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Στην «προδοσία» εκ μέρους των μεγάλων, εχόντων ή μη 
θεσμικό ρόλο, αποδίδει ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώ-
νυμος την «εξαγρίωση» των παιδιών μετά τη δολοφονία 
του Αλ. Γρηγορόπουλου, σε άρθρο του στην εφημερίδα 
«Κόσμος του Επενδυτή». «Τα παιδιά μας», σημειώνει, 
«δεν είναι εξαγριωμένα χωρίς λόγο…Το σύνολο σχεδόν 
της νέας γενιάς δεν είναι εναντίον των αρχών, των αξιών 
και των ιδανικών που ενέπνευσαν και έθρεψαν το γένος 
μας, αλλά εναντίον όλων ημών που τους τα διδάσκου-
με και συγχρόνως τα προδίδουμε ανερυθρίαστα και ασύ-
στολα. Τα παιδιά μας δεν αμφισβητούν την αλήθεια, 
αλλά την προδοσία της. Τα παιδιά μας είναι θυμωμένα 
μαζί μας επειδή μας αγαπούν και αισθάνονται προδομέ-
να. Η νεολαία νιώθει όχι μόνο το ασφυκτικό παρόν που 
φτιάξαμε εμείς οι φυσικοί ή θεσμικοί γονείς τους, αλλά, 
κυρίως, καταγγέλλει την υποθήκευση, αν όχι την κλοπή, 
και την καταστροφή του μέλλοντός της». Αναφερόμενος 
στις βιαιότητες, ο αρχιεπίσκοπος αναρωτιέται «πώς να 
καταδικάσεις τον αδικημένο για τα λάθη του αν δεν ανα-
ζητήσεις πρώτα τρόπους και λύσεις που να δίνουν ελπίδα 
και να προσκαλούν σε αξιοποίηση των δυνάμεων», ενώ 
εκφράζει τον φόβο πως την οικονομική κρίση θα πληρώ-
σουν πάλι τα γνωστά θύματα.»Πώς να ζητήσουμε κατα-
νόηση και θυσίες από τον λαό μας όταν οι εσαεί προτει-

νόμενες επί δεκαετίες λύσεις επαναλαμβάνουν κυνικά 
σενάρια μονόπλευρης λιτότητας; Όταν οι περιορισμοί 
και οι θυσίες επιβάλλονται μονομερώς εξαιρώντας προ-
κλητικά εκείνους προς τους οποίους θα έπρεπε καταρ-
χήν να απαιτηθεί η συνεισφορά τους στην υπέρβαση της 
κρίσης;».

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος:

“Έχουν λόγο που 
εξαγριώνονται τα παιδιά”.

Με την παρουσία του 
Περιφερειάρχη κ. Χαρ. 
Κόκκινου, πραγματο-
ποιήθηκαν την Κυρια-
κή 14 Δεκεμβρίου, τα 
εγκαίνια του νέου κτι-
ριακού συγκροτήμα-
τος όπου στεγάζεται 
το Πετρίδειο δημοτικό 
σχολείο. 
Σε ότι αφορά στο νέο 
αυτό κτίριο, έχουμε 
αναφερθεί παλαιότερα, 
οπότε περιττό να επαναλαμβανόμαστε.
Στις 11.15 το πρωί της Κυριακής ο Γ.Γ. της Περιφέρει-
ας συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο έφθασε στο σχολείο 
όπου παρουσία της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού 
και των Αρχών, ο Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστο-
μος έκανε τον αγιασμό και ανέγνωσε τις δέουσες ευχές. 
Μετά τον αγιασμό, ο κ. Κόκκινος πλαισιούμενος από τον 
Δήμαρχο και τον Μητροπολίτη έκοψε την κορδέλα και οι 
παρευρισκόμενοι κατευθύνθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του σχολείου, όπου παίρνοντας το λόγο πρώτος ο Μητροπο-
λίτης εξέφρασε τον θαυμασμό του για το επίτευγμα δίνοντας 
συγχαρητήρια τόσο στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης όσο 
και στον Δήμαρχο για την προσπάθεια αυτή, τονίζοντας πόσο 
σημαντική θα πρέπει να είναι η προσφορά όλων στη νεολαί-
α. Ο Δήμαρχος στην ομιλία του (την οποία και παραθέτου-
με παρακάτω) αναφέρθηκε τόσο στους εκπαιδευτικούς και 
το έργο που αυτοί επιτελούν, στην άριστη συνεργασία που 
είχε ο Δήμος όλο αυτό το διάστημα, αλλά και στα άλλα έργα 
που έχουν σχέση με την εκπαίδευση και που βρίσκονται στη 
φάση ολοκλήρωσής τους. Ο κ. Περιφερειάρχης συγκινημέ-
νος, όπως είπε, αφού κι αυτός ανήκει στον κλάδο των εκπαι-
δευτικών, αναφέρθηκε στα έργα που εκτελούνται αυτή τη 
στιγμή στο νησί και που αγγίζουν το ποσό των 12.500.000 
ευρώ, διαβεβαιώνοντας τον Δήμαρχο και τους παριστάμε-

νους ότι σε οποιοδήποτε 

Eγκαίνια στο νέο κτιριακό συγκρότημα
του Πετρίδειου δημοτικού σχολείου

λογικό και δίκαιο αίτημα θα τον έχουν συμπαραστάτη. 
Ακολούθησε η ομιλία της διευθύντριας του 2ου δημοτι-
κού σχολείου κ. Χαρ. Μανωλάκη η οποία αναφέρθη-
κε στην ιστορικότητα του σχολείου και ευχαρίστησε 
τον Δήμαρχο για τη διαχρονική βοήθεια που παρέχει ο 
Δήμος όποτε χρειαστεί. Μετά το τέλος των ομιλιών, ο 
κ. Κόκκινος και ο Δήμαρχος κλήθηκαν να απονείμουν 
τιμητική πλακέτα και δίπλωμα στους εκπαιδευτικούς 
που δίδαξαν παλιότερα στο Πετρίδειο δημοτικό σχο-

λείο. Συγκινητικές στιγμές 
και παρατεταμένο ήταν το 
χειροκρότημα όταν ακού-
στηκαν τα ονόματα των 
Κώστα Παπακαλοδούκα, 
Άννας Βολονάκη, Αργυ-
ρώς Βολονάκη, Δέσποινας 
Καψή- Αναστασιάδη, Κλε-
οπάτρας Ζουρούδη, Γιώρ-
γου Ζουρούδη και Δούκισ-
σας Φωτάρα, η οποία λόγω 
καιρικών συνθηκών δεν 

μπόρεσε να παραστεί. Αμέσως μετά αυτή τη λιτή και συγκι-
νητική εκδήλωση ο Δήμος παρέθεσε δεξίωση όπου οι καλε-
σμένοι είχαν την ευκαιρία να γευθούν ωραιότατα εδέσματα, 
αλλά και να ξεναγηθούν στους χώρους του κτιρίου.
Στην τελετή των εγκαινίων και τιμητική απονομή στους 
παλαιούς εκπαιδευτικούς, παραβρέθηκαν, εκτός από τον 
Δήμαρχο τον οποίο και αναφέραμε και παραπάνω, ο πρόε-
δρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Σωκράτης Μαρούλης, ο 
αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Χάσκας, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. 
Πανορμίτης Μοσκιού, καθώς επίσης και ο κ. Φίλιππος Δερμι-
τζάκης από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Παρα-
βρέθηκε ακόμη όλη σχεδόν η εκπαιδευτική κοινότητα, με τις 
διευθύντριες των δημοτικών σχολείων και του Πανορμιτεί-
ου Γυμνασίου-Λυκείου παρούσες, ο διοικητής του τάγματος 
εθνοφυλακής, όπως επίσης και οι προϊστάμενοι της Αστυ-
νομίας και του Υπολιμεναρχεί-
ου Σύμης, αρκετά παιδιά μαθητές, 

Μετά 
από κάθε 

θάνατο 
η ζωή 

γίνεται πιο 
ευαίσθητη 

και 
πολύτιμη...

Ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι εύχονται Καλά Χριστούγεννα και ευτυχι-

σμένο και δημιουργικό τον Καινούργιο Χρόνο.
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ 
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Την ιστοσελίδα του Δήμου επιμελείται ο 
συμπατριώτης μας Σταμάτης Σ. Κρητικός. Για 

οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να τον βρείτε 
στο www.symisun.com. Ιστοσελίδα του Δήμου 

μας είναι η: www.symi.gr 
Επίσης την εφημερίδα μας 

μπορείτε να τη διαβάζετε  μέσα 
από το www.symisun.com,  
www.symigreece.com και  

www.symi.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η σύνταξη της εφημερίδας ενημερώνει το αναγνωστικό 
της κοινό ότι:
1. Η εφημερίδα «Τα νέα της Σύμης» κυκλοφορεί κάθε 
δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα.
2. Στη Σύμη και στη Ρόδο διανέμεται δωρεάν
3. Στη Ρόδο μπορείτε να τη βρείτε στα ξενοδοχεία 
PLAZA, ΕΡΜΗΣ και ΛΥΔΙΑ καθώς και στις καφετέρι-
ες ΑΚΤΑΙΟΝ και ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ Επίσης στο κατάστη-
μα του Αγαπητού Πάχου, στα πλοία ΠΡΩΤΕΥΣ και Υ/Γ 
ΑΙΓΛΗ και στα γραφεία της Α.Ν.Ε.Σ. (Αυστραλίας 82).
4. Για τους κατοίκους Αθήνας – Πειραιά και υπόλοιπης 
Ελλάδας οι αναγνώστες επιβαρύνονται με τα έξοδα απο-
στολής, που ανέρχονται στα 12€ τον χρόνο, ενώ για τις 
χώρες της Ευρώπης, Αμερική και Αυστραλία στα 35€.

Όσοι επιθυμείτε να σας αποστέλλεται η εφημερίδα 
θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε δύο τρόπους για να 
πληρώσετε τα έξοδα αποστολής ή οικονομικής ενί-
σχυσης.
1. Μέσω Τραπέζης με κατάθεση στον λογαριασμό 
του Δ.Π.Π.Κ.Σ  με αριθμό ΕΤΕ 832/296000-16 και 
αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με ΦΑΞ στο 
22460 71386 υπ’ όψιν κ. Χαρ. Μαραβέλια.
2. Στο χρυσοχοείο «ΑΙΓΛΗ» της συμπατριώτισσάς 
μας Έλπης Χρυσοχόου, Σαχτούρη 38 Πειραιά τηλ. 
210 4282723.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                   2246070110
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   2246070124
Κ.Ε.Π.                                   2246072568
Δ.Ε.Υ.Α.Σ.                   2246070005
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   2246070129
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                   2246071111
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ                   2246071205
ΤΕΛΩΝΕΙΟ                   2246071429
Δ.Ε.Η.                                   2246071338
Ο.Τ.Ε.                                   2246071212
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ                   2246071315

ΙΑΤΡΕΙΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΑΛΟΥ   2246071290
ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΩΡΙΟΥ   2246071316

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΧΑΡ.  2246071272
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣ.  2246072050

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑ.                   2246071888

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                2246072294
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ                  2246071085
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                   2246071332

ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Α.Ν.Ε.Σ.                   2246071100
ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ                   2246071077
SYMI TOURS                   2246071307

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΤΑΞΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ                   6945226348
ΓΙΩΡΓΟΣ                   6974623492
ΚΩΣΤΑΣ                   6945252308
ΘΑΝΑΣΗΣ                   6946568731
ΘΟΔΩΡΟΣ                   6945531676
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                      6944105596

Ακούτε το Ραδιόφωνο του Δήμου της 
Σύμης και μέσα από την ιστοσελίδα της 

Α.Ν.Ε.Σ (www.anes.gr)

Της Λεμονιάς Τσιριμώνα

Διαφημιστείτε μέσα από τις 
σελίδες της εφημερίδας μας.

Τηλ. 22460 72363, 6977247701

ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ
ΟΡΓΗ – ΘΥΜΟΣ- ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ –τα συναισθήματα 
των παιδιών που ξεχύθηκαν στους δρόμους.
Παιδιά δεκαπεντάχρονα, δεκαεξάχρονα, ίσως και πιο μικρά, 
και λίγο πιο μεγάλα.
Ανάψαν φωτιές και ελπίζουν η λάμψη τους να 
φωτίσει έστω και αμυδρά τα θεοσκότεινα μυαλά 
των ασκούντων την εξουσία. 
Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε 
το ποτήρι η δολοφονία 
του δεκαπεντάχρονου 
Αλέξανδρου,ένα ποτήρι που 
χρόνια τώρα γεμίζει σταγόνα- 
σταγόνα, με ατήρητες 
υποσχέσεις, με νομοσχέδια 
που καθόλου δεν λαμβάνουν 
υπ’όψιν τους το μέλλον των 
παιδιών αυτών, όπως δεν 
λάμβαναν υπ’ όψιν τους και το 
δικό μας μέλλον.
Οι πιτσιρικάδες όμως δεν 
«μασάνε» έχουν ίσως, 
αποφασίσει πως ΑΥΤΟΙ θα 
κάνουν την παρουσία τους 
αισθητή και δεν θα επιτρέψουν 
σε κανέναν από δω και πέρα, να αποφασίζει γι’ αυτούς χωρίς 
αυτούς!
Συγχωρήστε μου την απλοϊκότητα της σκέψης μου, αλλά 
έχω την εντύπωση ότι αυτή η δολοφονία βόλεψε, για να μην 
χρησιμοποιήσω σκληρότερο χαρακτηρισμό, την εξουσία και 
την έβγαλε λίγο από το μεγάλο στρίμωγμα της εξεταστικής 
επιτροπής, θυμάστε; εκείνης της επιτροπής για το περίφημο 
θέμα του βατοπαιδίου!

