the
start of Kali Strata.  
For more information call
+30 6936665584

FOR SALE

Land in Pedi with permission to build
two-story house, 110 sqm. The first floor
balcony and the ground-floor yard have
uninterupted view of the sea.
T 2246072519  M 6932610931
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Find your way around with your free Symi Map

QUIZZES by SIMOS #6

Solutions will be in the next edition of The News of Symi. If you
can’t wait, they are available online now at SymiGreece.com
DITLOIDS
A ditloid is a mixture of letters and numbers. A letter represent a word beginning with that letter. So,
for example, the ditloid “8 L on a S” has the solution “8 Legs on a Spider”. They start easy and get
progressively more fiendish. You can write your answers in the space provided. Enjoy!
1. The 39 S
2. 1000 K in a T
3. 31 D in A
4. 10 GB (S on the W)
5. 41 K from S to R
6. 15 SF
7. MAA 0 (WS)
8. 206 B in the HB
9. IT 2 (MG & KW)
10. 7 (D)H for ET

NAGGAGRAM

Τ Τ Ο
R Ν E
U A F

How many words of 4 or more letters can you find from
these 9 letters? Each letter can be used once without
plurals ending in s or names of people or places. Every
word must contain the letter in the centre and be allowable
in Scrabble. There is one 9-letter word to discover.

Good: 28-41 words V. Good: 42-56 words Excellent: 56 words or more
PEOPLE SPOTTING
Do you know who these famous people are, and what is their connection?

Solutions #5 Ditloids: Ocean’s 11, 100 Pence in a Pound, 7 Wonders of the Ancient World, 9 Lives of a Cat, When I’m 64 (The Beatles), 99 Red Balloons (Nena), 340.75 Drachmas in a Euro, 4 Best Actress Oscars for Katharine
Hepburn, 9 is the Square Root of Eighty-One, 1852 Metres in a Nautical Mile. NAGGAGRAM: satellite, stellate, tallest,tallies, allies,estate,illest,latest,listee,listel,sallet,saltie,settle,stelae,stelai,stella,teasel,testae,titles, aisle,alist,easel,is
let,istle,lease,least,lisle,selle,setae,setal,slate,sleet,stale,stall,state,steal,steel, stela,stele,stile,still,stilt,tails,taste,tease,tells,tesla,testa,tiles,tills,tilts, ails,ease,east,eats,else,isle,lase,last,lest,lets,lies,list,sail,sale,sall,salt, sate,sati,seal,seat,sell
,sill,silt,site,slat,slit,stat,stet,tees,test,ties. PEOPLE SPOTTING: The two people in the picture are John Travolta and fellow Scientologist, Tom Cruise.
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ODAS Exhibition
ODAS (Association of Creative People of Symi) started in 2006 with
the initiative of the well-known Symiot artist Irini Kostandinidi (Aruni)
and holds an annual exhibition as part of the Symi Festival. This year,
the small exhibition (due to limited space) is held in Horio and among
the artists exhibiting their work are economic migrants who live and
work on Symi. The exhibition is open until 22 August.
For more information about the ODAS exhibition as well as to view or
buy any of the exhibits, please contact Aruni on arunisym@otenet.gr

Public Works Progress
« Continued from page 6

The Football stadium in Pedi
The Dodecanese Prefecture will be supplying 400,000 Euros for
a synthetic grass surface and construction of an athletics track at the
Municipal stadium in Pedi. The news was given to The News of Symi by
the Mayor at the night of the official premiere of the Symi Festival in
front of the Junior Foreign Minister Mr Valinakis, the Dodecanese MP
Mr Pavlidis and other officials who attended the Festival Premiere. By
the end of September, cleaning and fencing off the area will be complete
so that the main part of the work can be carried out. The cost of the
project is €1,300,000 and is expected to be completed by the end of
November.

Our New Small Hospital
The processes of tendering is at its final stages for the construction of
a modern “small hospital” that the Municipality is planning in Horio.
The planning has already been issued after the necessary approvals by
the Ministry of Health and the project will be funded by the Prefecture
of Dodecanese. According to the Prefecture the process of tendering
and the start of construction are expected to start in the next couple of
months and the total cost will be €700,000.

EXPATCAT
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Ten-Legged Freaks
BY WILL SAWYER will@symigreece.com
If you own a house on Symi, be it down by the sea
or high up in Horio, you will eventually meet a Symi
Spider. Fortunately, only a small majority of tourists
ever get to see one (even after a decade of visits) for
they are elusive creatures that hide away for most of
the hotter months; the Symi Spider tends to be a rather
juicy creature, you see.
The Symi Spider (the capital letters are mandatory,
by the way!) are
an
arachnophobe’s
nightmare… a huge
beast that can run
faster than you can
(that’s a little lie!) will
bring down a sheep or
goat with ease (that
was a big lie!) and
wander in marauding
packs looking for
tasty, pale Northern
Europeans to eat (that
was a huge lie!). No,
seriously, they may
be biggish, but they
are more scared of
you…so long as you
panic and squeal, or swat at them with a napkin, that is.
Sit still, and they rather enjoy running up your trouser
leg (I have seen this happen!) or climbing up your back
(I have heard of this happening).
To the people of Symi they are simply refered to
as the “roa” though nobody I’ve asked seems to know
where this name comes from. When a “roa”
appeared on the wall at a bar in Yialos recently,
a brave Symi man picked it up and put it on
his large tattooed bicep, and began to stroke it
fondly. The silly show-off! Within a minute he
was a panicky mess, running in circles squealing
“get it off me!” as it began to walk up his arm
and he realised that Symi Spiders have scratchy
claws!
Fortunately, I have only had Symi Spiders
in my yard and not yet in the house, and I hope
this is because of my overly large family of Symi
Cats (capitals also intended), who, while being
well-fed, can’t ignore their instinct to chase and
kill big, juicy, hairy things that can run fast.
When the summer starts, I often find my thoughts
turning to Symi Spiders, though. May and June
are the most likely months for spotting them, and
maybe again in October.
I visited a lady in Selahouri in the Spring to
vaccinate her cat for FAROS (as one does) and
afterwards, while admiring her garden with its
abundance of fat small spiders, I asked if she
was ever visited by the larger variety. I am glad I
asked because she was able to tell me something
I’d wanted to know for years... the name of the
species of these beasts. It seems that some time
ago she posted a dead one to the boffins at the
Royal Entomological Society in London for
identification and it didn’t take them long.