Και ενώ κανονικά, δεν θα έπρεπε να ξαφνιάζομαι από 
την αντιμετώπιση της εξουσίας, γιατί χρόνια ολόκληρα 
συμβαίνει το ίδιο, μεγάλη αίσθηση λοιπόν μου προκαλεί 
ακόμη το γεγονός των δηλώσεων των πολιτικών αρχηγών, 

που με μια ατάκα απ’ εδώ και με μια ατάκα απ’ 
εκεί προσπαθούν σώνει και καλά να καλύψουν 
όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους, 

και κατά βάθος ανάθεμα 
και αν εννοούν έστω και μια 
λέξη.
Δεν ξέρω πόσοι από σας 
αισθάνεστε λίγο ένοχοι για 
όλα αυτά; ίσως θάπρεπε αν 
μη τι άλλο να μην αφήσουμε 
αυτά τα παιδιά, για άλλη 
μια φορά μόνα. Είναι λίγο 
και δική μας υπόθεση όλα 
αυτά που συμβαίνουν δεν 
νομίζετε?
Οι ευχές λοιπόν που σας έχω 
για την καινούρια χρονιά, 
είναι: πιο θερμή υποστήριξη 
στους συνανθρώπους μας, 
μεγαλύτερη συμμετοχή 

στα κοινά, λιγότερη υποκρισία, λιγότερο άραγμα στους 
υποθηκευμένους καναπέδες μας, περισσότερη κατανόηση 
στα παγκόσμια προβλήματα, να θυμάστε πως είμαστε πάρα 
μα πάρα πολλοί οι καταραμένοι αυτού του πλανήτη, που 
προσωρινά μας ανήκει και που έχουμε την υποχρέωση να 
τον παραδώσουμε, αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον τον ίδιο, 
στους επόμενους που έρχονται!    
Γεια και χαρά σας!

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

1. Το φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας 
είναι το 13ο. Κλείσαμε κιόλας ένα χρόνο 
έκδοσης των «Νέων της Σύμης» και δικαι-
ολογημένα νιώθουμε ικανοποίηση για τα 
θετικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι προ-
χωράμε σωστά μιας και ο κόσμος μας έχει 
αγκαλιάσει, και αυτή η αποδοχή μας δημι-
ουργεί την υποχρέωση ότι πρέπει να συνεχί-
σουμε την προσπάθεια για τη βελτίωση της 
εφημερίδας. Ήδη υπάρχουν ανάλογοι σχε-
διασμοί και πιστεύουμε ότι στην αρχή της 
άνοιξης θα γίνουν ορατοί.
2. Οι συνεχείς και πολύωρες διακοπές ρεύ-
ματος, λόγω εργασιών στο νησί μας, έπλη-
ξαν και το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου, 
με αποτέλεσμα τις σοβαρές υλικές ζημιές 
και τη διακοπή της ροής του προγράμματος 
για αρκετές ημέρες. Δεν γνωρίζουμε πως θα 
αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές, αλλά για 
το πρόβλημα που δημιουργήθηκε θα πρέπει 
να επιληφθεί ο Δήμος και η διοίκηση του 
Πνευματικού Κέντρου.

εύχεται Καλές Γιορτές με υγεία, χαρά και 
καλές …αναγνώσεις!

Η εφημερίδα «Τα Νέα της Σύμης» 

Το Δ.Σ. της Ένωσης 
Γυναικών Σύμης 

εύχεται Χαρούμενες 
Γιορτές και ο 

Καινούργιος Χρόνος 
να φέρει ειρήνη και ευημερία σ’ όλο τον 

κόσμο. 



ευέλικτης ζώνης και γενι-
κότερα γίνεται ανετότερη 
η παραμονή των μαθητών 
στο σχολείο κατά τις σχολι-
κές ώρες.  Τα παιδιά αποτε-
λούν το μέλλον της κοινωνί-

ας μας, γι’ αυτό οφείλουμε 
τόσο σε έμψυχο όσο και σε 
άψυχο υλικό να εξοπλίζουμε 
τους χώρους εκπαίδευσης, 
έτσι ώστε να διαμορφώ-
νουμε υγιείς συνθήκες δια-
βίωσης και τις απαραίτητες 
υποδομές, που να εγγυώνται 
την ποιότητα της παρεχόμε-
νης γνώσης. Βέβαια, η προ-
σπάθεια του Δήμου δε στα-
ματάει εδώ. Ήδη, στο διά-
στημα για την αποπεράτω-
ση του κτιρίου αυτού, δια-
τηρήσαμε άριστες σχέσεις 
τόσο με τη διευθύντρια 
κυρία Μανωλάκη Χαρού-
λα, όσο και με το σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων, που 
ευελπιστώ να ενισχύσουμε, 
για την επίλυση των προ-
βλημάτων που αφορούν τα 
παιδιά μας. 
Η παιδεία στη Σύμη οφεί-
λει να είναι, και είναι πρώτο 
μέλημά μας. Στάθηκα και 
θα στέκομαι στο πλευρό 
εκπαιδευτικών και γονέων 
στην ωραία μάχη για τη ζωή 
και το μέλλον των παιδι-
ών μας.
Τελειώνοντας, θέλω να 
απευθύνω από τη θέση αυτή, 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στον 
εργολάβο του έργου, τους 
εργάτες και όλους όσους 
εργάστηκαν για την αποπε-
ράτωση του νέου αυτού κτι-
ρίου, ώστε να παραδοθεί 
έγκαιρα για χρήση.
Σας ευχαριστώ. Δ.Π.Χ.
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συνέχεια από την 1η σελίδα

ελάχιστοι γονείς, οι οποίοι 
αν και ειδοποιήθηκαν από τη 
διευθύντρια, δεν προσήλθαν. 

Δικαιολογημένη η πικρία 
που μας μετέφερε. Συγκι-
νημένος όσο και ενθουσια-
σμένος, έδειχνε ο πρόεδρος 
του Δ.Σ. κ. Σ. Μαρούλης, 
σαν εκπαιδευτικός, αλλά 
και σαν αποκλειστικά υπεύ-
θυνος για τα έργα που εκτε-
λούνται μέσω των ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων, βλέπο-
ντας ένα από τα πλέον σημα-
ντικά έργα να παραδίδεται 
για χρήση. 
Όπως ενημερωθήκαμε από 
το Δήμο, σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα θα γίνουν 
και τα εγκαίνια του άλλου 
σχολικού συγκροτήματος, 
στο Ιωαννίδειο δημοτικό 
σχολείο.

Η ομιλία του Δημάρχου 
Σύμης 

Σεβασμιότατε, κύριε Περι-
φερειάρχη, κύριε διοικη-
τή της Εθνοφυλακής , κύριε 
διοικητή της Αστυνομίας, 
κύριε Λιμενάρχη, φίλες και 
φίλοι εκπαιδευτικοί, κυρίες 
και κύριοι, σας καλωσορί-
ζουμε στο νησί μας και ιδι-
αίτερα στο Πετρίδειο δημο-
τικό σχολείο Σύμης, ένα 
σχολείο με μακρά ιστορία, 
στο οποίο φοίτησαν σπου-
δαίοι άνθρωποι και διέπρε-
ψαν στο χώρο των επιστη-
μών και των γραμμάτων. 
Ένα σχολείο που είχαν την 
τύχη –μεταξύ αυτών κι εγώ- 

Eγκαίνια στο νέο κτιριακό συγκρότημα
του Πετριδείου δημοτικού σχολείου

να έχουν σπουδαί-
ους δασκάλους και 
δασκάλες, που επί 

σειρά ετών με τις γνώσεις και 
το μεράκι τους συνέβαλαν 

στη μόρφωση και διάπλα-
ση της προσωπικότητας των 
νέων του νησιού μας. Νιώθω 
ιδιαίτερα συγκινημένος που 
οι περισσότεροι από αυτούς 
βρίσκονται σήμερα εδώ ανά-

μεσά μας και έχω τη χαρά να 
τους τιμήσω. 
Σήμερα το Πετρίδειο δημο-
τικό σχολείο διευρύνεται με 
την προσθήκη ενός νέου σύγ-
χρονου κτιρίου, μετά από 
την επιτυχία του Δήμου μας 
να εντάξει το έργο αυτό στο 
ΠΕΠ. Τα τελευταία χρόνια 
ανήκουμε στις χώρες εκεί-
νες που επενδύουν τα λιγότε-
ρα χρήματα  σε τομείς όπως 
η εκπαίδευση. Ο Δήμος μας 
όμως, παρά τις αντίξοες συν-

θήκες, έχει δρομολογήσει 
μια σειρά έργων που αφο-
ρούν την εκπαίδευση, στο 
Πανορμίτειο Γυμνάσιο, 
στο ΤΕΕ και στο Ιωαννί-
δειο δημοτικό σχολείο.

Κυρίες και κύριοι, με το 
κτίριο αυτό εγκαινιάζουμε 
την απαρχή για ένα καλύ-
τερο μαθητικό μέλλον. Με 
το κτίριο αυτό κάνουμε 

κάποια από τα όνειρα των 
παιδιών μας πραγματικό-
τητα, καθώς προσφέρεται 
η δυνατότητα για παραγω-
γή προγραμμάτων που σχε-
τίζονται με την πληροφο-
ρική και τις νέες τεχνολο-
γίες, δημιουργούνται νέες 
εκπαιδευτικές ανησυχί-
ες, εμπλουτίζεται η μαθη-
σιακή διαδικασία με πρα-
κτικές εφαρμογές, διευ-
κολύνεται η υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων της 

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
κος Κόκκινος εγκαινιάζει το νέο κτίριο του Πετρίδειου 

Δημοτικού Σχολείου

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
κος Κόκκινος εγκαινιάζει το νέο κτίριο του Πετρίδειου 

Δημοτικού Σχολείου

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου κος Κόκκινος εγκαινιάζει το νέο κτίριο του 

Πετρίδειου Δημοτικού Σχολείου

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου κος Κόκκινος εγκαινιάζει το νέο κτίριο του 

Πετρίδειου Δημοτικού Σχολείου

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
κος Κόκκινος εγκαινιάζει το νέο κτίριο του Πετρίδειου 

Δημοτικού Σχολείου

Ο Αντιδήμαρχος 
κ. Χάσκας Ηλίας 
εύχεται σε όλους 
Χαρούμενα 
Χριστούγεννα και 
ευτυχισμένο τον 
Καινούργιο Χρόνο
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Πρωτοφανής ήταν για τη 
Σύμη η συμμετοχή των μαθη-
τών του νησιού στις πανελ-
λήνιες και πλέον παγκόσμιες 
αντιδράσεις που έχει προκαλέ-
σει η δολοφονία του 15χρονου 
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 
από αστυνομικό στην Αθήνα, 
στις 6 του Δεκέμβρη. Συμμε-
τοχή, στην οποία έχει δηλώσει 
απουσία η κοινωνία του νησιού 
σε όλα τα σημαντικά γεγονό-
τα που σημαδεύουν τις εθνικές 
και διεθνείς εξελίξεις τα τελευ-
ταία χρόνια: παγκόσμια αντι-
πολεμικά συλλαλητήρια, κινη-
τοποιήσεις κάθε μορφής κατά 
της ακρίβειας, συλλογικές προ-
σπάθειες κατά των οικολογικών 
καταστροφών, κ.α. Για πρώτη 
φορά, η μαθητική νεολαία 
του νησιού, έστειλε το δικό 
της μήνυμα κατά του άδικου 
χαμού του νεαρού συμμαθητή 
τους, κάνοντας αποχή από τα 
μαθήματά τους την Τετάρτη 10 
Δεκεμβρίου και πραγματοποι-

ώντας ολιγόλεπτη πορεία δια-
μαρτυρίας μέχρι το Αστυνομι-
κό Τμήμα Σύμης, όπου ορισμέ-
νοι μάλιστα θερμόαιμοι φώνα-
ξαν συνθήματα κατά της αστυ-
νομίας.
Η απόφαση για τη συγκεκρι-
μένη διαδήλωση ήταν ομόψυ-
χη και η συμμετοχή των μαθη-
τών σε αυτήν ολική, όπως μας 
πληροφόρησαν μαθητές των 
δύο σχολείων Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης στη Σύμη. Η 
μαθήτρια Τζωρτζίνα Κουμε-
ντάκου μίλησε στα «Νέα της 
Σύμης», ως αντικαταστάτρια 
της Προέδρου του 15μελούς 
του Γενικού Λυκείου, Καλλιό-
πης Τσαβαρή, η οποία απουσί-
αζε τη συγκεκριμένη εβδομάδα 
από τα σχολικά της καθήκοντα 
λόγω προβλημάτων υγείας: «Τα 
Δεκαπενταμελή Συμβούλια των 
μαθητών του Γενικού και του 
Τεχνικού Λυκείου δεν χρειά-
σθηκε καν να κάνουν συνέλευ-
ση για το θέμα αυτό και ήταν 
κάτι που αποφασίσθηκε αυθόρ-
μητα από το σύνολο των μαθη-
τών η αποχή από τα μαθήμα-
τα και η διαδήλωση – διαμαρ-
τυρία για τον άδικο χαμό του 
παιδιού, που θα μπορούσε στη 
θέση του να ήταν ένας από εμάς 
τους ίδιους».
Σύμφωνα πάντα με την ίδια 
μαθήτρια, λίγες ημέρες αργό-
τερα, στις 12 του μήνα, ο υπεύ-
θυνος του Γραφείου Δευτε-

«ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ» ΚΑΙ Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ροβάθμιας Εκπαίδευσης στη 
Ρόδο, κ. Νικολάου, δεν επέ-
τρεψε - και μάλιστα χωρίς να 
εξηγήσει το λόγο - να πάρουν 
άδεια να συναντηθούν εκπρό-
σωποι των 15μελών των σχο-
λείων της Ρόδου με αυτούς της 
Σύμης, ώστε να προχωρήσουν 
σε κάποιες περαιτέρω κινητο-
ποιήσεις.  
Χαρακτηριστικά όμως ήταν, 
όσα μας είπε η Τζωρτζίνα για 
τον τρόπο με τον οποίο δικτυ-
ώνονται και επικοινωνούν 
μεταξύ τους οι μαθητές των 
σχολείων όλης της χώρας. Η 
γενιά του facebook και του iPod 
όπως λέγεται, «συναντιέται» 
και ενημερώνεται στη μπλο-
γκόσφαιρα, κάνοντας έτσι τις 
κινητοποιήσεις της να εξελίσ-
σονται ραγδαία… «Αυτές τις 
μέρες έχω μιλήσει στο ίντερ-
νετ με πολλά παιδιά από σχο-
λεία όλης της Ελλάδας, μίλησα 
και με παιδιά από το σχολείο 
του Αλέξη που δολοφονήθη-

κε. Όταν τους είπα ότι θέλαμε 
να κάνουμε μία διαδήλωση στη 
μνήμη του στο νησί μας, οι συμ-
μαθητές του μας παρακάλεσαν 
να το κάνουμε». Στη συγκινητι-
κή αυτή παρότρυνση, αξίζει να 
αναφέρουμε ότι οι μαθητές της 
Σύμης βρήκαν σύμφωνη και την 
πλειοψηφία των καθηγητών και 
γονέων τους. 
Ωστόσο, δεν έλειψαν και 
κάποια σχόλια από ορισμέ-
νους, του τύπου «τι δουλειά 
έχουμε εμείς στη Σύμη με όλα 
αυτά;». Αλήθεια, πού βρίσκεται 
η Σύμη; Μήπως στην Ελλάδα; 
Μήπως στην Ελλάδα που βρί-
σκεται κάπου στον κόσμο; Αλί-
μονο αν τα απαγορευτικά μετε-
ωρολογικά δελτία που μας απο-
μονώνουν ορισμένες φορές από 
αυτόν τον κόσμο, το επιτυγχά-
νουν και σε ψυχολογικό επίπε-
δο… Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, 
Γερμανία, Ρωσία, Αργεντι-
νή, Αυστραλία, είναι μερικά 
μόνο από τα δεκάδες μέρη στα 
οποία οργανώνονται αλυσιδω-
τές εκδηλώσεις συμπαράστα-
σης προς τους Έλληνες διαδη-
λωτές και ο 15χρονος Αλέξης 
έχει γίνει πια παγκόσμιο σύμ-
βολο μιας εξέγερσης που με 
αφορμή το θάνατό του στρέ-
φεται κατά της διεθνούς οικο-
νομικής κρίσης και μοιάζει να 
βρίσκεται ακόμη στο ξεκίνη-
μά της... 

Διατήρησε το 
κινητό σου τηλέ-
φωνο αθέατο στην 
τσέπη σου ή την 
τσάντα σου όταν 
δεν το χρησιμο-
ποιείς.
Διατήρησε το 
κινητό τηλέφω-
νο κλειδωμένο με 
κωδικό κλειδώμα-
τος ή τον αριθμό 
PIN, όταν δεν το 
χρησιμοποιείς.
Μη χρησιμοποιείς 
το κινητό τηλέφω-
νό σου όταν βρί-
σκεσαι σε μέρη 
που δεν αισθάνε-
σαι ασφαλής.
Προσπάθησε να 
έχεις το κινητό 
σου όσο το δυνα-
τόν πιο αθέατο, 
όταν το έχεις μαζί 
σου ή το χρησιμο-
ποιείς στο δρόμο. 
Βάλε το κινητό 
σου σε ασφαλή 
τσέπη, όταν βρί-

σκεσαι σε στάση λεωφορείου, στα 
μέσα μεταφοράς, σε πολυκαταστήμα-
τα, εμπορικά κέντρα, γήπεδα, χώρους 
διασκέδασης και γενικά σε χώρους 
όπου επικρατεί συνωστισμός.
Μην αφήνεις το κινητό σου χωρίς 
επίβλεψη όταν βρίσκεσαι σε χώρους 
διασκέδασης και σε άλλους πολυσύ-
χναστους χώρους. Μη μπαίνεις στη 
θάλασσα, αφήνοντας το κινητό σου 
τηλέφωνο (και άλλα αντικείμενα) 
στην παραλία, χωρίς επιτήρηση.
Στο σπίτι, μην αφήνεις το κινητό σου 
τηλέφωνο κοντά σε ανοικτά παράθυ-
ρα ή πάνω σε τραπέζια στην αυλή, 
κοντά στο δρόμο.
Μην αφήνεις το κινητό σου τηλέφωνο 
χωρίς επίβλεψη στο αυτοκίνητο. Σε 
περίπτωση που πρέπει να το αφήσεις 
μέσα στο αυτοκίνητο, τοποθέτησέ το 
σε σημείο όπου δεν θα είναι ορατό.
Κατέγραψε και διατήρησε σε ασφαλές 
μέρος τον αριθμό ΙΜΕΙ της συσκευής 
σου. Κάθε κινητό τηλέφωνο έχει έναν 
15ψήφιο ΙΜΕΙ αριθμό, ο οποίος είναι 
μοναδικός και προσδιορίζει την ταυ-
τότητα της συσκευής. Μπορεί να 
δεις αυτόν τον αριθμό στην οθόνη 

Συμβουλές για την ασφάλεια από κλοπή, ληστεία, 
απώλεια κινητών τηλεφώνων.

του κινητού σου τηλεφώνου πληκτρολογώντας *#06# 
(αστέρι- δίεση-μηδέν-έξι-δίεση).
Κατέγραψε τον αριθμό σειράς της συσκευής σου, ο 
οποίος συνήθως αναγράφεται στο σημείο όπου ανα-
γράφεται και ο αριθμός ΙΜΕΙ.
Δημιούργησε ένα σταθερό δικό σου σημάδι στη 
συσκευή, ώστε να είναι πιο εύκολη η αναγνώριση σε 
περίπτωση κλοπής. Ακόμα και μία φωτογραφία του 
κινητού μπορεί να φανεί χρήσιμη σε περίπτωση εντοπι-
σμού του. (Μαρκάρισμα του κινητού μπορεί να γίνει με 
ένα μαρκαδόρο ή με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Υπάρ-
χουν και ειδικά στυλό, με ακτίνες UV, οι οποίες είναι 
αόρατες με γυμνό μάτι και μόνο όταν φωτιστεί εμφανί-
ζεται η εγγραφή).
Μη δίνεις εύκολα το κινητό σου σε κάποιον άγνωστο, 
ο οποίος σου ζήτησε να κάνει μία «επείγουσα κλήση», 
χωρίς να ερευνάς και να βεβαιώνεσαι για το ότι πράγ-
ματι υπάρχει τέτοια ανάγκη.
Μην εμπιστεύεσαι έναν άγνωστο, ο οποίος θα σου 
ζητήσει να δει το κινητό σου για να διαπιστώσει αν 
είναι αυτό που «έχασε» ή για να εξετάσει το μοντέλο ή 
για άλλη παρόμοια δικαιολογία.
Σε περίπτωση απειλής με οποιοδήποτε όπλο, μη διακιν-
δυνεύεις τη ζωή ή τη σωματική σου ακεραιότητα, για 
να διατηρήσεις στη κατοχή σου το κινητό τηλέφωνο.
Διάβασε προσεκτικά και εφάρμοσε τις συμβουλές 
ασφάλειας του προμηθευτή του κινητού σου τηλεφώ-
νου.
Ενημέρωσε αμέσως την πάροχο εταιρεία σε περίπτωση 
κλοπής ή απώλειας του κινητού τηλεφώνου.
Κατάγγειλε στην Αστυνομία την παράνομη αφαίρεση 
του κινητού σου και σε οποιαδήποτε ύποπτη περίπτω-
ση. 

της Ειρήνης Γαζή
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ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ νέα 
κατοικία με απεριόριστη 
θέα στον κόλπο και τον 
οικισμό της Σύμης.Τρία 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
πολλές βεράντες, όλα με 
εξαιρετική θέα. 120τ.μ. 
450.000 ευρώ που θα 
καταβληθούν σταδιακά 

μέχρι την αποπεράτωση 
η οποία προβλέπεται για 
το τέλος 2008.   «ΔΩΜΑ» 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

τηλ. 22460 72619 
e-mail : doma@doma.gr

ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ Διώροφο, 
επισκευασμένο σε αρίστη 

κατάσταση συνολικού 
εμβαδού 120τ.μ. με αυλή-
και βεράντα 30τ.μ. και θέα 

στον γραφικό όρμο της 
Σύμης. 520.000 ευρώ. 

Πληροφορίες : Ν. Μάλτος 
τηλ. 6945 705057 και : 

maltos@otenet.gr

ΟΙΚΟΠΕΔΟ  εντός 
οικισμού.

Με μοναδική θέα στον 
γραφικό όρμο της Σύμης. 

250 τ.μ.  60.000 ευρώ   
«ΔΩΜΑ» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

τηλ. 22460 72619 
e-mail : doma@doma.gr

ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ  
ανακαινισμένο. Σε κεντρική 

θέση εντός οικισμού 
στο χωριό της  Σύμης 

Δύο υπνοδωμάτια, 
και 2 βεράντες. Θέα 

περιορισμένη. 
230.000 ευρώ

«ΔΩΜΑ» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

τηλ. 22460 72619 
e-mail : doma@doma.gr

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αγορές, Πωλήσεις Ακινήτων
*

Γρήγορη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση
Με πολύ μικρή επιβάρυνση

*
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΙ

ΝΟΜΙΜΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ
Ιδρυτικό μέλος του

Συνδέσμου Ελλήνων Κτηματομεσιτών

Θα μας βρείτε στο Γιαλό
πάνω από το γνωστό καφενείο

του Πάχου

www.doma.gr
τηλ. 22460 72619

e-mail: doma@doma.gr

Στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου Σύμης ενοικιάζονται δύο 
νεόδμητες, επιπλωμένες γκαρσονιέρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 

6976440248

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Σηκώθηκε γύρω στις 8 το πρωί. Κοίταξε έξω από το παρά-
θυρο. Το Μιλάνο για μια ακόμη φορά καλυμμένο από μια 
λεπτή γκρίζα ομίχλη. Στους δρόμους δεν υπήρχε 

ψυχή.»Τι νόμιζες;» λέει «είναι οι διακοπές των Χριστου-
γέννων και όλοι έχουν φύγει για σκι». Το ταξί τον περί-
μενε κάτω από το σπίτι για να τον μεταφέρει στο Linate. 
Ακόμη και το αεροδρόμιο ήταν άδειο. Έκανε το check in και 
πήγε στο γραφείο της Αστυνομίας να δηλώσει το όπλο του. Στις 
13.00 το αεροπλάνο προσγειώθηκε. Η ατμόσφαιρα στο Ελευ-
θέριος Βενιζέλος τον έβαλε σε καλή διάθεση. Κόσμος πήγαινε 
κι ερχόταν, στα μπαρ μπορού-
σε να καπνίσει το τσιγάρο του 
πίνοντας ένα καφέ και περιμέ-
νοντας την ανταπόκριση για 
Ρόδο. Ένας πωλητής λαχείων 
τον πλησίαζε με τα λαχεία στο 
χέρι. «Όχι ευχαριστώ, είμαι 
Ιταλός». «Και λοιπόν;» απαντά 
ο πωλητής «Η τύχη δεν έχει 
διαβατήριο». Χαμογελά και 
αγοράζει ένα λαχείο. Ήταν το 
νούμερο Ν4721ΑΕ.
Στη Ρόδο έφθασε γύρω στις 
16.00, το ταξί τον μετέφερε 
στο Μανδράκι από όπου ανα-
χωρούσε το «Αίγλη». Η ατμό-
σφαιρα ήταν καθαρή και στα-
μάτησε στο «Ακταίον». Ζητά 
μια μπύρα, καπνίζει ακόμη 
ένα τσιγάρο και αναπνέει τον 
θαλασσινό αέρα. Το «Αίγλη» 
αναχωρεί στην ώρα του. Φθά-
νοντας στη Σύμη αισθάνθηκε 
ευτυχισμένος, όμως παρατηρεί 
ότι δεν ήταν σαν άλλες φορές. 
Ο Γιαλός ήταν όλος φωτισμέ-
νος. Απέναντι από το υδρο-
πτέρυγο υπήρχε πολύς κόσμος 
που περίμενε φίλους ή συγγε-
νείς, αλλά ο δρόμος δεν ήταν 
γεμάτος από αυτοκίνητα αλλά 
από μερικά ηλεκτρικά αυτοκι-
νητάκια. Μια περίεργη γαλήνη 
αγκάλιαζε το νησί. Άρχισε να 
περπατά προς το σπίτι. Στο 
σημείο δίπλα στα 47 σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο σπίτι του, 
ήταν ένα μόνο αυτοκίνητο καλά σταθμευμένο μέσα σε ένα ορι-
οθετημένο τετράγωνο από μπογιά μπλε. Περίεργο, σκέφθηκε 
καθώς ανέβαινε τα σκαλοπάτια. Το σπίτι ήταν εντάξει. Ακου-
μπά τις βαλίτσες, κάνει ένα μπάνιο και φεύγει γρήγορα εντυ-
πωσιασμένος από όλη αυτή τη νέα κατάσταση. Παραξενεύτηκε 
για τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων στο δρόμο. Μερικοί φίλοι τον 
καλωσόριζαν καθώς πήγαινε προς του «Πάχου» αλλά υπήρχαν 

Χειμώνας στη Σύμη
του Luca Corabi

και πολλά άλλα πρόσωπα. Μπαίνοντας στο μπαρ τον υπο-
δέχτηκαν οι δύο ιδιοκτήτες με ένα ζεστό καλωσόρισμα και 

ενημερώθηκε για την καινούργια 
όψη της Σύμης. Ο μπάρμαν εξή-
γησε «Αυτές τις μέρες γίνεται 
ένα καρδιοχειρουργικό συνέδριο 

και ένα λογοτεχνικό βραβείο για νέους συγγραφείς. Τα ξενο-
δοχεία είναι γεμάτα και οι ταβέρνες σχεδόν όλες ανοιχτές». 
Εκείνο το βράδυ δείπνησε με ένα φίλο του κυνηγό μπροστά 
στο αναμμένο τζάκι. Συζητούσαν για το πώς πέρασε το φθι-

νόπωρο. «Και μπεκάτσες;» 
«Υπάρχουν πολλές». Πίνοντας 
τσίπουρο έδωσαν ραντεβού για 
την επομένη στις 6 το πρωί. Το 
τζιπ ανέβαινε και κατέβαινε 
κατά μήκος του δρόμου προς 
τον Πανορμίτη. Τα σκυλιά 
αγριεύανε στο κλουβί πίσω. 
Το αυτοκίνητο σταμάτη-
σε σε ένα πλάτωμα. Κατέβη-
καν, ελευθέρωσαν τα σκυλιά, 
πήρανε τα όπλα και ξεκίνη-
σαν το κυνήγι. Αυτός κουραζό-
ταν να είναι πίσω από το φίλο 
σε μια δύσκολη γη που γνώριζε 
λίγο και που το φως της αυγής 
φώτιζε το δάσος με τα πεύκα 
και τα κυπαρίσσια και που λίγο 
πιο κάτω άκουγες τη θάλασσα. 
Όλο αυτό τον έκανε να αισθά-
νεται λιγότερο κουρασμένος. 
Τα σκυλιά έκαναν ωραιότα-
τα «σταματήματα» και όλες 
τις φορές που μια βολή έπιανε 
το στόχο, οι δύο φίλοι χαμο-
γελούσαν σκεπτόμενοι πόσο 
ήταν τυχεροί να είναι εκεί. 
Ήταν 28 Δεκεμβρίου. Γύρω 
στις 11.00 γύρισαν πίσω. Στα-
μάτησαν για ένα καφέ στο 
χωριό. Μια μικρή ομάδα του-
ριστών στο διπλανό τραπέζι 
τους κοίταζε περίεργα με τις 
κυνηγητικές εξαρτήσεις. Οι 
τουρίστες συστήθηκαν. Ήταν 

γιατροί και ήρθαν στη Σύμη για το συνέδριο. Η αναισθησι-
ολόγος από την Valencia με τις μακριές γάμπες και τα πρά-
σινα γατίσια μάτια φαινόταν να ενδιαφέρεται για τις μπεκά-
τσες. «Με λένε Πιλάρ» λέει χαμογελώντας. Μίλησαν για 
λίγο και έδωσαν ραντεβού το βράδυ για να πιούν όλοι μαζί 
ένα ποτό. Γυρνώντας προς το Γιαλό οι δύο φίλοι γελούσαν 
σαν μικρά παιδιά. «Τέλος πάντων, ποτέ δεν είδα τη Σύμη 

έτσι το χειμώνα. Τι έγινε;». Ο φίλος απαντά. «Μια αλλαγή 
κουλτούρας, μια νέα ιδέα στον τουρισμό. Καταλάβαμε ότι 
το νησί θα πρέπει να ζει όλο το χρόνο, αλλιώς τα καλύ-
τερα παιδιά μας θα φύγουν, όπως παλιότερα έφυγαν εκεί-
νοι που τώρα είναι γέροι ή έχουν πεθάνει. Μετανάστευαν. 
Μόνο που τώρα οι νέοι δεν φεύγουν εξαιτίας της φτώχειας 
αλλά από ανία, από το τίποτα, από την έλλειψη ενδιαφερό-
ντων. Κατάλαβες; Και πάνω απ’ όλα, γι’ αυτούς θα πρέπει 
να κάνουμε το νησί να ζει όλο το χρόνο. Γι’ αυτούς και για 
τη Σύμη». Ο φίλος είχε δίκιο. Η αλλαγή ήταν αισθητή, την 
έβλεπες. Ήταν Δεκέμβρης και τα δύο βιβλιοπωλεία του 
νησιού ήταν ανοιχτά. Το ένα είχε αρχίσει ήδη να σερβίρει 
και καφέ στους πελάτες, όπως στα βιβλιοπωλεία του Μιλά-
νου ή της Αθήνας. Ένα μεγάλο οίκημα αναστηλώθηκε και 
μετατράπηκε σε μικρό θέατρο, λειτουργούσε ακόμη κι ένα 
μικρό σινεμά. Στα κέντρα πολύς κόσμος μιλούσε, επιχει-
ρηματολογούσε, γελούσε. Κάποιος ερωτευόταν. Αυτό το 
βράδυ γυρνώντας στο σπίτι σκέφθηκε το όμορφο πρωινό 
στο κυνήγι, την καινούρια Σύμη και τα μάτια της Πιλάρ. 
Κοιμήθηκε ευτυχισμένος. 
Το ξυπνητήρι χτύπησε στις 8.00, άνοιξε τα μάτια και 
συνειδητοποίησε ότι ήταν στο σπίτι του στο Μιλάνο και 
άργησε για τη δουλειά. Σκατά!! Ονειρεύτηκε. Δεν θα μπο-
ρούσε παρά να ήταν έτσι. Αλλοίμονο αν η Σύμη μπορού-
σε να έχει αλλάξει τόσο. Μόνο στα όνειρα. Πλύθηκε γρή-
γορα και βγήκε να πάρει το μετρό. Μπροστά στην είσοδο 
προς τις σιδηροτροχιές έψαξε στις τσέπες του το εισιτήριο 
του μετρό. Άγγιξε ένα χαρτί υγρασιασμένο. Το πήρε για να 
το ακυρώσει στο μηχάνημα αλλά κατάλαβε ότι δεν έμπαι-
νε. Έκανε στην άκρη αφήνοντας τους άλλους να περάσουν, 
κοίταξε το χαρτί, ήταν από την ελληνική λαχειαγορά. Νού-
μερο Ν4721ΑΕ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θερμά ευχαριστούμε τις γιατρούς Χαρίκλεια 

Ανδρουτσοπούλου και Δέσποινα Παυλοπούλου 
για την άμεση προσφορά των ιατρικών τους 
υπηρεσιών, αλλά και για το συντονισμό των 
ενεργειών για τη μεταφορά του συζύγου και 

πατέρα μας στη Ρόδο για λόγους υγείας.
Ευχαριστούμε επίσης, το Φίλιππο Δερμιζάκη 
που εκτέλεσε χρέη οδηγού ασθενοφόρου, το 
Λιμεναρχείο Σύμης, το πλήρωμα του πλωτού 

του Λιμενικού Σώματος και όλους τους φίλους 
που συνέβαλαν στην μεταφορά στη Ρόδο.

Η σύζυγος Μαρία Κρητικού
Τα παιδιά

Ελένη και Ειρήνη
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Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι κάτοικοι της Σύμης Δωδεκανήσου καταγγέλλουμε το Ελληνικό Δημό-
σιο για την απαράδεκτη, ανέντιμη, ύποπτη και εντελώς παράνομη δήμευση της ιδιωτικής μας περι-
ουσίας. 
Οι επί αιώνες κατακτητές μας προσπάθησαν να αλλάξουν την πίστη, την γλώσσα, τον πολιτισμό 
και τα ήθη και έθιμά μας. Την ιδιωτική μας περιουσία όμως την σεβάστηκαν. Σεβάστηκαν και 
δεν τόλμησαν να αγγίξουν ότι με κόπο, αίμα και ιδρώτα μπόρεσαν να δημιουργήσουν οι λιγοστοί 
κάτοικοι πάνω σε αυτόν τον βράχο που λέγεται Σύμη.
Αυτό όμως δεν το σεβάστηκαν οι καρεκλοκένταυροι του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι έχοντας 
πολύ περίεργα και ύποπτα κίνητρα προσπαθούν με ποταπό και ύπουλο τρόπο  να υφαρπάξουν την 
περιουσία του Συμαϊκού λαού. 
Πριν από δέκα και πλέον χρόνια  η Σύμη εντάχθηκε στην πιλοτική εφαρμογή του κτηματολογίου 
και έκτοτε οι ιδιοκτήτες γης και κατοικιών έμπλεξαν σε ένα γραφειοκρατικό λαβύρινθο τρέχοντας 
από τον μηχανικό, στον τοπογράφο, στον δικηγόρο, στον συμβολαιογράφο, στην εφορεία και ξανά 
πίσω, πληρώνοντας χρηματικά ποσά σε όλους αυτούς που στις περισσότερες περιπτώσεις υπερέ-
βαιναν την αξία του ακινήτου. Στήθηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός ο οποίος αφαίμαξε τις οικο-
νομίες όσων έσπευσαν να εγγράψουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο.
Αφού τελείωσαν με όλα αυτά ήρθαν οι αναρτήσεις. Πρώτη  ανάρτηση, δεύτερη ανάρτηση, διεκδι-
κήσεις μεταξύ ιδιωτών δικαστήρια, παράβολα και ω του θαύματος ήρθε και η πολυπόθητη τρίτη 
ανάρτηση.
 Και το αποτέλεσμα: σε όλα τα εκτός οικισμού οικόπεδα, αγροτεμάχια και κατοικίες  εκτός ελά-
χιστων περιπτώσεων φέρεται ως ιδιοκτήτης το δημόσιο. Χωρίς καμία διεκδίκηση στις προηγού-
μενες αναρτήσεις, χωρίς ειδοποίηση προς τους ιδιοκτήτες και χωρίς καμία νομική τεκμηρίωση το 
ελληνικό δημόσιο αφού άφησε τους πολίτες να πληρώσουν τους τοπογράφους τα παράβολα και τα 
διπλότυπα κάθισε στο στρωμένο τραπέζι και είπε όλα δικά μου. Αυτοί που πλήρωσαν  δεν φαίνο-
νται πουθενά. Ούτε καν ως διεκδικητές! 
Γιατί ρωτούν οι πολίτες; 
Τρέξτε στα δικαστήρια να βρείτε το δίκιο σας απαντά το Ελληνικό Δημόσιο. Στήνεται πάλι η 
φάμπρικα για τα επόμενα δέκα χρόνια! Άντε πάλι ο ίδιος φαύλος κύκλος τοπογράφος, μηχανικός, 
δικηγόρος, κτηματολόγιο, δικαστήρια, συμβολαιογράφος.
Το κράτος όμως φρόντισε έτσι για να μην τον κατηγορούν οι πολίτες του να δώσει και μια εξήγη-
ση για όλα αυτά: 
Κύριοι, που είναι οι τίτλοι σας πριν από το 1885;
Γιατί δεν απευθυνθήκατε στον Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη να προμηθευτείτε τα απαραί-
τητα χρυσόβουλα; 
Γιατί στην συνέχεια δεν τρέξατε στον αντιβασιλέα των Ιταλών DE VECHI να σας τα κατοχυρώ-
σει;

ΚΑΚΩΣ, ΕΣΕΙΣ ΦΤΑΙΤΕ!!!!!! 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το 
Πνευματικό 
Κέντρο του 

Δήμου Σύμης 
εύχεται ο 

Καινούργιος 
Χρόνος να είναι ειρηνικός, 

ευτυχισμένος και 
παραγωγικός

Η Ναυτι-
κή Εται-
ρεία Αιγαί-
ου εύχεται 
Καλά Χρι-
στούγεννα και Ευτυχι-
σμένο τον Καινούργιο 
Χρόνο

Ο πρόεδρος και το 
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σας 
εύχονται «Καλά Χρι-
στούγεννα» με υγεία 

και αγάπη για σας και τους δικούς 
σας, με τη σκέψη το κάθε αύριο να 
είναι καλύτερο και μοναδικό από το 
σήμερα. Σας δίνουμε 2009 ευχές για 

τον καινούργιο χρόνο!

Τώρα και 
στη Σύμη!
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Β ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
(1939-1945)

Της Δέσποινας Καψή - 
Αναστασιάδη

συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΜΑΙΩΝ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 1943 – 1945

συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ 
Τ.Γ.Ε.Ο. Α.Ε.

(ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ)
ΧΩΡΙΟ –ΣΥΜΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ 
ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ, 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ «ΜΑΚΙΤΤΑ» & «BOSCH»

ΤΗΛ.  22460 72660
ΤΗΛ. FAX  22460 70022

Είμαι σίγουρη πως ο 
Θεός δεν βρήκε ακόμα 

την απάντηση της αδικί-
ας αυτής…Στην εκκλη-
σία συνωστισμός όπου 
ετελείτο το μυστήριο του 
γάμου. Ο κόσμος έβγαινε 
από τις πόρτες αλαφιασμέ-
νος κι έντρομος. Έτρεχαν να 
σωθούν, όσοι ήσαν ζωντα-
νοί. Τα παιδιά περίεργα που 
είχαν πάει να παρακολου-
θήσουν, χάθηκαν μέσα στο 
ανθρώπινο ποτάμι που εκι-
νείτο προς τα προσωρινά 
καταλύματα. Το δικό μας 
σπίτι που βρήκαμε για να 
μείνουμε πρόχειρα, γκρεμί-
στηκε, σκεπάζοντας με τα 
συντρίμμια του το μεγάλο 
ψημένο ψάρι, που πριν λίγη 
ώρα μας γαργαλούσε τη 
μύτη η μυρουδιά του. Κακήν 
–κακώς επιβιβαστήκαμε στο 
πρώτο καΐκι κι αντιπερίσα-
με αντικρύ στην Αντίφυλ-
λο (τουρκ. Παϊντάρι). Κατα-
φύγιο για άλλη μια φορά , η 
Μικρά Ασία. Φαίνεται πως ο 
τόπος αυτός, ο τόσο κοντι-
νός μας από την αρχαιότη-
τα, χρησίμευσε το καταφύ-
γιο των Ελλήνων, χώρος 
για οίκηση, για διαμονή 

και για πατρίδα. Οι νησιώ-
τες περισσότερο, κυνηγη-
μένοι από του πολέμου τον 
τρόμο και την καταστροφή, 
την προσεγγίζουμε και πάλι. 