So, say hello to Chaetopelma Aegyptiacum, a
tarantula (no less) that is known to tarantula lovers as
the Cypriot Grey and which is, officially, the largest
spider in Europe (with specimens upto 15 cm long).
The fifth pair of legs, by the way, are not “officially”
a pair of legs according to the boffins (as spiders only
have 8 legs), but “pedipalps”, little appendages that
have joints and look a lot like legs to me!
Their bite is, I
have been told, not too
painful and definitely
not fatal and they’re
not keen on the taste
of tourists. Speaking
with my neighbour
the other day, she told
me that she has many
in her garden that live
in little holes in the
ground. When we
were told the name, I
thought Chaetopelma
meant “Kato Pelma”,
almost the Greek for
Photo © Simon Keppie
under the sole of one’s
foot... and I thought “I
shall never walk barefoot in my neighbour’s garden...
not ever!”. She also told me that while they are as ugly
as the worst of imaginable sins, they are an important
part of Symi’s ecology as they eat the only other creature
on Symi that may be as disgusting as themselves… the
delightful crimson & brown roaches.

#6 expatfat
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της Σύμης

“Η Ελλάδα είναι κάτι σαν παραμύθι...”
Ο Πρέσβης της Αυστρίας Dr Michael Linhart στα ΝΕΑ της Σύμης
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡΗΣΤΟς ΜΠΑΥΡΟΝ christos@symigreece.com WILL SAWYER will@symigreece.com
Πως μάθατε πρώτη φορά για το Φεστιβάλ Σύμης;
Ήμουνα πέρσι στην Κόρινθο σε μια εκδήλωση με τον
Αλέξη Κωστάλα και μου είπε “Γίνεται ένα ωραίο Φεστιβάλ
στη Σύμη, πρέπει να πας”. Του είπα ότι θα είμαι στην περιοχή εκείνη την περίοδο κάνοντας ιστιοπλοΐα και μου είπε ότι
θα επικοινωνούσε με το Δήμαρχο και θα του ζητούσε να με
προσκαλέσει.
Στη Σύμη μας υποδέχτηκαν εμένα και την οικογένειά μου
πολύ θερμά και ευχαριστηθήκαμε την υπέροχη εναρκτήρια
συναυλία της Γλυκερίας. Καθήσαμε μετά με το Λευτέρη (το
Δήμαρχο) και τον ρώτησα αν θα τον ενδιέφερε μια συνεργασία μαζί μας που θα έφερνε κάτι διαφορετικό στο Φεστιβάλ.
Ο Λευτέρης χάρηκε πάρα πολύ, και μας έδειξε το πλατύ του
Αη Γιάννη που είναι πανέμορφο. Του είπα ότι δεν θα ήταν
δύσκολο να πίσω ένα μουσικό σύνολο να έρθει στη Σύμη,
να προσφέρουν τη μουσική τους και η Σύμη να προσφέρει
την ομορφιά του πολιτισμού της και τη φιλοξενία της. Όταν
αργότερα ο Λευτέρης ήρθε στην Αθήνα, τον κάλεσα στο σπίτι
μου και αναπτύξαμε την ιδέα παραπέρα.
Για μένα είναι σημαντικό στη δουλειά μου να επεκταθούμε πέρα από την Αθήνα. Στην Αθήνα υπάρχει μεγάλη
δραστηριότητα και γίνονται πολλές εκδηλώσεις στις αίθουσες συναυλιών τόσο σε εμπορική όσο και πραδοσιακή βάση.
Είναι πολύ όμορφο να γίνονται συναυλίες σε ανοιχτούς
χώρους στη Σύμη, με τους τουρίστες τριγύρω. Εμπνέει τον
καλλιτέχνη και το κοινό. Με τη Σύμη έγινε η αρχή, και φέτος
κάναμε συναυλίες σε πολλά νησιά στα Δωδεκάνησα. Είναι
ωραίο να πηγαίνεις στα μικρά νησιά μια και τα μεγάλα έχουν
πιο πολλές ευκαιρίες για τέτοιου είδους συναυλίες.
Το άλλο που θαυμάζω πάρα πολύ εδώ στη Σύμη είναι το
πως ο Δήμαρχός σας συνεργάζεται με τους Τούρκους γείτονές
σας. Έχει πολύ σωστά προσεγγίσει το θέμα και αυτό που έχει
επιτύχει είναι πολύτιμο.
Πως σας φάνηκε η συναυλία, είστε ευχαριστημένος;
Η συναυλία μας πήγε θαυμάσια, και οι καλλιτέχνες ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Το πλατύ του Αη Γιάννη ήταν γεμάτο
κόσμο. Παρατήρησα ότι όσο προχωρούσε η συναυλία, γινόταν ολοένα και πιο μεγάλη ησυχία και ο κόσμος ερχόταν στο
χώρο από όλες τις μεριές. Σταματούσαν, κάθονταν στα πεζούλια στην άκρη και έμεναν μέχρι το τέλος. Ήταν υπέροχο. Δεν
υπήρχε καμία ενόχληση από θορύβους οχημάτων όπως συμβαίνει συνήθως σε συναυλίες σε ανοιχτό χώρο.
Ακούσαμε ότι κοιτάζετε και άλλους χώρους στη Σύμη
όπου θα μπορούσαν να γίνουν τέτοιου είδους συναυλίες.
Πήγαμε με το Γιώργο (Παπακαλοδούκα, συντονιστή του
Φεστιβάλ) σε πολλά μέρη στη Σύμη και είχα την ευκαιρία
να δω το νησί έτσι όπως το βλέπει ένας κάτοικος. Θα ήθελα
πάρα πολύ να φέρω ένα μεγάλο μουσικό σύνολο να παίξει
στην κεντρική πλατεία στο Γιαλό. Αν δεν τα καταφέρουμε του
χρόνου λόγω οικονομικών ή άλλων δυσκολιών, ελπίζω την
μεθεπόμενη χρονιά.