Μας χωρίζει η θάλασσα, 
αλλά μας ενώνει ο πόνος, 
ο πολιτισμός που κτίστη-
κε και μεγαλούργησε. Φθά-
σαμε αλαφιασμένοι, νηστι-
κοί, φοβισμένοι, περισσότε-
ρο τώρα απ’ όσο ξεκινήσα-
με, βουβοί και σκεπτικοί. Ο 
πόλεμος μας έβαλε στο μάτι, 
μας κυνηγούσε ανελέητα, 
χωρίς σταματημό, ανάσα. Κι 
εμείς φεύγαμε, τρέχαμε προς 
Ανατολάς ψάχνοντας για 
τέρμα και σπιτικό. Οι Έλλη-
νες από πάντα περπατούσαν 
τον δρόμο που έφερνε προς 
την Ανατολή για σωτηρία. 
Το μυστήριο της Ανατολής 
και ο πλούτος, τα αρώμα-
τα μας έτειναν το χέρι, μας 

έταζαν στρωσίδι ζεστό 
που θα μας ζέσταινε την 

κρυάδα του σώματος και της 
ψυχής, την ταραχή του θανά-

του, του σκοτωμού και το 
τέρμα του μεγάλου ταξιδιού, 
στα τυφλά, όπου πορεύε-
ται ο νους, σε ένα χάος όπως 
αυτό του απέραντου ουρα-
νού. Στην Αντίφυλλο συνα-
ντήσαμε τη μεγάλη τρεχα-
ντήρα του Μερκούρη Τζα-
νάκη, την σύζυγό του την 
έλεγαν Ειρήνη. Είχε πάει στο 
λιμάνι του Καστελόριζου για 
να προμηθευτεί πετρέλαιο 
για τη μηχανή του καϊκιού 
(ήτο μηχανοκίνητο και ιστι-
οφόρο). Αλλά οι αεροπορι-
κές επιδρομές την ανάγκα-
σαν να πλεύσει ξανά, χωρίς 
να πετύχει τον ανεφοδιασμό 
των καυσίμων. Σ’  αυτό το 
μεγάλο καΐκι μπήκαμε, μαζί 
με άλλους φυγάδες, περιπλα-
νώμενους. Ήτο στέρεο καΐκι, 
αλλά ταξίδευε με πολύ αργό 
ρυθμό, μπαμ-μπαμ-μπαμ, 
κτυπούσε αργά και ρυθμικά 
η μηχανή του. Ο χαρακτηρι-
στικός ήχος ακόμα ηχεί στα 

αυτιά μου, αν κι έχουν περά-
σει τόσα χρόνια από τότε. Αν 
λάβουμε υπ’ όψιν και την 
έλλειψη πετρελαίου, κατα-
λαβαίνετε…πως κι αυτό το 

στοιχείο βοηθούσε αρκετά. 
Τώρα πια αφήνουμε τα φιλό-
ξενα παράλια της Μ. Ασίας κι 
ανοιχτήκαμε στην Μεσόγειο 
μεταξύ Κύπρου και μικρα-
σιατικών παραλίων, αφού ο 
καπετάνιος είχε βάλει πλώρη 
για Κύπρο (πορεία). Από 
τώρα δεν αντιμετωπίζαμε πια 
το κυνηγητό των γερμανι-
κών στούκας. Δεν αντέχαμε 
πια άλλους βομβαρδισμούς 
από αεροπλάνα, που βου-
τούσαν από τον αέρα μέσα 
στη θάλασσα, έφθαναν πάνω 
από τα καΐκια που έπλεαν 
με τον άμαχο πληθυσμό. 
Η θάλασσα, ήθελε να μας 
δείξει συμπαράσταση, στο 
ταξίδι αυτό, να μας παραστα-

θεί στον πόνο, κι όσο ταξι-
δεύαμε για Κύπρο παρέ-
μεινε ήρεμη, ακίνητη κι 
ασάλευτη. Το ταξίδι εσυ-
νεχίζετο, λόγω μηχανής 
που πάσχιζε, αργό βέβαια, 
αλλά σταθερό. Κατά τα 
λόγια όμως του καπετά-
νιου ένα νέο πρόβλημα 
προέκυψε, είχαμε έλλει-
ψη λαδιού μηχανής. Τρο-
μάξαμε στη σκέψη ότι θα 
μέναμε ακυβέρνητοι στη 
μέση του πελάγους, παι-
χνίδι του μεταβαλλόμενου 
καιρού. Μικροσυζητήσεις 
μεταξύ των προσφύγων 
και υποδείξεις ακούοντο. 
Έτσι γίνεται συνήθως σε 
παρόμοιες καταστάσεις. 
Κάποιος έριξε την ιδέα, 
πως ένας από τους ταξι-
διώτες (Σωτ. Τσαταλιός) 
είχε στην κατοχή ελαι-
όλαδο προς πώληση, το 
οποίο, στην ανάγκη, μπο-
ρούσε ν’ αντικαταστή-
σει το λάδι μηχανής. Ήτο 
έμπορος και επέμενε, πως 
για να το δώσει θα έπρεπε 
να το πληρωθεί. Ύστερα 
από τόσα χρόνια, κρίνω 
την πράξη αυτή αισχρή 
και απάνθρωπη. Να ζητά 
λεφτά από ένα μπουλού-

κι, όπως ήμασταν, πει-
νασμένων, που είχαμε 
φύγει ξαφνικά, χωρίς 
ψωμί και λεφτά. Οι 
σκέψεις οι σημερινές, 

δεν ήτο της κατάστασης 
εκείνης. Οι αποφάσεις 
επάρθηκαν γρήγορα. Τα 
λεφτά συγκεντρώθηκαν 
από ένα γρήγορο έρανο 
μεταξύ μας και το ελαιό-
λαδο δόθηκε στον καπετά-
νιο κι απ’ εκεί στη μηχανή. 
Ο έμπορος πληρώθηκε κι 
η μηχανή άρχισε να κτυπά 
ρυθμικά. Το καΐκι συνέχι-
σε το ταξίδι του. Ένα ημε-
ρόνυχτο ταξιδεύαμε για 
την Κύπρο. Και επιτέλους 
φθάσαμε σ’ ένα τόπο, 
όπου μιλούσαν ελληνικά 
κι ο πόλεμος δεν έφθανε 
μέχρι εδώ. Το καΐκι έμπαι-
νε στο λιμάνι της Λεμεσός 
με το πολύπληθο πλήρω-
μά του. Έδεσε παλαμάρι 
στην προκυμαία. Το λιμε-
ναρχείο της Λεμεσός διέ-
ταξε να μην αποβιβαστού-
με στη στεριά, να παρα-
μείνουμε μέσα, για ορι-
σμένες διαπιστώσεις και 
ιατρικές εξετάσεις, που θα 
πιστοποιούσαν την άριστη 
υγιεινή μας κατάσταση 
και ότι δεν είμαστο φορείς 

μεταδοτικών επιδημιών. 
Μας έφεραν όμως αρκετά 
τρόφιμα να χορτάσουμε 
την πείνα μας, ψωμί, ελιές 
μαύρες, σταφύλια. Πέρα-
σαν αρκετές ώρες και μας 
εδόθη η άδεια να βγούμε 
από το καΐκι. Στο λιμάνι 
της Λεμεσός, συναντηθή-
καμε με γνωστούς Συμαί-
ους που έμεναν εκεί επίτα-
κτοι με τα καΐκια τους, των 
Άγγλων συμμάχων. Θυμά-
μαι το Μιχαλάκη του Σμα-
ραγδιού –Μιχάλης Καρα-
γιάννης- από το Πιτίνι. 
Μας επλησίασε στο λεω-
φορείο που είχαμε μπει, 
και από το παράθυρο μας 
έδωσε δυο μεγάλες σοκο-
λάτες με κόκκινο περιτύλιγ-
μα. Πρώτη φορά, στην παι-
δική μου ηλικία θα έτρωγα 
τέτοια σοκολάτα μεγάλη. Η 
ημέρα που φθάσαμε στην 
Κύπρο ήτο η 8η Νοεμβρί-
ου, η ημέρα του Πανορμί-
τη, ταξιδεύαμε σχεδόν ένα 
μήνα. Νησί το νησί, λιμάνι 
το λιμάνι.
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του Χρήστου Μπάυρον

ΦΑΡΟΣ: Κτηνίατροι στη Σύμη
Τ.Θ. 41, Σύμη 85600, Δωδεκάνησα

T 0030 6945821782   

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ
σε συνεργασία με τον Ρ/Σ 24 ώρες το 24ωρο, τοπικά 

νέα, ειδήσεις, εκπομπές 
μουσικές, πολιτισμού και 
αθλητισμού

FM 102,10 και online στη διεύθυνση www.anes.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:00 – 13:00 Τοπικά Νέα – Συνεντεύξεις – Μουσικά Διαλείματα
(Δ. Χρυσοχόος)
18:30 – 20:00 Καρύδια με Μέλι (Ελληνική Μουσική)
(Τασούλα Τριφτοπούλου – Πέτρος Παρασκευαϊδης)
20:00 – 21:30 Μουσικά Ταξίδια (Έντεχνο – Λαϊκό – Ρεμπέτικο)
(Παναγίτσα Μιχαήλου)
ΤΡΙΤΗ: 08:00 – 13:00 Τοπικά Νέα – Συνεντεύξεις – Μουσικά Διαλείμματα
18:30 – 20:00 Σε Ήχο Μπλε (Ξένη & Eλληνική Μουσική με την Ευτυχία Μητσοπούλου)
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:00 – 13:00 Τοπικά Νέα – Συνεντεύξεις – Μουσικά Διαλείμματα
18:30 – 20:00 Καρύδια με Μέλι (Ελληνική Μουσική με τους Τασούλα Τριφτοπούλου & 
Πέτρο Παρασκευαΐδη)
20:00 – 21:00 Περασμένα Ναι, Ξεχασμένα Όμως Όχι (Λαογραφικού Περιεχομένου με 
την Ειρήνη Σεμερζάκη)
21:00 – 23:00 Love Power (Ελληνική Pop Μουσική με τους Ντίνο & Δημήτρη)
ΠΕΜΠΤΗ: 08:00 – 13:00 Τοπικά Νέα – Συνεντεύξεις – Μουσικά Διαλείμματα
17:30 – 19:00 Σε Ήχο Μπλε (Ξένη & EλληνικήΜουσική με την Ευτυχία Μητσοπούλου)
19:00 – 20:30 Μουσικά Ταξίδια (Έντεχνο- Λαϊκό – Ρεμπέτικο με την Παναγίτσα 
Μιχαήλου)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:00 – 13:00 Τοπικά Νέα – Συνεντεύξεις – Μουσικά Διαλείμματα
18:00 – 20:00 Friday Show (Μουσικό Ενημερωτικό στα Αγγλικά με την Terry Baker)
20:00 – 22:00 Οι Επισκέπτες (Ελληνικό – Έντεχνο – Rock με τους Κοτσώνα Γ. & Θωμά)
22:00 – 24:00 Love Power (Ελληνική Pop Μουσική με τους Ντίνο & Δημήτρη)
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00 – 12:00 Τοπικά Νέα – Συνεντεύξεις – Μουσικά Διαλείμματα
12:00 – 13:00 Περασμένα Ναι, Ξεχασμένα Όμως Όχι (Λαογραφικού Περιεχομένου με 
την Ειρήνη Σεμερζάκη)
18:30 – 20:00 Καρύδια με Μέλι (Ελληνική Μουσική με τους Τασούλα Τριφτοπούλου & 
Πέτρο Παρασκευαΐδη)
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00 – 13:00 Μαζί την Κυριακή (με τους Λεμονιά Τσιριμώνα & Δημήτρη 
Χρυσοχόο)
13:00 – 14:00 Τα Παραμύθια της Χαλιμάς (Εκπομπή για παιδιά με τις δασκάλες 
Μαρία Σφακιανάκη, Ευγενία Ανδρικοπούλου, Μαρία Δαδακάρη και Ελεωνόρα Σωτήρη           
21:00 – 23:00  Το Θέατρο της Κυριακής

Πριν από μερικές μέρες ένα ακόμα ιατρείο του ΦΑΡΟΥ 
(το τρίτο μέσα σε 9 μήνες) λειτούργησε με μεγάλη επιτυ-

χία στη Σύμη. Στεις τρεις μέρες λειτουργίας του η Λένα (που 
είχε ξανέρθει σαν εθελοντής κτηνίατρος τον 
Αύγουστο) και η Ευγενία (το νέο πρόσω-
πο στην ολοένα αυξανόμενη ομάδα γιατρών 
του ΦΑΡΟΥ) εξέτασαν εντελώς δωρεάν 30 
ζώα. Έγιναν συνολικά 11 εγχειρήσεις (σε μία εκ των οποίων 
έγινε αφαίρεση συρριγγίου σε γάτα που κράτησε πάνω από 2 
ώρες), 16 εμβολιασμοί, 6 εξετάσεις αίματος, γενικές εξετάσεις 
(τσεκάπ) στα περισσότερα ζώα και χορήγηση φαρμάκων και 
συνταγών όπου χρειαζόταν. 
Το συνολικό κόστος λειτουρ-
γίας του ιατρείου το Νοέμ-
βριο ανήλθε στα 1.217 Ευρώ. 
Στα έξοδα περιλαμβάνονται 
τα αεροπορικά εισητήρια των 
κτηνιάτρων καθώς και ο ανε-
φοδιασμός του ιατρείου με 
αναισθητικά φάρμακα, αντιβι-
οτικά, εμβόλια, τεστ αίματος 
και μια δεύτερη φιάλη οξυ-
γόνου. Από τις αρχές Αυγού-
στου (δεύτερη λειτουργία του 
ιατρείου) μέχρι και το τέλος 
Νοεμβρίου ο ΦΑΡΟΣ εισέ-
πραξε συνολικά 1.088 Ευρώ 
από εθελοντικές προσφορές 
του κόσμου τόσο κατά το τρι-
ήμερο λειτουργίας του ιατρεί-
ου, όσο και από τους κουμπα-
ράδες του ΦΑΡΟΥ που βρί-
σκονται σε πολλά σημεία σε 
όλη τη Σύμη, προσφορές μέσω 
διαδυκτίου καθώς επίσης και 
τα έσοδα από το πάρτυ του 

Το ιατρείο ζώων στη Σύμη 
γίνεται πλέον θεσμός

ΦΑΡΟΥ στο Χαράνι Κλαμπ 
όπου παραβρέθηκε πάρα πολύς 
κόσμος και πάρα πολλά νέα 

παιδιά. 
Ο ΦΑΡΟΣ θα 
ήθελε να ευχαρι-
στήσει θερμά, το 

Kalodoukas Holidays που προ-
σέφερε τη διαμονή των γιατρών σε ένα πανέμορφο αρχο-
ντικό στο κέντρο του Γιαλού, το Symi Tours που προσέφε-
ρε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και πλήρωσε τα εισητή-
ρια των πλοίων, την EFG Design για το σχεδιασμό και την 

εκτύπωση της αφίσας του ΦΑΡΟΥ, το 
σουπερμάρκετ ΤΑΧΑΣ για την παρα-
λαβή και μεταφορά της φιάλη οξυ-
γόνου από τη Ρόδο στο ιατρείο του 
ΦΑΡΟΥ, και φυσικά όλους όσους 
συνεχίζουν να υποστηρίζουν ηθικά 
και οικονομικά την προσπάθεια του 
ΦΑΡΟΥ στους πρώτους 9 μήνες λει-
τουργίας του. Αλλά το μεγαλύτερο 
ευχαριστώ ανήκει στους κτηνιάτρους 
του ΦΑΡΟΥ που συνεχίζουν να έρχο-
νται στη Σύμη και να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς και να 
δουλεύουν ασταμάτητα από το πρωί 
μέχρι το βράδυ για να εξυπηρετήσουν 
όλον τον κόσμο και να δουν όλα τα 
περιστατικά.
Η επόμενη επίσκεψη κτηνιάτρων υπο-
λογίζεται περί τα τέλη Φεβρουαρίου 
και ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να 
ανακοινώσουμε τις ακριβής ημερομη-
νίες μέσα στο Γενάρη.
Τέλος, να θυμίσουμε για μια ακόμη 
φορά ότι αν κάποιος χρειάζεται οποια-

δήποτε κτηνιατρική βοήθεια και συμβουλή στο μεσοδιά-
στημα της λειτουργίας του ιατρείου του ΦΑΡΟΥ, μπορεί-
τε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα κάνουμε ό,τι μπο-
ρούμε για να να βοηθήσουμε. Ο ΦΑΡΟΣ είναι σε στενή 
συνεργασία με την κτηνιατρική σχολή του Αριστοτέλει-
ου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και θα σας φέρουμε σε 
επαφή με τον κατάλληλο γιατρό έτσι ώστε να πάρετε την 
καλύτερη δυνατή συμβουλή. Επιπλέον ο ΦΑΡΟΣ προσφέ-
ρει και χορηγεί εμβόλια για γάτες και σκύλους ανά πάσα 
στιγμή.
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ΓΙΟΡΤΙΝΑ 
ΠΙΑΤΑ

η Λεμονιά Τσιριμώνια προτείνει:

Φίλες και φίλοι γεια σας!
Δεκέμβριος, μήνας γιορτών, 
ίσως ο ωραιότερος μήνας 
της χρονιάς.
Μήνας που μας καλεί να 
δείξουμε όλο το ταλέντο 
μας και την φαντασία μας 
στην κουζίνα!
Για τον λόγο αυτό στο 
φύλλο του Δεκεμβρίου, θα 
μοιραστώ μαζί σας συνταγές 
για φαγητά και γλυκά και 
ελπίζω να σας βοηθήσω 
αρκετά, στην προετοιμασία 
του χριστουγεννιάτικου 
τραπεζιού!

Οι επιλογές άπειρες. 
Κοτόπουλο, γαλοπούλα, 
χοιρινό, αρνί ή ότι άλλο 
τραβά η όρεξή σας. 
Σημασία έχει η καλή μας 
διάθεση και η παρέα μας.

Για σας που θα επιλέξετε τη 
γαλοπούλα, θα σας δώσω 
μερικές γενικές οδηγίες για 
το ψήσιμό της.
Βγάλτε την από το ψυγείο 
και αφήστε τη 30 λεπτά 
να έρθει σε θερμοκρασία 
δωματίου πριν την ψήσετε.
Αν δεν την θέλετε γεμιστή, 
βάλτε στην κοιλιά της 
1-2 μήλα, πορτοκάλια ή 
λεμόνια.
Αλατοπιπερώστε τη καλά 
και να υπολογίζετε 30-40 
λεπτά για κάθε κιλό κρέατος 
χρόνο ψησίματος.
Ένα θερμόμετρο κρέατος 
θα σας βοηθήσει πολύ, 
προκειμένου να ψήσετε 
σωστά την γαλοπούλα. Μια 
περίπου προτού νομίζετε ότι 
θα είναι έτοιμη, καρφώστε 
το θερμόμετρο στο στήθος 
εκεί που ενώνετε με το 
μπούτι και αφήστε το. 
Ελέγχετε κάθε 20 λεπτά και 
όταν το θερμόμετρο φτάσει 

στους 65 βαθμούς, 
βγάλτε τη από το 
φούρνο, σκεπάστε 

τη με διπλό αλουμινόχαρτο 
και ξαναβάλτε τη στο 
φούρνο για 30 λεπτά ακόμη.

ΜΙΑ ΜΑΡΙΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΑ
1⁄2 φλιτζάνι μέλι-1/2 
φλιτζάνι αλάτι-1/2 φλιτζάνι 
χοντροκοπανισμένο μαύρο 
πιπέρι
4 φύλλα δάφνη-1 κουταλιά 
της σούπας θυμάρι η 
θρούμπη-2 κλωναράκια 
δεντρολίβανο-10 γαρύφαλλα 
– 10 κόκκους μπαχάρι,χοντ

ροσπασμένους,2 φλιτζάνια 
νερό και 1 φλιτζάνι ξηρό 
κόκκινο κρασί.
Αυτή τη μαρινάτα μπορείτε 
να τη χρησιμοποιείτε για 
όλα τα άσπρα κρέατα και 
μπορείτε ν’αλλάξετε τα 
μυρωδικά και να προσθέσετε 
ότι αρέσει σε σας. 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΓΕΜΙΣΤΗ 
ΥΛΙΚΑ
1 γαλοπούλα 6-7 κιλά 
μαριναρισμένη -10 κάστανα 
βρασμένα -2 ξερά μαύρα 
σύκα ψιλοκομμένα -1/4 
κιμά περασμένο δυο φορές 
στη μηχανή -1 φλιτζάνι ρύζι 
καρολίνα πλυμμένο και 
στραγγισμένο  -1 κρεμμύδι 
ψιλοκομμένο –1 πράσινο 
μήλο κομμένο καρεδάκια 
– λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι 
– ελαιόλαδο.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε ένα μεγάλο τηγάνι, 
βάζετε το ελαιόλαδο, το 
κρεμμύδι, τον κιμά να 
τσιγαριστούν ελαφριά και 
στην συνέχεια προσθέτετε 
όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός 
από το ρύζι που θα το ρίξετε 
στο τέλος. Αν χρειαστεί 
προσθέστε λίγο, ελάχιστο 

νερό, ψήστε για 10 λεπτά, 
σβήστε, προσθέστε το 
ρύζι και ανακατέψτε καλά 
τη γέμιση.
Με αυτή τη γέμιση, 
γεμίστε τη γαλοπούλα και 
ψήστε κανονικά σύμφωνα 
με τις παραπάνω οδηγίες. 
Αν χρειαστεί αλάτι και 
πιπέρι προσθέστε. Επίσης 
να ελέγχετε συχνά το ταψί 
που έχετε στο φούρνο και 
να προσθέτετε νερό όταν 
χρειάζεται.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

ΚΑΙ ΔΥΟ ΓΛΥΚΑ
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

ΥΛΙΚΑ
1 μπουκάλι της μπύρας 
ελαιόλαδο-1 φλιτζάνι 
τσαγιού χυμό πορτοκάλι 
και το ξύσμα -2 φλιτζάνια 
τσαγιού χοντροαλεσμένα 
καρύδια

2 φλιτζάνια τσαγιού 
ζάχαρη -1 φλιτζάνι κονιάκ 
-1 κουταλάκι σόδα – 1 
κουταλάκι Β.Ρ.
1 κουταλάκι κανέλα- 1 
κουταλάκι γαρίφαλο και 1 
κουταλάκι μοσχοκάρυδο-
αλεύρι όσο πάρει (η ζύμη 
πρέπει να είναι κανονική)
ΣΙΡΟΠΙ
2 φλιτζάνια μέλι -2 
φλιτζάνια ζάχαρη και 3 
φλιτζάνια νερό.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε μια λεκάνη, 
η στο μίξερ σε 
χαμηλή ταχύτητα,  
θα δουλέψετε 
πρώτα το λάδι 
με τη ζάχαρη, θα 
συνεχίσετε με 
το πορτοκάλι, 
το κονιάκ, τα 
μυρωδικά, τα 
καρύδια και 
στο τέλος θα 
προσθέσετε το 
αλεύρι, τη σόδα 
και το Β.Ρ. 
Θα πλάσετε τα 
μελομακάρονα σε σχήματα 
που σας αρέσουν και θα 
ψήσετε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 180c για 40 
λεπτά.
Αφού κρυώσουν πολύ 
καλά θα πάρετε μια 

τρυπητή κουτάλα και θα 
τα βυθίζετε για μερικά 
δευτερόλεπτα στο ήδη 
βρασμένο και όχι πολύ 
ζεστό σιρόπι. Αραδιάστε 
τα σε ένα ταψί και ρίξτε 
το σιρόπι που πιθανόν 
περίσσεψε από πάνω. 
Στο τέλος πασπαλίστε 
τα με χοντροκομμένο 
καρύδι.

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
ΥΛΙΚΑ

600γρ. φρέσκο βούτυρο
1 φλιτζάνι του τσαγιού 
χοντροαλεσμένα 
αμύγδαλα
2 αυγά
1 1/2πιατάκι του καφέ 
ζάχαρη
1 φλιτζάνι του καφέ 
κονιάκ

1 κουταλάκι σόδα
Και (το μαγικό) αλεύρι 
όσο πάρει.
Ζάχαρη άχνη για το τέλος.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Δουλέψτε πολύ καλά το 
βούτυρο με τη ζάχαρη, 
συνεχίστε με τα αυγά,το 
κονιάκ,τη σόδα και στο 
τέλος το αλεύρι και τα 
αμύγδαλα.
Πλάστε τη ζύμη καλά 
και κόψτε σε διάφορα 
σχήματα με φόρμες.

Βάλτε τους 
κουραμπιέδες σε 
βουτυρωμένο ταψί 
και ψήστε τους σε 
προθερμασμένο 
φούρνο στους 180c 
για 30-40 λεπτά.
Μόλις κρυώσουν 
πασπαλίστε τους με 
την ζάχαρη άχνη, 
και επαναλάβατε 
την διαδικασία έως 
ότου κρατήσουν 
πάνω την ποσότητα 
που σας αρέσει.