Μ’ αρέσει πολύ το Πλατύ του Αη Γιάννη, αλλά επίσης και
το Πλατύ του Ευαγγελισμού με την υπέροχη θέα και θα ήταν
ωραία να κάναμε κάτι εκεί του χρόνου. Φαντάσου το χώρο
κάτω από την πανσέληνο ακούγοντας τη μουσική! Ίσως να
μπορέσουμε να κάνουμε ένα ρεσιτάλ πιάνου στον Πανορμίτη,
αν και η μεταφορά του κόσμου και του πιάνου εκεί ίσως να
μην είναι πολύ εύκολη. Θα μπορούσαμε επίσης να φέρουμε
και περισσότερα από ένα μουσικά σύνολα. Αγαπάω τη Σύμη
πάρα πολύ και έχουμε τόσες πολλές ιδέες. .. μέχρι που σκεφτήκαμε πως θα ήταν να έρθουμε εδώ το χειμώνα! Θα ήταν
επίσης ωραία αν οργανώναμε και κάτι προς την άλλη κατεύθυνση, να έρθουν καλλιτέχνες από τη Σύμη στην Αυστρία.
Η συμμετοχή σας στο Φεστιβάλ είναι μέρος κάποιου
πολιτιστικού προγράμματος που αναπτύσει η Πρεσβεία;
Έχουμε περίπου 700.000 τουρίστες που έρχονται κάθε
χρόνο από την Αυστρία στην Ελλάδα, σχεδόν 10% του πλυθησμού μας και σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε και κάτι από τον πολιτισμό μας... βλέπουμε το δικό σας
πολιτισμό και τώρα μπορείτε να δείτε και λίγο απ’ τον δικό
μας. Πέρσι περίπου 100.000 Έλληνες ήρθαν στην Αυστρία
και ευχαριστήθηκαν την κουλτούρα μας. Η Πρωτοχρονιάτικη
συναυλία από την Αυστρία μεταδίδεται στην Ελληνική τηλεόραση κάθε χρόνο. Στα Δωδεκάνησα ξεκινήσαμε φέτος και
θέλουμε να συνεχίσουμε και να ερχόμαστε πιο συχνά. Είναι
μια εύκολη και ευχάριστη συνεργασία, μια όμορφη μήξη
πολιτισμών που βοηθάει τις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας.
Πως παιρνάτε με την οικογένεια σας φέτος στη Σύμη;
Είμαστε εδώ για πάνω από μια βδομάδα. Εκτός από τη
γυναίκα και τις κόρες μου, είναι εδώ ο αδελφός μου με την
οικογένειά του όπως και η μητέρα μου και περνάμε φανταστικά. Μένουμε στο Πέδι αλλά επισκευθήκαμε όλο το νησί.
Πήγαμε στον Πανορμίτη και στο πανυγήρι του Μεγάλου
Σωτήρη όπου χορέψαμε και περάσαμε θαυμάσια. Απολαμβάνουμε τη θάλασσα, κολυμπάμε και εξερευνούμε το νησί.
Είναι καταπληκτικό πόσα διαφορετικά πράγματα γίνονται
εδώ αυτή τη βδομάδα. Η Σύμη είναι τόσο πολύ ελληνική και
σε αντίθεση με άλλα νησιά έχει πολλούς Έλληνες τουρίστες.
Το φαγητό είναι επίσης πολύ καλό, ειδικά το Συμιακό γαριδάκι! Αγαπώ την ελληνική φιλοξενία και δεν τη συναντάς
πουθενά καλυτερη όσο εδώ στη Σύμη... σε συνδιασμό με τον
υπέροχο καιρό, τις όμορφες παραλίες, τη θάλασσα...
Έχω συνηθήσει τη ζέστη της Αθήνας και η Σύμη είναι
από τα πιό ζεστα νησιά αλλά με το αεράκι που φυσάει και
τη θάλασσα γύρω-γύρω, δεν μας πειράζει η ζέστη. Είμαστε
Αυστριακοί! είμαστε πολύ κοντά στους Έλληνες... μας αρέσει
το τραγούδι, το κρασί, ο χορός, είμαστε εύκολοι άνθρωποι με
κέφι και μας αρέσει να περνάμε καλα... Η Αυστρία είχε προξενείο εδώ στη Σύμη γύρω στο 1880, μια και υπήρχαν εμπορικές συναλλαγές. Η Σύμη εξήγαγε σφουγγάρια και η Αυστρία
ξυλεία μέσω Τεργέστης για την κατασκευή καραβιών. Είναι
μια όμορφη πτυχή της εδώ ιστορίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγρόκτημα άρτιο, οικοδομήσιμο, προσβάσημο και συνδεδεμένο με το δίκτυο
νερού του Δήμου, με θέα τον οικισμό
του λιμανιού στο Πέδι και σε απόσταση
400 μέτρων περίπου, σε τιμη ευκαιρίας
Τ 22460 72519 Κ 6932610931

Στο Πέδι οικόπεδο με άδεια διώροφης
οικοδομής, 110 τ.μ. Τόσο η βεράντα του
ορόφου όσο και η αυλή του ισογείου
έχουν απεριόριστη θέα στη θάλασσα.
Τ 22460 72519 Κ 6932610931

Πως βλέπετε τα πράγματα φέτος με τον τουρισμό, όχι
μόνο στη Σύμη αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα;
Οι τουρίστες ολοένα και περισσότερο ταξιδεύουν μεμονωμένα κάνοντας κρατήσεις μέσω διαδυκτίου και συγκρίνουν
τιμές. Η Σύμη είναι σε πλεονεκτική θέση σε αυτόν τον τομέα.
Δεν έχετε μεγάλα ξενοδοχεία και ο καθένας αντιμετωπίζεται
προσωπικά, δεν υπάρχει μαζικός τουρισμός εδώ. Η φιλοξενία
είναι πολύ καλή και αυτό εκτιμάται από τον κόσμο που επισκέπτεται τη Σύμη πολλές φορές.
Αν περπατήσεις στα νησιά, φαίνεται να μην υπάρχουν
μεγάλες διαφορές σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Οι στατιστικές λένε ότι ο τουρισμός φέτος ίσως να είναι πεσμένος
κατά λίγες ποσοστιαίες μονάδες, αλλά η μείωση δεν είναι
δραματική, αν και κάποια μικρότερα μέρη ίσως να έχουν
σημαντικά προβλήματα. Άκουσα ότι ο κόσμος ξοδεύει λιγότερα, αλλά είχε δημιουργηθεί η εικόνα ότι η Ελλάδα είναι
ακριβή χώρα. Ίσως κάποιες ρυθμίσεις σε ορισμένες τιμές
να μην είναι απαραίτητα κακή ιδέα. Είμαι πεπεισμένος ότι
η καλοκαιρινή σαιζόν στην Ελλάδα θα είναι γενικά καλή...
στην Αυστρία, τουλάχιστον, είχαμε την καλύτερη χειμερινή
σαιζόν μέχρι τώρα παρά την οικονομική κρίση.
Είναι φανερό ότι απολαμβάνετε τη δουλειά σας. Πόσο
καιρό θα μείνετε Πρέσβης στην Ελλάδα;
Είμαι γιός διπλωμάτη και γεννήθηκα στην Άγκυρα. Τα
πρώτα χρόνια έκανα “τσιγγάνικη ζωή”. Ήμουνα Πρέσβης σε
Συρία και Κροατία και έχω διατελέσει σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Υπ. Εξωτερικών της Αυστρίας, πριν εκλεγεί Πρωθυπουργός. Για Αυστριακούς διπλωμάτες, η Ελλάδα
είναι κάτι σαν παραμύθι... μια όμορφη χώρα, με καλό καιρό,
ιστορία και πολιτισμό και επίσης πολιτικά ενδιαφέρουσα...
είναι σέξι για μας! Η συνήθης θητεία ενός Πρέσβη είναι για
δύο περιόδους 4-5 χρόνων η μία. Εγώ είμαι στην Ελλάδα από
το 2007 και θέλω να μείνω όσο γίνεται περισσότερο, αλλά
είναι πολλοί συνάδελφοι που θέλουν να έρθουν εδώ. Τι καλύτερο όμως μπορεί να υπάρξει ποτέ μετά την Ελλάδα;

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ο 1ος όροφος του κτιρίου
όπου στεγάζεται το
καφέ-μπαρ Καντιρίμι.
Για πληροφορίες 6955305156

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημα στο Γυαλό, 30τ.μ. ισόγειο
και 1ος όροφος. Βρίσκεται σε κεντρικό
σημείο, στην αρχή της Καλής Στράτας,
σε άριστη κατάσταση.
Πληροφορίες στο τηλ. 6936665584
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Τα Έργα Προχωρούν στη Σύμη
« Συνέχεια από τη σελίδα 2
το ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η δημοπράτηση και οι εργασίες, σύμφωνα με παράγοντες της Νομαρχίας, υπολογίζεται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο δίμηνο, το δε συνολικό κόστος θα
ανέλθει στα 700.000 ευρώ περίπου.
Η κατασκευή ενός σύγχρονου κτιρίου για την περίθαλψη
των κατοίκων του νησιού αποτελούσε ένα από τους πρώτους
στόχους της παρούσης Δημοτικής Αρχής.

Αφαλατώσεων… συνέχεια
Περίεργες φήμες κυκλοφορούν εδώ και μέρες στο νησί μας
σχετικές με την λειτουργία των αφαλατώσεων. Τελευταία,
γίναμε δέκτες δύο ανωνύμων τηλεφωνημάτων όπου μας ενημέρωναν ότι, άτομα εκτός Σύμης προσπάθησαν να δωροδοκήσουν τους Γερμανούς τεχνικούς, ώστε να καθυστερήσουν την
παραγωγή νερού. Ως γνωστό, οι Γερμανοί είναι υπεύθυνοι για
τη λειτουργία και παραγωγή νερού με ανεμογεννήτρια. Όπως
μας είπαν, αρνήθηκαν την προσφορά.
Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες δύο μονάδες της εταιρείας
Caligan, όπου υπεύθυνο για την έναρξη λειτουργίας τους
είναι το υπουργείο Αιγαίου, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε

Επισημάνσεις
« Συνέχεια από τη σελίδα 1
ξεκαθαρίσει η κατάσταση (άρχισε ήδη να ξεκαθαρίζει),
να διακοπεί το πρόγραμμα μετάδοσης της ραδιοζώνης του
Δήμου. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, το Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου εδώ και 6 χρόνια περίπου μέσα από νομότυπες διαδικασίες, ενοικίαζε ώρες για δικό του πρόγραμμα.
Φαίνεται ότι το επιτυχημένο πρόγραμμα, οι διαφημίσεις,
και οι επερχόμενες δημοτικές εκλογές, ήταν οι λόγοι που
κάποιοι θέλησαν να φιμωθεί η ραδιοζώνη.		

που κολλά η όλη ιστορία και δεν αρχίζει η παραγωγή. Όταν
το υπουργείο δηλώνει ότι θα δώσει 45.000 κυβικά στη Σύμη,
από τα 90.000 που ζητά ο Δήμαρχος κατά το μήνα Αύγουστο, τότε θα πρέπει να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να θέσει
τις δύο μονάδες σε λειτουργία; Εάν χρειάζεται να πληρωθεί
ακόμη κάποιο χρηματικό ποσό από τη ΔΕΥΑΣ και αδυνατεί
να το πράξει, ας το πληρώσει το υπουργείο –αφού σίγουρα θα
έχει κέρδος.
Θα πρέπει στο σημείο αυτό να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας ότι αναμένεται να έρθει και τρίτη μονάδα αφαλάτωσης, και στο σύνολό τους θα παράγουν περί τα 2.400
κυβικά το 24ωρο. Πάντως, σε ερώτημα που θέσαμε στο
Δήμαρχο για το πότε βλέπει να λειτουργούν οι αφαλατώσεις
του υπουργείου Αιγαίου, μας απάντησε «μέσα στο Σεπτέμβρη».
Η αφαλάτωση με ανεμογεννήτρια είναι ήδη έτοιμη και
όπως μας πληροφόρησε ο καθηγητής κ. Pladicof, άρχισε ήδη
η παραγωγή νερού σε πειραματικό στάδιο και με ενέργεια από
το σταθμό της ΔΕΗ. Αναμένονται οι καιρικές συνθήκες ώστε
να λειτουργήσει η ανεμογεννήτρια και να γίνουν οι εργασίες
σύνδεσης με το δίκτυο.

4. Μας τέθηκε το ερώτημα γιατί σαν εφημερίδα δεν καλύψαμε ορισμένες πολιτιστικές δραστηριότητες που έγιναν
από ιδιώτες, τον μήνα αυτό. Θα θέλαμε να απαντήσουμε ότι,
στην σύνταξη της εφημερίδας δεν έφθασε καμιά πρόσκληση,
ώστε κάποιος από τους συντάκτες της να καλύψει επαρκώς
τις δραστηριότητες. Γνωρίζουμε, ή μάλλον είμαστε βέβαιοι
ότι ορισμένοι δεν τρέφουν τα αγαθότερα των συναισθημάτων για πρόσωπα που συνεργάζονται με Τα Νέα της Σύμης.
Όμως, η ενημέρωση αφορά όλους, ενώ η αντιπάθεια μόνο
μερικούς. Εμείς τουλάχιστον τα ξεχωρίζουμε.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που γίνονται από ιδιώτες και δεν απευθύνουν
πρόσκληση κάλυψης στην εφημερίδα, δεν θα αναφέρονται.

ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ
Τ.Γ.Ε.Ο. Α.Ε.
(ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ)
ΧΩΡΙΟ –ΣΥΜΗΣ

Το Μαντείο

Καφέ ή ποτό με υπέροχη θέα προς Πέδι
Παιδική Χαρά - Εύκολη πρόσβαση Πάρκινγκ - Ασύρματο Ίντερνετ
Περιοχή Αγίου Ελευθερίου, Χωριό
Τ 22460 71741
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ
ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ,
ΕΡΓΑΛΕΙΑ «ΜΑΚΙΤΤΑ» & «BOSCH»
ΤΗΛ. 22460 72660
ΤΗΛ. FAX 22460 70022

Ηθοποιοί στη Σύμη
Αγαπημένος προορισμός έχει γίνει απ’ό,τι φαίνεται η
Σύμη για μια σειρά από γνωστούς και πολύ αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς: Χρήστος Σιμαρδάνης, Μαρία
Λεκάκη, Μαρία Γκαβογιάννη, Καίτη Κωνσταντίνου,
Χρήστος Ευθυμίου, Γιάννης Τσιμιτσέλης και πολλοί
άλλοι την έχουν επιλέξει τα τελευταία χρόνια για τις
καλοκαιρινές τους διακοπές…
Η ομορφιά του νησιού σε συνδυασμό με την ησυχία
που τους προσφέρει, είναι σύμφωνα με δηλώσεις τους,
ό,τι αποζητούν από τις διακοπές τους και αισθάνονται
πως εδώ το βρίσκουν απόλυτα!
Έτσι, τον περασμένο μήνα, η ηθοποιός Βίκυ Βολιώτη έμεινε στη Σύμη και συγκεκριμένα στη Μαραθούντα, για δύο εβδομάδες. Σεμνή παρουσία και διακριτική, δήλωσε φεύγοντας ότι είχαν δίκιο οι συνάδελφοί
της που της σύστησαν το μέρος, πως πέρασε υπέροχα
και θα ξαναέρθει του χρόνου.
Είναι τιμή για τη Σύμη να την αγαπούν και να τη
διαφημίζουν στον κύκλο τους καλλιτέχνες αυτού του
επιπέδου, με ζηλευτή καριέρα και περίσσιο ήθος, καλλιτεχνικό και μη…
Ε.Γ.

Συγκοινωνία
Τα παράπονα που ακούγονται καθημερινά στις στάσεις των ταξί και του λεωφορείου δίνουν και παίρνουν,
καθώς η ταλαιπωρία του κόσμου είναι μεγάλη από την
ελλιπή εξυπηρέτηση που γίνεται. Τα μεν ταξί, υπάρχουν
ώρες που απορεί κανείς πού βρίσκονται, αφού μπορεί
να περιμένει πάνω από μισή ώρα χωρίς να εμφανιστεί
ούτε ένα, αλλά και σύμφωνα με το κοινό αίσθημα, σταματούν τις βάρδιες τους νωρίς το βράδυ – 12.30- 1.00 εν
μέσω τουριστικής σαιζόν - διαιωνίζοντας έτσι τον αποκλεισμό ή την ταλαιπωρία των κατοίκων του Χωριού,
του Πεδιού αλλά και του Νημποριού από τη νυχτερινή
ζωή της Σύμης.
Το μεν λεωφορείο, τακτικό στα καθορισμένα δρομολόγια του και με άψογη εξυπηρέτηση του οδηγού
του, ωστόσο και αυτό σταματά πολύ νωρίς, μόλις στις
11 μμ. Επιπλέον, τριτοκοσμικές σκηνές εκτυλίσσονται
στα περισσότερα δρομολόγια του τώρα το καλοκαίρι,
καθώς ο αριθμός των όρθιων επιβατών παραείναι μεγάλος, αλλά και όσων δεν επιχειρούν καν να μπουν μέσα
επειδή απλά δεν χωράνε…
Γνωρίζουμε ότι όσοι αποφασίζουν για το νησί διαθέτουν ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, καλό θα ήταν πάντως
να κυκλοφορήσουν λίγες μέρες με τα δημόσια για να
δουν σε τι ταλαιπωρία υπόκειται ο κάτοικος ή ο επισκέπτης Σύμης στο θέμα της συγκοινωνίας.
Τέλος, το παραμελημένο Χωριό, δικαίως παραπονείται για την έλλειψη ενός υπόστεγου στην κεντρική
τουλάχιστον στάση του λεωφορείου, όπου η αναμονή
μες στο λιοπύρι το καλοκαίρι, αλλά και στη βροχή το
χειμώνα, είναι το κάτι άλλο… Άξιο απορίας πράγματι,
το πού οφείλεται αυτή η έλλειψη όταν ο Γιαλός διαθέτει υπόστεγο και στη στάση των ταξί και στου λεωφορείου. Ακόμη, μήπως είναι καιρός να δημιουργηθεί και
στο Χωριό – που έχει και τον περισσότερο πληθυσμό
του νησιού- μία πιάτσα για ταξί; Γιατί πρέπει δηλαδή ο
κάτοικος του να περιμένει άσκοπα ταξί όταν αυτά κάθονται στην πιάτσα του Γιαλού και δεν τυχαίνει να έχουν
δρομολόγιο και καταλήγει να πληρώνει ραντεβού για
την εξυπηρέτησή του;
Ε.Γ.
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ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
kyriakosg21@yahoo.gr

Από αυτό το μήνα, η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ
της Σύμης, σε συνεργασία με τον αθλητικό
συντάκτη Καρακατσάνη Κυριάκο θα σας
ενημερώνουν για τα αθλητικά δρώμενα της
Σύμης. Ειδήσεις από το χώρο του τοπικού
ποδοσφαίρου, του μπάσκετ αλλά και του στίβου θα περιλαμβάνονται στην αθλητική μας στήλη. Θα μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για την προσπάθεια του ποδοσφαιρικού μας τμήματος
στο Β΄ Τοπικό Πρωτάθλημα, για την επιστροφή του συλλόγου
μας στο τοπικό μπάσκετ αλλά και για τις επιδόσεις των αθλητών
μας σε αγώνες στίβου.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αλλαγές στο τοπικό πρωτάθλημα
Ύστερα από την περσινή πανηγυρική άνοδο στο Β΄ Τοπικό
με τον αέρα του πρωταθλητή, ο Α.Ο.Σύμης υποβιβάστηκε φέτος
στο Γ΄ Τοπικό, τερματίζοντας στην τελευταία θέση με συγκομιδή
17 βαθμών. Μέχρι την τελευταία αγωνιστική παιζόταν η παραμονή του στην κατηγορία αλλά δυστυχώς σταθήκαμε άτυχοι.
Όμως εν μέσω καλοκαιριού ήρθε η αυτόματη άνοδος και
πάλι στο Β΄ Τοπικό. Ακούγεται παράξενο αλλά είναι αλήθεια! Η
εξήγηση βρίσκεται στο ότι η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να
καταργήσει τη τρίτη κατηγορία και οι ομάδες που είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή να προβιβαστούν στη Β΄ αντιστοίχως.
Βέβαια θα υπάρξει διαχωρισμός σε όμιλο Ρόδου και όμιλο
νήσων. Την επόμενη χρονιά θα δημιουργηθεί η Α2 κατηγορία με
12 ομάδες που θα περιλαμβάνει τους τέσσερις της Α΄ κατηγορίας
που υποβιβάζονται και οι υπόλοιπες 8 ομάδες θα συμπληρωθούν
από τους ομίλους της Β΄ που θα τερματίσουν στη 2η έως 4η θέση.
Αυτό που αναμένουν πλέον στις τάξεις του Α.Ο.Σύμης είναι η
κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Β΄ Τοπικό Πρωτάθλημα θα αρχίσει
στις 26-27 Σεπτεμβρίου ή στις 3-4 Οκτωβρίου ανάλογα με τον
αριθμό των ομίλων. Τέλος το Κύπελλο Δωδεκανήσου θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου (Όμιλος Ρόδου).

Το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου
Οι εργασίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Πέδι ξεκίνησαν και
όμως αναφέρεται εκτενώς στη σελίδα 2, στο γήπεδο θα τοποθετηθεί συνθετικός χλοοτάπητας και κουλουάρ για αγώνες στίβου,
ενώ βάσει του χρονοδιαγράμματος θα είναι έτοιμο προς παράδοση στα τέλη Νοεμβρίου.
Ευχή όλων μας να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο
δυνατόν, διότι η ομάδα μας την περίοδο εκείνη είναι αναγκασμένη να δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια, στη Ρόδο. Τα έξοδα
θα είναι περισσότερα και όπως ξέρουμε όταν αγωνίζεται στο
«φρούριο» της, στη Σύμη είναι διαφορετικά από θέμα κόσμου
και στήριξης.

Αγορές, Πωλήσεις Ακινήτων.
Γρήγορη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση
Με πολύ μικρή επιβάρυνση
ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ
Ιδρυτικό μέλος του
Συνδέσμου Ελλήνων Κτηματομεσιτών

www.doma.gr

Tel. 6945705057
e-mail: domasymi@otenet.gr
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που ο Α.Ο.Σ είχε δηλώσει
συμμετοχή και αγωνιζόταν
τότε στην Α΄ Κατηγορία.

Πρεμιέρα
Κύπελλο!

ΜΠΑΣΚΕΤ
Στην τελική ευθεία το στολίδι της Σύμης!
Από τον Απρίλιο του 2010 η Σύμη θα μπορεί να υπερηφανεύεται για το δικό της στολίδι, για το δικό της κλειστό γυμναστήριο.
Οι εργασίες οδεύουν προς το τέλος τους και σταδιακά θα αρχίσει
η κατασκευή της οροφής, αφού τα έργα πλέον έχουν μπει στην
τελική τους ευθεία! Το νέο γυμναστήριο της Σύμης θα κοστίσει περίπου 3 εκατ. ευρώ και δε θα αποτελεί απλησίαστο όνειρο
αλλά μια πραγματικότητα. Μετά από μόχθο και αγώνες αρκετών
ετών το κλειστό γυμναστήριο θα κοσμεί το όμορφο νησί και θα
αποτελεί πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους.
Βέβαια το μπάσκετ της Σύμης θα μπορεί να αναπτυχθεί
μέσα από αυτό και στις τάξεις του Α.Ο.Σύμης δεν κρύβεται η
ικανοποίηση για την πορεία του συγκεκριμένου έργου. Από την
επόμενη περίοδο, δηλαδή αυτή του 2010-2011 η ομάδα μπάσκετ
του νησιού μας θα αγωνίζεται κάτω από τη στέγη του υπερσύγχρονου γυμναστηρίου. Κάτι τέτοιο αποτελεί πολυτέλεια για τους
αθλητές μας, μιας και τα προηγούμενα χρόνια είχαν μάθει στα
δύσκολα. Προπονήσεις και αγώνες γίνονταν κάτω από αντίξοες
συνθήκες. Παρά τα εμπόδια όμως τα είχαν καταφέρει να οδηγήσουν την ομάδα στην πρώτη κατηγορία κάνοντας μας υπερήφανους! Αυτά όμως αποτελούν παρελθόν και από του χρόνου ο
Α.Ο.Σύμης θα έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται στο στολίδι του
νησιού και φυσικά σε διαφορετικά πρότυπα και βάσεις.

Επιστρέφει δυναμικά ο Α.Ο.Σύμης
Το μπάσκετ της Σύμης δηλώνει παρόν! Μετά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, στην οποία ο Α.Ο.Σύμης απείχε από τα τοπικά
μπασκετικά δρώμενα, η ομάδα μας επιστρέφει δυναμικά στο Β΄
Τοπικό Πρωτάθλημα, στο οποίο έχει και δικαίωμα συμμετοχής.
Προπονητής φέτος θα είναι πιθανότατα ο Νίκος Δαλλής, ενώ
υπεύθυνοι του ανδρικού τμήματος αλλά και των ακαδημιών ορίστηκαν οι Κυριάκος Μυλωνάκης και Αποστόλης Χάσκας.
Βέβαια με την κατασκευή του νέου γηπέδου θα αλλάξουν
πολλά κυρίως στη ψυχολογία αλλά και στο ενδιαφέρον αυτών
που ασχολούνται με το χώρο του μπάσκετ. Εντός των ημερών θα
ανακοινωθεί το δυναμικό της ομάδας και όπως έγινε γνωστό θα
συμπεριληφθούν σε αυτό 3-4 ονόματα αθλητών που δεν είχαν
αγωνιστεί την περίοδο 2007-2008,την τελευταία δηλαδή φορά

με

το

Ορίστηκαν οι πρεμιέρες
των τοπικών πρωταθλημάτων της Τ.Ε Ε.Ο.Κ Δωδεκανήσου, καθώς επίσης και το
κύπελλο Δωδεκανήσου, το
οποίο θα ανοίξει την αυλαία
του στις 12 Σεπτεμβρίου.
Η Β΄ Κατηγορία, στην
οποία θα συμμετάσχει και
ο Α.Ο.Σύμης θα αρχίσει
στις 5 Οκτωβρίου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στη
συγκεκριμένη κατηγορία θα σχηματιστούν δύο όμιλοι.
Ο πρώτος στη Ρόδο με 5 ομάδες και ο δεύτερος στα
νησιά με 4 αντίστοιχα. Δηλαδή η Ε.Α.Καλύμνου, ο
Αίολος Κεφάλου και οι δύο ομάδες που θα κληρωθούν
από τη Ρόδο.
Οι δύο πρωτοπόροι κάθε ομίλου θα παίξουν μεταξύ
τους διπλά παιχνίδια χιαστί με το πρώτο ματς στην έδρα
της ομάδας που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Στους
τελικούς όποια ομάδα είναι σε ψηλότερη βαθμολογικά
θέση, θα έχει πλεονέκτημα έδρας και στην περίπτωση
που περάσουν οι πρώτοι των ομίλων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Κ.Ε.Π.
WATER Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
		
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
Δ.Ε.Η.
Ο.Τ.Ε.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

2246370110
2246360413
2246360400
2246070005
2246360419
2246071111
2246071205
2246071429
2246071338
2246071212
2246071315

ΙΑΤΡΕΙΑ
ΓΥΑΛΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ

2246071290
2246071316

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΧΑΡ.
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣ..

2246071272
2246072050

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝ.

2246071888

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΑΛΦΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2246072294
2246071085
2246071332

ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΑΝΕΣ
ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ
SYMI TOURS

2246071100
2246071077
2246071307

ΤΑΞΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ
ΘΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6945226348
6974623492
6945252308
6946568731
6945531676
6944105596
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΗΣ

ΕΔΡΑ: Σύμη Δωδεκάνησα Τ.K. 85600 Τηλ:2246071444 Fax: 2246071373 ΓΡΑΦΕΙΑ ΡΟΔΟΥ:Αυστραλίας 88 Τ.Κ.85100 Τηλ: 2241037769
Fax:2241034493 www.anes.gr - email anesymis@otenet.gr

Πέντε χρόνια και ακόμη δεν λύθηκε το ακτοπλοϊκό
20 ερωτήσεις εφ' όλης της ύλης προς το Δήμαρχο Σύμης από ΤΑ ΝΕΑ των Αθηνών
συνεντευξη Γιωργοσ ζαχαριαδησ gzachariadia@in.gr
Θεσμός το Φεστιβάλ της Σύμης που άρχισε ο αείμνηστος
Γιάννης Διακογιάννης...
Ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Γιάννης Ε. Διακογιάννης, εμπνευστής και δημιουργός του Φεστιβάλ και του
Δημοτικού Ωδείου Σύμης, κατάφερε να ενώσει το καλλιτεχνικό όραμα σπουδαίων ανθρώπων από όλο τον κόσμο οι
οποίοι συμμετείχαν αφιλοκερδώς.
Οι επιχορηγήσεις μειώνονται...
Το υπουργείο Πολιτισμού προτιμά να επιχορηγεί μόνο ή
περισσότερο τα φεστιβάλ που γίνονται κυρίως στην Αθήνα.
Χρήματα πήρατε φέτος από το υπουργείο για το Φεστιβάλ;
Ούτε ένα ευρώ!
Υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί;
Υπάρχει, παρ΄ όλο που δεν θα το θέλαμε, γιατί οι επιχορηγήσεις μειώνονται και ο Δήμος αδυνατεί να αντεπεξέλθει
στις δαπάνες.
Δύσκολη η φετινή τουριστική χρονιά και για τη Σύμη;
Η αισθητή μείωση κρατήσεων σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση της τουριστικής σεζόν κάνουν τη φετινή χρονιά ιδιαίτερα δύσκολη και
για τη Σύμη.
Πάει καλά ο θαλάσσιος τουρισμός;
Υπάρχει μικρή μείωση στην άφιξη τουριστικών σκαφών
σε σχέση με πέρσι.
Σύμη: αγαπημένος προορισμός των επωνύμων στο
Νότιο Αιγαίο;
Η Σύμη εξακολουθεί και φέτος να είναι ο αγαπημένος
προορισμός επωνύμων όχι μόνο Ελλήνων αλλά και ξένων,
καθώς φημίζεται για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της και τις
φυσικές ομορφιές της.
Και οι Τούρκοι προτιμούν το νησί για διακοπές...
Τους αρέσει η Σύμη λόγω της κοντινής απόστασης, της
φυσικής ομορφιάς της αλλά και της φιλοξενίας των κατοίκων.
Μπορεί να γίνει μία μαρίνα;

ΑΝΕΣ εκδρομές
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΛΟ 15,70 €
ΓΙΑ ΝΙΣΥΡΟ 21,20 €
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΣΥΜΗ 10:50
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΠΟ ΝΙΣΥΡΟ 17:40
ΑΠΟ ΤΗΛΟ 19:05

Για να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο έργο πρέπει να παρακάμπτονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και όχι να μας βγάζουν την ψυχή οι καρεκλοκένταυροι.
Πέντε χρόνια και ακόμη δεν λύθηκε το ακτοπλοϊκό.
Υπάρχει πρόβλημα στη ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σύμης
με τον Πειραιά καθώς τα πλοία που κατά καιρούς εκτελούν
το συγκεκριμένο δρομολόγιο είναι παλαιά και καθιστούν
το ταξίδι έως και οδυνηρό. Επίσης, η γραμμή Σύμη- Ρόδος,
Ρόδος - Σύμη δεν επιδοτείται και το οικονομικό το έχει επωμιστεί η ναυτιλιακή εταιρεία του Δήμου.
Δοκιμάζεται η Σύμη από τους λαθρομετανάστες;
Το πρόβλημα είναι τεράστιο καθώς σχεδόν καθημερινά
εισέρχονται δεκάδες λαθρομετανάστες στη Σύμη. Οι άνθρωποι αυτοί φιλοξενούνται σε άθλιες συνθήκες στο αστυνομικό
τμήμα. Η λύση θα ήταν η οργανωμένη και άμεση απομάκρυνση αυτών από το νησί καθώς δεν υπάρχει χώρος για την
ασφαλή διαμονή τους.
Πρόβλημα με το νερό και το νησί περιμένει κάθε μέρα
την υδροφόρα από τη Ρόδο.
Το πρόβλημα της μεταφοράς με υδροφόρες είναι μεγάλο
δεδομένου ότι το κράτος ορίζει συγκεκριμένες ποσότητες
νερού για το κάθε νησί οι οποίες όμως δεν επαρκούν για να
καλυφθούν οι ανάγκες.
Το έργο της αφαλάτωσης;
Το έργο ολοκληρώνεται σταδιακά και πιστεύουμε ότι
μέχρι το φθινόπωρο θα έχει λυθεί το πρόβλημα της λειψυδρίας. Και πάλι βέβαια το μεγαλύτερο κόστος για την εκτέλεση του έργου το έχει επιβαρυνθεί ο Δήμος.
Ελλείψεις και στα θέματα υγείας;
Το Πολυδύναμο Ιατρείο παρουσιάζει μεγάλες ελλείψεις
και σε προσωπικό και σε εξοπλισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ασθενοφόρου, που
δωρήθηκε στον Δήμο, αλλά στον οργανισμό του ιατρείου δεν
προβλέπεται θέση οδηγού ασθενοφόρου!
Και σε σχολικές υποδομές;
Οι δαπάνες για τη συντήρηση και επισκευή των σχολικών
κτιρίων επιβαρύνουν τον Δήμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πώς απασχολείται η νεολαία;
Η δραστηριότητά της είναι έντονη. Έτσι δικαιολογείται η
ύπαρξη πλούσιας αθλητικής και πολιτιστικής δραστηριότητας με τη συμμετοχή των νέων σε αγώνες στίβου, ποδοσφαίρου και μπάσκετ, αλλά και σε ποικίλα πολιτιστικά δρώμενα.
Φτιάχνουμε και κλειστό γυμναστήριο.
Μήπως και η Σύμη αρχίζει να αντιμετωπίζει κυκλοφοριακά προβλήματα;
Λόγω της υπάρχουσας δόμησης δεν υπάρχει χώρος για
διάνοιξη νέων δρόμων. Οι κεντρικές παραλιακές αρτηρίες
δεν είναι κατασκευασμένες για οχήματα όλων των τύπων και
έτσι παρατηρείται κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται πάνω στη
μοναδική αρχιτεκτονική του νησιού;
Στόχος της συνέχειας της οικοδομικής δραστηριότητας
είναι να προστατέψει και να διατηρήσει τον μοναδικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της Σύμης καθώς το νησί έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος νεοκλασικός οικισμός.
Υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους για την αγορά σπιτιών;
Υπάρχει και ήδη αρκετοί έχουν προβεί σε αγορές.
Το Δημόσιο εξακολουθεί να διεκδικεί τα ακίνητα των
κατοίκων;
Δυστυχώς ναι... Και αυτό είναι ιδιαίτερα θλιβερό. Πρόκειται για μια ακατανόητη πράξη. Ο Δήμος έχει προβεί σε
ενέργειες αν και οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες.
Αναδημοσίευση απο την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 13/8/2009

Λόγω πληθώρας ύλης, η γραπτή
τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΑΝΑΕ
Μιχάλη Μακράκη στη Γεν. Συνέλευση
της ΑΝΕΣ θα δημοσιεύθει στο επόμενο
φύλλο, στη νέα Στήλη Διαλόγου που θα
ξεκινήσουν ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης
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īȡĮĳİȓȠ ȇȩįȠȣ:ȉȘȜ.2241037769 Fax.2241034493
ȀȇǹȉǾȈǼǿȈ ǼǿȈǿȉǾȇǿȍȃ Ȁǹǿ ȂǼȈȍ INTERNET: www.anes.gr
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ȈȊȂǾ
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Ȁȍ
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ǹȃȍȃȊȂǾ ȃǹȊȉǿȁǿǹȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ
ȈȊȂǾȈ