Να σας ευχηθώ ότι 
καλύτερο για τις μέρες 
που θα ακολουθήσουν 
καθώς επίσης και μια 
πολύ καλή ΚΑΛΗ 
ΧΡΟΝΙΑ!!!!!
Γεια σας και χαρά σας!!  
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
τη στήλη επιμελείται η Αντιγόνη Παλατιανού

Κάτω από το βάρος των τελευταίων γεγονότων, 
παραθέτουμε μερικές από τις σκέψεις του Herman 
Hesse -που γεννήθηκε στη Γερμανία το 1877- 
και παραμένουν επίκαιρες παρά το γεγονός ότι 
γράφτηκαν εκατό περίπου χρόνια πριν.
Γράφει λοιπόν ο Έσσε για τα καθήκοντα του ατόμου:
-Κάθε σύγκρουση που κανείς δεν την έχει υποστεί ως το 
τέλος της και δεν έχει διευθετήσει, θα επιστρέψει.
-Ο Θεός δεν μας στέλνει την απελπισία για να μας 
σκοτώσει, τη στέλνει για να μας δώσει τη δυνατότητα 
να βρούμε ένα καινούργιο τρόπο ζωής.
-Θεωρώ ότι δεν είμαι υπεύθυνος για το αν έχει ή δεν έχει 
νόημα η ζωή, πιστεύω όμως ότι είμαι υπεύθυνος για το 
τι θα κάνω με τη δική μου μοναδική ζωή.
-Εάν εδώ και τώρα, αντιμετωπίζοντας  τις δυσκολίες 
και τις ανάγκες του σήμερα, συμπεριφερθούμε  μ’ ένα 
ορισμένο ποσοστό ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι 
δυνατόν το μέλλον, επίσης, να είναι ανθρώπινο.
-Όλοι οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν 
το αδύνατο όταν τα ιδανικά τους απειλούνται. Αλλά όταν 
ένα καινούργιο ιδανικό, μια καινούργια, επικίνδυνη και 
τρομακτική ώθηση ανάπτυξης χτυπάει την πόρτα τους, 
κανείς δεν είναι στο σπίτι.
Για τη μόρφωση και τα σχολεία:
-Η πραγματική μόρφωση δεν είναι αυτή που έχει 
σχέση μ’ ένα ορισμένο σκοπό σαν κάθε προσπάθεια 
για την τελειότητα, αυτή η ίδια αποτελεί τον σκοπό 
της. Ακριβώς όπως η προσπάθεια για την απόκτηση της 
φυσικής δύναμης, της δεξιοτεχνίας, και της ομορφιάς 
δεν εξυπηρετεί κανένα τελικό σκοπό, το να μας κάνει 
πλούσιους, διάσημους και ισχυρούς, αλλά αυτή η 
ίδια αποτελεί την ανταμοιβή της, εφ’ όσον εντείνει 
την αίσθησή μας της ζωής και την εμπιστοσύνη στον 
εαυτό μας, εφ’ όσον μας κάνει πιο ευτυχισμένους και 
ανθεκτικούς και μας κάνει να αισθανόμαστε πιο βέβαιοι 
και υγιείς, έτσι και η προσπάθεια για τη «μόρφωση», 
δηλαδή για την τελειοποίηση του μυαλού, δεν είναι ένα 
κοπιαστικό ταξίδι προς ένα καθορισμένο προορισμό, 
αλλά ένα ευχάριστο και τονωτικό άνοιγμα της συνείδησής 
μας, ένας εμπλουτισμός των δυνατοτήτων μας για τη ζωή 
και την ευτυχία. Επομένως, η πραγματική μόρφωση, 
σαν τη σωστή άσκηση του σώματος, είναι ταυτόχρονα  
μία αίσθηση πλήρωσης κι ένα έναυσμα, κατευθυνόμενη 
πάντα και χωρίς ποτέ να σταματάει για ν’ αναπαυθεί, 

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Άβλιχος Μικέλης

Στη φάτνη των κτηνών Χριστός γεννάται
χωρίς της Επιστήμης συνδρομή,

η θεία φύσις κάνει για μαμή
κι ο δράκος, σαν αρνί, Θεός κοιμάται.

Αύριον, άντρας, σαν ληστής κρεμάται
-Νέα του κόσμου θέλει οικοδομή-

Σταυρό του δίνει ο Νόμος πληρωμή, 
πλην άγιο φως στον τάφο του πλανάται.

Διάκοι του Βάαλ, δεν είναι δικός σας
αυτός της φάτνης ο φτωχός Χριστός,
που εκήρυξε για νόμο του τη χάρη.

Εσάς τιμή σας μόνη το στιχάρι,
πομπές, θεοπομπές το ιδανικό σας,

κι είν’ ο Θεός σας, σαν εσάς μιαρός!...

Άβλιχος Μικέλης (1844-1917) 
σατιρικός συγγραφέας από 

την Κεφαλονιά. Έγραψε την 
«Πινακοθήκη της κολάσεως» κ.α.

είναι ένα ταξίδι στο άπειρο, μια συμμετοχή στην 
κίνηση του σύμπαντος ένας τρόπος ζωής εκτός του 
χρόνου. Ο σκοπός της δεν είναι να εντείνει ορισμένες 
ικανότητες, μάλλον μας βοηθάει στο να δώσουμε ένα 
νόημα στη ζωή μας, να ερμηνεύσουμε  το παρελθόν, 
να είμαστε άφοβοι και ανοιχτοί στο μέλλον.
-Το θέμα των σχολείων είναι το μόνο σύγχρονο 
πολιτιστικό θέμα που παίρνω στα σοβαρά και καμιά 
φορά εξεγείρομαι σε σχέση με αυτό. Σε μένα το 
σχολείο κατέστρεψε πάρα πολλά, και δεν ξέρω 
πολλούς ανθρώπους οποιουδήποτε αναστήματος που 
να μη μπορούν να πουν το ίδιο. Τα μόνα πράγματα 
που έμαθα εκεί ήταν τα Λατινικά και το να λέω 
ψέματα. 
-Σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, η μόνη συνείδηση 
που μπορεί ν’ αφυπνισθεί και να παρακινηθεί είναι 
αυτή που ήδη είναι εν εγρηγόρσει.
-Η αλήθεια βιώνεται, δεν 
διδάσκεται.
Για τη γνώση και τη 
συνείδηση:
-Μόνο εκείνοι που μιλούν 
για κάτι του οποίου είχαν 
την εμπειρία μιλούν με 
βεβαιότητα. 
-Η σοφία δεν μεταδίνεται. 
Η σοφία που ένας σοφός 
άνθρωπος προσπαθεί να 
μεταδώσει , πάντα ακούγεται 
σαν τρέλα.
-Μόνο όσοι οι ίδιοι 
αισθάνονται την ανάγκη να 
τους φερθούν με καλοσύνη 
μπορούν να είναι υπομονετικοί 
με τους άλλους και να είναι 
ανεκτικοί απέναντί τους.
-Η γνώση είναι δράση. Η 
γνώση είναι εμπειρία. Δεν έχει 
διάρκεια. Ο χρόνος ύπαρξής 
της είναι η στιγμή. 
-Όλη η εμπειρία αποτελεί 
απόκρυφη γνώση, ενώ όλη 
η γνώση της οποίας δεν 
είχαμε την εμπειρία είναι 
επιστημονική.

Μικροί διάλογοι με τα 
παιδιά της οργής

-Τι ζητάς;
-Να μας ακούσουν.
-Τι ζητάς;
-Να με σέβονται.
-Τι ζητάς;
-Να μη μου την πέφτουν οι μπάτσοι στην 
πλατεία.
-Τι ζητάς;
Να μη μπαίνω σ’ ένα μαγαζί και να ‘ρχονται 
όλοι από πίσω μου μήπως και κλέψω.
-Τι ζητάς;
-Να μη με βλέπουν σαν τσογλάνι.
-Τι ζητάς; 
-Να’ χω το δικαίωμα να χαζεύω.
Τι ζητάς;
-Να μη με βλέπουν σαν ύποπτη.
-Τι ζητάς;
-Ν’ ανοίγω όποτε θέλω εγώ το σακίδιό μου.
-Τι ζητάς;
-Να μη μας σκοτώνουν.
-Τι ζητάς;
-Βοήθεια.
-Τι ζητάς;
-ΟΞΥΓΟΝΟ.

Ω, γιε μου, αυτοί που σ’ έσφαξαν 
σφαγμένα ναν τα βρούνε
τα τέκνα τους και τους γονιούς και στο 
αίμα να πνιγούνε.

Και στο αίμα τους τη φούστα μου 
κόκκινη να τη βάψω,
και να χορέψω. Αχ γιόκα μου, δεν πάει 
μου να σε κλάψω.

Γλυκέ μου, εσύ δε χάθηκες, μέσα στις 
φλέβες μου είσαι.
Γιε μου, στις φλέβες ολουνών, έμπα 
βαθιά και ζήσε.

Δες, πλάγι μας περνούν πολλοί, περνούν 
καβαλαραίοι,-
όλοι στητοί και δυνατοί και σαν κι 
εσένα ωραίοι.

Ανάμεσά τους, γιόκα μου, θωρώ σε 
αναστημένο,
το θώρι σου στο θώρι τους 
μυριοζωγραφισμένο.

Κι εγώ η φτωχή κι εγώ η λιγνή, μεγάλη 
μέσα σ’ όλους,
με τα μεγάλα νύχια μου κόβω τη γη σε 
σβώλους.

Και τους πετάω κατάμουτρα στους 
λύκους και στ’ αγρίμια
που μου ‘καναν της όψης σου το 
κρούσταλλο συντρίμμια.

Herman Hesse.Γεννήθηκε στη Γερμανία το 1877. Άρχισε να γράφει και 
να δημοσιεύει ποίηση στην ηλικία των 21 ετών. Γρήγορα έγινε γνω-
στός με τα μυθιστορήματά του από τα οποία τα κυριότερα είναι «Peter 
Camenzind» (1904), «Demian» (1919), που είναι και το βιβλίο που 
οριστικά τον καθιέρωσε, «Siddharta» (1922), «Steppenwolf» (1927), 
«Narziss und Goldmund» (1930), «Das Glasperlenspiel» (1943). Ιδι-
αίτερα σημαντικό είναι επίσης το μικρό αλληγορικό του βιβλίο «Το 
ταξίδι στην Ανατολή», 
που είναι ένα από τα 
βιβλία που έντονα προ-
κάλεσαν το ενδιαφέ-
ρον της Δύσης στον 20ο 
αιώνα για την Ανατολι-
κή φιλοσοφία και στάση 
ζωής. Κατά τη διάρκεια 
του Πρώτου Παγκόσμι-
ου Πολέμου, διαμαρτυ-
ρόμενος εναντίον του 
μιλιταριστικού γερμανι-
κού καθεστώτος, εγκα-
τέλειψε τη Γερμανία και 
εγκαταστάθηκε μόνιμα 
στην Ελβετία όπου και 
πέθανε το 1962. Το 1946 
πήρε το βραβείο Νόμπελ 
της λογοτεχνίας.

 Από τον Επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου, Αθήνα 
1936.
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Μας έκαψες τα φώτα!! Αυτό που έχει γίνει πριν δυο 
μήνες από τη ΔΕΗ, δεν ξανάγινε στη Σύμη. Η ΔΕΗ 
ήλθε στη Σύμη προς το τέλος της δεκαετίας του 1960. 
Υπήρχε το γραφείο της, ο μόνιμος υπάλληλός που 
έβλεπε τα ρολόγια και πληρώναμε σ’ αυτόν. Ο υπάλλη-
λος (και συγκεκριμένα ο Μιχάλης Πατατούκος, σήμερα 
συνταξιούχος) κάθε φορά που ήτο η μέτρηση, αλώνιζε 
όλη τη Σύμη σπίτι-σπίτι, όσο πιο γρήγορα μπορούσε, να 
τα συγκεντρώσει. Τα τελευταία όμως χρόνια τι γινόταν; 
Πληρώναμε έναντι-εκκαθαριστικό, έναντι-εκκαθαριστι-
κό. Οι Συμιακοί πλήρωναν συνεχώς αυτά που έγραφε η 
απόδειξη, γιατί εάν δεν πληρωνόταν, μια ωραία πρωία 
θα μας κτυπούσε την πόρτα για να κόψει το φως. Και 
σας ερωτώ. Όταν έλθει έναντι και μετά εκκαθαριστικό, 

θα πει ότι πέρασαν, είδαν 
τα ρολόγια, κάνανε εκκα-
θάριση. Και αυτό γινό-
ταν τα τελευταία χρόνια. 
Ε! ε! ε! λοιπόν, πώς είναι 
δυνατόν εφέτος να έλθουν 
λογαριασμοί στα περισ-
σότερα νοικοκυριά 6.000 

ευρώ, 7.000ευρώ, 2.500 ευρώ, 5.000 ευρώ, 1.900 ευρώ, 
800 ευρώ, 500 ευρώ και άλλα μεγάλα ποσά. Στους 
Συμιακούς ήλθε τρέλα, να πάθουν συγκοπή. Γιατί ναι 
μεν, μπορεί να τα έχουν κάψει, να πληρωθούν όμως 
αυτά που αναλογούν και στην ώρα τους, χωρίς επιβα-
ρύνσεις. Και καλά ήλθε η απόδειξη να πληρωθούν στη 
ΔΕΗ, να κάνεις διακανονισμό κάθε μήνα, λίγα-λίγα. 
Όταν όμως πολλοί πληρώνουν μέσω τραπέζης; Σαν 
γύπας η ΔΕΗ πήγε και τ’ άρπαξε. Η ΔΕΗ ρώτησε τον 
πελάτη που δεν φταίει; Αυτοί που φταίτε είστε εσείς. 
Δεν πάμε καθόλου καλά! Ελλάς το μεγαλείο σου!

Ειρήνη Σεμερτζάκη

ΕΙΔΕΣ Η ΔΕΗ;

Κύριε Διευθυντά της εφημερίδας,
Θέλω να βροντοφωνάξω συγχαρητήρια και 
μπράβο από παλιά αλλά «κάλλιο αργά παρά 
ποτέ» για τη δράση του κ. Δημάρχου Ελευθε-
ρίου Παπακαλοδούκα που έχει ξεπεράσει χιλιά-
δες φορές τους προηγούμενους Δημάρχους σε 
όλους τους τομείς. Πρώτον το νερό που υπέφε-
ρε χρόνια όλο το νησί. Δεύτερο σοβαρό έργο οι 
βόθροι που έφυγε η βρωμιά της Σύμης. Τρίτον 
το γήπεδο 5Χ5 που τα παιδιά μικροί και μεγά-
λοι παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ ποδό-
σφαιρο. Τα έργα που γίνονται και ο κόσμος 
βλέπει είναι το κάτι άλλο. Εγώ ο Γεώργιος 
Κατσαράς τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως γιατί από 
τότε που χτίστηκε ο Άγιος Σπυρίδωνας στο 
Πέδι σμιλεμένος από πέτρες του Άη Γιάννη της 
Τσαγκριάς και με μαστόρους τους Τσακίρηδες, 
παρακαλούσα τους άλλους (6) έξη ολόκληρα 
χρόνια για το δρόμο του Αγίου Σπυρίδωνα, και 
τελευταία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου ο Γ. Διασινός και η παρέα του μου έστει-
λαν ένα μεγάλο χαρτί και μου εξηγούσαν πως ο 
δρόμος του Αγίου Σπυρίδωνα δεν γίνεται γιατί 
είναι ποταμός. Μπαίνει ο κ. Παπακαλοδούκας 
Δήμαρχος και κάμνει τη Σύμη Παρίσι, και στέλ-
λουν μηχανικό και κάνουν φράγμα και γίνεται 
ο δρόμος και μου βάζουν και νερό. Τώρα κ. 
Δήμαρχε σου ζητώ ακόμη μια χάρη. Αν μπορείς 
και αν θέλεις που μου υποσχέθηκες πως όταν 
βάλουμε ρεύμα στο γήπεδο 5Χ5 Γιώργο, θα 
βάλουμε και ρεύμα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Και 
τώρα που περνώ πρωί και βράδυ στο 5Χ5 πάντα 
παίζουν μπάλα και το βράδυ με τα φώτα είναι 
πανόραμα και η γιορτή του είναι στις 12 Δεκέμ-
βρη και σας περιμένουμε.

Μετά τιμής
Γεώργιος Κατσαράς

Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση έχει χάσει το πολυ-
διαφημισμένο «ηθικοπολιτικό πλεονέκτημα» με το 
οποίο κέρδισε τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, βυθι-
ζόμενη τώρα στα σκάνδαλα αλλά και την αφερεγγυ-
ότητα των σκληρών οικονομικών μέτρων, η δολοφο-
νία του 15χρονου μπορεί να λειτουργήσει ως θρυαλ-
λίδα πολιτικών εξελίξεων. Ανησυχούν στο Μέγαρο 
Μαξίμου, καθώς διαπιστώνουν ότι πέφτει στο κενό 
η επιχείρηση συμψηφισμού της δολοφονίας με τα 
πρωτοφανή επεισόδια και τις καταστροφές. Πολίτες, 
που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «φιλήσυχοι», 
γιουχάιζαν χθες τα ΜΑΤ στα Εξάρχεια! Στα μεσαία 
κοινωνικά στρώματα, εκεί όπου Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ 
παίζουν τα ρέστα τους στο εκλογικό μπρα ντε φερ, η 
αγανάκτηση για τη δολοφονία δεν είναι χειραγωγή-
σιμη. Με την αυξανόμενη κοινωνική κρίση, συνει-
δητοποιείται ολοένα και περισσότερο ότι ούτε εκεί 
υπάρχουν περιθώρια (αυταπάτες) «κοινωνικής από-
δρασης». Ο άτυχος 15χρονος, σύμφωνα με όλες τις 
περιγραφές, ήταν το τυπικό δείγμα παιδιού ευκα-
τάστατης οικογένειας. Δεν ήταν μεταναστόπουλο 
ή λαϊκό παιδί, που εύκολα η εξουσία θα μπορούσε 
να το στιγματίσει κοινωνικοπολιτικά και να σβήσει 
τις πολιτικές ευθύνες για τη δολοφονία του. Η οργή 
των πολιτών για το έγκλημα διατρέχει ολόκληρη την 
κοινωνί-
α. Είναι 
λ α ϊ κ ή 
απαίτη-
ση να 
αποδο-
θ ο ύ ν 
οι ποι-
νικές και οι πολιτικές ευθύνες. Ο κ. Παυλόπουλος 
προσπάθησε, αργά χθες το βράδυ, μετά την έκτα-
κτη σύσκεψη στο Μαξίμου, να εκτονώσει τη λαϊκή 
οργή, επικαλούμενος τη δικαστική δίωξη που ασκή-
θηκε, και αφήνοντας αορίστως ανοικτό το ενδεχόμε-
νο να καταλογιστούν και σε άλλα επίπεδα ευθύνες. 
Το πρωί, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ο υπουρ-
γός Εσωτερικών είχε κλείσει το θέμα των πολιτικών 
ευθυνών (ενώ είχε υποβάλει την «παραίτησή» του 
λίγη ώρα νωρίτερα…) και είχε σπεύσει να περιβά-
λει με την εμπιστοσύνη του την ηγεσία της Ε.Λ.Α.Σ. 
Προφανώς όλες οι ευθύνες σπρώχνονται όσο το 
δυνατόν προς τα κάτω…Το κύμα οργής που σάρωσε 
από χθες ολόκληρη τη χώρα δεν θα κοπάσει. Προ-
σλαμβάνει τον χαρακτήρα απαίτησης για πολιτική 
αλλαγή. Όπως σημείωσε ο κ. Αλαβάνος, πρέπει να 
φύγει η κυβέρνηση της Ν. Δ. Είναι περίεργο ότι το 
αίτημα αυτό δεν διατύπωσαν χθες ούτε το ΠΑΣΟΚ 
ούτε το ΚΚΕ, παρά τη συνηθισμένη εύκολη αντιπο-
λιτευτική ρητορική τους. Προφανώς δεν επιλέγουν 
να θέσουν γενικότερο πολιτικό θέμα για την αιμα-
τηρή παραβίαση των δημοκρατικών ελευθεριών. 
Ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, αιχμάλωτο της τακτικής του 
«ώριμου φρούτου», αλλά και ένοχο για την κυβερ-
νητική πολιτεία του με ανάλογες συμπεριφορές, 
όπως η στάση του κατά τη δολοφονία του 15χρονου 
Μιχάλη Καλτεζά το 1985. Στη νεοελληνική ιστορία 
συχνά ανάλογα αιματηρά γεγονότα φέρνουν ορμητι-
κά στο προσκήνιο την υφέρπουσα λαϊκή απαίτηση 
για αλλαγή πολιτικής πορείας.   

Νίκος Φίλης

ΘΡΥΑΛΛΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

ΔΩΡΕΑΝ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ 

ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ!
ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ 
ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ 
ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ 

ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ 
ΝΗΡΕΑ….

FAUX BIJOUX, ΕΙΔΗ 
ΔΩΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ.
Σύμη, Γυαλός              

τηλ. 22460 72743 

FLORA’S ACCESSORIES

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ...
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ!
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

Ο ραδιοφωνικός 
σταθμός του 

Δήμου Σύμης και 
οι παραγωγοί του 

σας εύχονται Καλές 
Γιορτές και …

καλές ακροάσεις!
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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

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008

ΠΡΟΣ:  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  ΣΥΜΗΣ

Κύριοι,
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, στα 
επιδοτούμενα εισιτήρια του Δήμου Σύμης από Ρόδο για Σύμη 
και από Σύμη για Ρόδο την περίοδο από 19/12/08 έως 11/01/
09, θα πρέπει να γνωρίζετε τα κάτωθι: 
1.Η επιδότηση ισχύει μόνο για επιβάτες, όχι για οχήματα και 
μόνο για τα κάτωθι δρομολόγια:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΡΟΔΟ  ΓΙΑ  ΣΥΜΗ:
Κάθε Παρασκευή στις 12:00 με το Ε/Γ – Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ & 
στις 16:30 με το Υ/Γ ΑΙΓΛΗ.
Κάθε Σάββατο στις 16:45 με το Υ/Γ ΑΙΓΛΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΣΥΜΗ  ΓΙΑ  ΡΟΔΟ:
Κάθε Κυριακή στις 08:30 με το Υ/Γ ΑΙΓΛΗ & στις 16:00 με 
το Ε/Γ – 0/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ.
2.Υποχρεωτικά μια τουλάχιστον διανυκτέρευση στο Ξενοδο-
χείο επιλογής των πελατών.
3.Έγκαιρη αποστολή (το αργότερο μια μέρα πριν από το δρο-
μολόγιο) της φόρμας «έντυπο-εντολής» από το ξενοδοχείο 
προς την Α.Ν.Ε.Σ. 

ΕΝΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ:  Α.Ν.Ε.Σ.  ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΗΣ     FAX:    
2241034493 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: ……………………………………………
……………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: …………………
………………... 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΚΔΩΣΕΤΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΓΙΑ 
ΣΥΜΗ ΣΤΙΣ…………….……….ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟ…………….…ΩΡΑ……
.…..…….ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΗ ΓΙΑ ΡΟΔΟ ΣΤΙΣ …………………..….ΜΕ ΤΟ 
ΠΛΟΙΟ…………..……ΩΡΑ………....….

 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
8)  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 (ΣΦΡΑΓΙΔΑ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ)

Ύστερα και από την ρύθμιση των τελευταίων λεπτομερειών 
μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ & Α.Ν.Ε.Σ., μπαίνει από τις 
19Δεκεμβρίου 2008 έως τις 11 Ιανουαρίου 2009 πιλοτικά σε 
εφαρμογή το πρόγραμμα για ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού. 
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιδοτεί 
τα εισιτήρια όσων επιθυμούν να επισκέπτονται τη ΣΥΜΗ τα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ & η Α.Ν.Ε.Σ. αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να διακινεί τους επιβάτες.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, η Διοίκηση της 
Α.Ν.Ε.Σ. απέστειλε στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία της ΣΥΜΗΣ 
ενημερωτική επιστολή καθώς και την φόρμα (εντολή) την οποία 
θα πρέπει να αποστέλλουν τα συμβεβλημένα ξενοδοχεία προς την 
Α.Ν.Ε.Σ.

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
Ο πρόεδρος, το Δ. Σ. τα 

στελέχη και οι εργαζόμενοι 

της ΑΝΕΣ εύχονται 

σε όλους Ευτυχισμένα 

Χριστούγεννα και 

«καλοτάξιδο» το 2009

ΕΔΡΑ: Σύμη Δωδεκάνησα Τ.K. 85600  Τηλ:2246071444  Fax: 2246071373
ΓΡΑΦΕΙΑ ΡΟΔΟΥ:Αυστραλίας 88 Τ.Κ.85100 Τηλ: 2241037769 Fax:2241034493

http://www.anes.gr/                    anesymis@otenet.gr

ΡΟΔΟ - ΣΥΜΗ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ:14:00 ΑΙΓΛΗ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ:19:15 ΠΡΩΤΕΥΣ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:12:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, 14:00 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ: 14:00 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:12:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, 16:30 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ:09:00 ΑΙΓΛΗ, 16:45 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ:16:30 ΑΙΓΛΗ
ΣΥΜΗ - ΡΟΔΟ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ:07:00 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ:08:30 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:07:00 ΠΡΩΤΕΥΣ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ:08:30 ΑΙΓΛΗ, 11:55 ΠΡΩΤΕΥΣ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:30 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 ΑΙΓΛΗ, 11:55 ΠΡΩΤΕΥΣ, 15:30 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:30 ΑΙΓΛΗ 
ΡΟΔΟ - ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 09:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 14:15 ΠΡΩΤΕΥΣ 
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ - ΡΟΔΟ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 14:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 19:05 ΠΡΩΤΕΥΣ
ΡΟΔΟ-ΣΥΜΗ-ΤΗΛΟ-ΝΙΣΥΡΟ-ΚΩ:  ΚΑΘΕ  ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΠΡΩΤΕΥΣ   
ΡΟΔΟ(12:00) –ΣΥΜΗ(13:40-14:10)-
ΤΗΛΟ(16:20-16:40)- ΝΙΣΥΡΟ(17:55-18:10) - ΚΩ(19:40)ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)
ΚΩ-ΝΙΣΥΡΟ-ΤΗΛΟ-ΣΥΜΗ-ΡΟΔΟ:  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΩ(06:
00) – ΝΙΣΥΡΟ(07:30-07:45) – 
  ΤΗΛΟ(09:00-09:20) - ΣΥΜΗ(11:30-11:55) - ΡΟΔΟ(13:35)                                                  
                            Ε/Γ – Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ Υ/Γ ΑΙΓΛΗ
Τετάρτη 24/12/08 (ΠΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ):
Από ΣΥΜΗ (07:00) για ΡΟΔΟ, Από ΡΟΔΟ (09:00) για ΣΥΜΗ-ΤΗΛΟ-ΝΙΣΥΡΟ-ΚΩ αντί 
στις 12:00
& Από Κω (16:00) για ΝΙΣΥΡΟ-ΤΗΛΟ-ΣΥΜΗ-ΡΟΔΟ
Τετάρτη 31/12/08 (ΠΑΡ. ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ):
Από ΣΥΜΗ (07:00) για ΡΟΔΟ, Από ΡΟΔΟ (09:00) για ΣΥΜΗ-ΤΗΛΟ-ΝΙΣΥΡΟ-ΚΩ αντί 
στις 12:00
& Από Κω (16:00) για ΝΙΣΥΡΟ-ΤΗΛΟ-ΣΥΜΗ-ΡΟΔΟ 
Δευτέρα 05/01/09 (ΠΑΡ. ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ):
Από ΡΟΔΟ (09:00) για ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ, Από ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ (14:00) για ΡΟΔΟ
& Από ΡΟΔΟ (19:15) για ΣΥΜΗ
Δευτέρα 05/01/09 (ΠΑΡ. ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ):
Από ΣΥΜΗ (07:00) για ΡΟΔΟ, Από ΡΟΔΟ (14:00) για ΣΥΜΗ
 & Από ΣΥΜΗ (15:30) για ΡΟΔΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Υ/Γ ΑΙΓΛΗ & Ε/Γ – Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ
25/12/08 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 01/01/09 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ & 06/01/09 ΘΕΟΦΑΝΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ  01/12/08  ΕΩΣ  31/01/09


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf

