
τική ρύθμιση, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι 
του νησιού. Στη συνέχεια ορίστηκε επιτροπή η επιτροπή 

η οποία αποτελείται από τον 
Δήμαρχο κ. Ελ. Παπακαλο-
δούκα, τον κ. Γ. Καλοδού-
κα και τον κ. Γ. Χατζηπέ-
τρο. Η επιτροπή αυτή, όπως 
τονίσθηκε, θα δρα συλλογι-
κά και σε καμία περίπτωση 
ατομικά. Οι παριστάμενοι, 
μετά τον ορισμό της επι-
τροπής, αποφάσισαν ομό-
φωνα α) να εκπροσωπηθεί 
ο Δήμος από νομικό σύμ-
βουλο κοινής αποδοχής τον 
οποίο θα ορίσει το Δημοτι-
κό Συμβούλιο και θα αναλά-
βει όλες τις υποθέσεις. Έργο 
του νομικού συμβούλου θα 
είναι να ορίζει τους άξονες 
της νομοθετικής ρύθμι-
σης που απαιτείται για το 

θέμα που έχει προκύψει, β) να ζητηθεί από τους βουλευ-
τές Δωδ/σου να καταθέσουν ερωτήσεις και επερωτήσεις 
στο κοινοβούλιο, σύμφωνες με τις αποφάσεις της λαϊκής 
συνέλευσης, γ) ο Δήμαρχος μαζί με τα άλλα δύο μέλη της 
επιτροπής να επισκεφθούν τους αρμόδιους φορείς, δ) ο 
νομικός σύμβουλος να εξουσιοδοτηθεί ώστε, εκτός από 
τις δέουσες ενέργειες στους εθνικούς φορείς, να ενεργή-
σει και προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τέλος αποφασίστηκε ότι, σε περίπτωση που μέχρι τις 15 
Μαρτίου του 2009 δεν υπάρξει αποτέλεσμα, να συγκλη-
θεί νέα λαϊκή συνέλευση, ώστε να αποφασισθούν δυνα-
μικές λαϊκές κινητοποιήσεις.  Η λαϊκή συνέλευση της 
21ης Ιανουαρίου θύμιζε την αποφασιστικότητα αυτών που 
έγιναν πριν χρόνια με θέμα την στελέχωση των ιατρείων 
μας. Θέλουμε να ελπίζουμε λοιπόν ότι εγκαίρως θα παρ-
θούν από την πλευρά της πολιτείας σωστές αποφάσεις, 
ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις. Ακο-
λουθούν τα μηνύματα των βουλευτών Δωδ/σου Αν. Καρα-
μάριου και Γ. Νικητιάδη.

περισσότερα στη σελ.3
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

Μηνιαία εφημερίδα του Δήμου  Σύμης

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Αρ. έγκρισης 8187

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ôá÷. Ãñáöåßï
Óýìçò

«Η γεωργία 
φαντάζει πολύ 
εύκολη όταν το 
άροτρό σου είναι 
ένα στυλό και 
είσαι χιλιάδες 
χιλιόμετρα 
μακριά από ένα 
χωράφι». Ντ. 
Αϊζενχάουερ 
(πρόεδρος των 
ΗΠΑ 1953-61)

«Όποιος γαντάρει την πείνα φέτος θα είναι γίγαντας». 
Τάδε έφη Νικόλας Κοέν… Απλός άνθρωπος, 
ψαράς, της πιάτσας, στο καφενείο πριν λίγες μέρες 
συζητώντας για την οικονομική κρίση που ήδη μας 
άγγιξε, και τα επακόλουθά της. Ο αγαπητός μας 
συμπατριώτης Κοέν… ήθελε να πει σε απλά ελληνικά 
ότι «όποιος θα αντέξει φέτος την οικονομική κρίση 
και την ακρίβεια, θα μπορέσει να επιβιώσει για τα 
επόμενα χρόνια». Ήδη οι κάτοικοι του νησιού μας 
άρχισαν να ανησυχούν. Ανησυχούν για το αν θα 
έχουμε τουρισμό φέτος, όχι σαν πρόπερσι αλλά σαν 
πέρσι. Ανησυχούν για την ανεργία η οποία έχει ήδη 
πατήσει πόδι στο νησί μας, ανησυχούν για τη συνεχή 
αύξηση τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, ανησυχούν 
για το μέλλον των παιδιών τους και των εγγονιών 
τους, ανησυχούν για την αστάθεια που υπάρχει στη 
χώρα μας και τα παιχνίδια που παίζονται μέσα από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σερβίρουν ότι 
συμφέρει τα στενά συμφέροντά τους αδιαφορώντας 
για τον …λαουτζίκο. Ένα και μόνο πράμα συζητιέται 
στα καφενεία, ότι όλοι οι πολιτικοί είναι άχρηστοι 
και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πως θα είναι στην 
εξουσία και πως θα κρατήσουν τις καρέκλες τους, 
πράγμα επικίνδυνο. Η αγανάκτηση φουντώνει, τα 
…ευγενικά λόγια περισσεύουν και ευτυχώς σε ένα 
νησί δημοκρατικό όπως η Σύμη, κανένας μα κανένας, 
δεξιός, πασόκος ή αριστερός δεν νοσταλγεί την εποχή 
του 1967-74. Αλοίμονό μας, τότε! Θα έπρεπε να πάμε 
να πνιγούμε!! Όμως, η απογοήτευση είναι εμφανής. 
Μέχρι πριν από λίγους μήνες δεν υπολογίζαμε το μισό 
ευρώ, τώρα πληρώνοντας μετράμε και το δεκαράκι, 
ζητάμε τα ρέστα και κάνουμε τους υπολογισμούς μας. 
Και ο κόσμος αγριεύει, ζητά προστασία από το κράτος, 
ζητά τα δικαιώματά του, θέλει να φωνάξει, αλλά κάνει 
υπομονή προς το παρόν. Διαμαρτύρεται μεταξύ ημών 
και υμών και δεν κάνει διακρίσεις. Τα βάζει με τους 
δύο μονομάχους και τα «τσιράκια» τους που θέλουν 
πάντα να κυβερνούν, σκορπώντας υποσχέσεις ένθεν 
κακείθεν, προκειμένου να κρατηθούν εκεί που οι 
οικογένειές τους έταξαν, στο να κυβερνούν μια ζωή!!! 
Και εμείς; Απλά να χειροκροτούμε χωρίς να ξέρουμε 
γιατί. Από ότι φαίνεται έφτασε ο κόμπος στο χτένι. 
Οι νέοι, «Το άλας της γης» όπως τους χαρακτηρίζει 
ο συμπατριώτης μας αείμνηστος συγγραφέας Βασίλης 
Μοσκόβης, μας μπολιάζουν με νέες ιδέες φρέσκιες 
που μας κάνουν να ξυπνάμε από το λήθαργο. Όλα 
αυτά τα παιδιά, όποτε έρχονται στο νησί χωρίς να 
παίζουν το ρόλο του «ινστρούχτορα», σε φιλικές 
συζητήσεις μας δίνουν να καταλάβουμε με τον τρόπο 
τους ότι εμείς οι μεγάλοι είμαστε σε λάθος δρόμο. 
Γιατί έτσι συνηθίσαμε, γιατί έτσι μας βόλευε μέχρι 
τώρα! Όμως τα πράγματα άλλαξαν. Το κολλύριο που 
μας έφεραν και μας φέρνουν, μας άνοιξε τα μάτια. Και 
ετοιμαζόμαστε για αγώνες. Μπορεί η νίκη να έρθει 
φέτος, του χρόνου, ή σε πέντε χρόνια, όμως θα έρθει. 
Όποιος «γαντάρει» λοιπόν, όπως λέει ο Νικόλας.

«ΟΠΟΙΟΣ ΓΑΝΤΑΡΕΙ»

Δ.Π.Χ.

Με την παρουσία 100  και πλέον κατοίκων, πραγμα-
τοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου η εξαγγελθείσα από το 
Δήμο λαϊκή συνέλευση, 
με κύριο θέμα τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με 
το θέμα που δημιουργή-
θηκε με τις ιδιοκτησί-
ες στη Σύμη. Το Δημαρ-
χείο ήταν ασφυκτικά 
γεμάτο και για το λόγο 
αυτό πολλοί ήταν αυτοί 
που αναγκάστηκαν να 
αποχωρήσουν αφού δεν 
μπορούσαν ούτε να δουν 
ούτε να ακούσουν. Της 
λαϊκής συνέλευσης προ-
ήδρευσε ο Πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλί-
ου κ. Σωκράτης Μαρού-
λης. Το προεδρείο, πριν 
δώσει το λόγο πρώτα 
στον Δήμαρχο, έκανε γνωστό στο σώμα ότι στις εργασίες 
της συνέλευσης παρευρίσκονται οι Χατζάρας Δημ. από τη 
Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, ο Περδικάρης Γιάν-
νης από το ΚΚΕ και ο Χρυσοχόος Δημ. από τον ΣΥΡΙΖΑ 
και οι οποίοι εκπροσωπούν τα κόμματά τους. Ο Δήμαρ-
χος παίρνοντας το λόγο καυτηρίασε την απουσία τόσο 
των βουλευτών Δωδ/σου των δύο κομμάτων όσο και της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που, αν και είχαν κληθεί 
εγκαίρως, δεν προσήλθαν. Επεσήμανε όμως ότι, τόσο 
ο κ. Αν. Καραμάριος όσο και ο κ. Γ. Νικητιάδης έστει-
λαν γραπτό μήνυμα και παρακάλεσε να αναγνωσθούν 
(σας τα παραθέτουμε παρακάτω). Μήνυμα συμπαράστα-
σης έστειλε επίσης και ο υποψήφιος βουλευτής Δωδ/σου 
με το ΠΑΣΟΚ κ. Κασσάρας. Ακολούθησε εποικοδομητι-
κός διάλογος και τοποθετήσεις που βοήθησαν το σώμα να 
πάρει σε πρώτη φάση αποφάσεις. Στις τοποθετήσεις τους 
οι εκπρόσωποι των κομμάτων αναφέρθηκαν στην προχει-
ρότητα εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος του κτη-
ματολογίου, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και η Σύμη, 
με συνέπεια την προχειρότητα αυτή να πληρώνουν τώρα 
οι κάτοικοι της Σύμης, και την ανάγκη να γίνει νομοθε-
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Α ισίως η εφημερίδα μας κυκλοφορεί στα 2.300 
φύλλα σε κάθε έκδοσή της και το γεγονός αυτό δεν 
μπορεί παρά να μας ικανοποιεί και να μας δίνει το 
κατάλληλο  ερέθισμα για να συνεχίσουμε . Στόχος 
μας για το μέλλον είναι η περαιτέρω βελτίωσή 
της και η έκδοσή της ανά δεκαπενθήμερο, εάν θα 
υπάρξουν οι προϋποθέσεις. Όμως, ο στόχος αυτός 
απαιτεί έμψυχο υλικό αλλά και οικονομική στήριξη. 
Όπως όλοι οι αναγνώστες γνωρίζετε τα «Νέα της 
Σύμης» διανέμονται δωρεάν και η μόνη επιβάρυνση 
είναι αυτή των ταχυδρομικών τελών σε ότι αφορά 
την αποστολή της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στη 
Σύμη και τη Ρόδο μπορείτε να την βρίσκετε σε 
συγκεκριμένα σημεία δωρεάν, εκτός αν επιθυμείτε 
να την παίρνετε στο σπίτι σας οπότε θα πρέπει να 
καταβάλετε τα έξοδα του ταχυδρομείου. Ο μοναδικός 
πόρος της εφημερίδας ώστε να καλύπτει μέρος των 
εξόδων της είναι οι διαφημίσεις και στο σημείο αυτό 
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας 
στηρίζουν. Προκειμένου κι εμείς με τη σειρά μας 
να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους 
διαφημιζόμενους, αποφασίσαμε να προσφέρουμε 
«πακέτο» διαφήμισης που περιλαμβάνει την 
εφημερίδα και το ραδιόφωνο του Δήμου μας, 
διαπιστώνουμε δε ότι υπάρχει ανταπόκριση και αυτό 
μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Παράλληλα, αποφασίστηκε 
από τη σύνταξη της εφημερίδας να σταματήσει την 
αποστολή σε όσους δεν έχουν καταβάλει τα έξοδα 
ταχυδρομείου έως το τέλος Μαρτίου. Είμαστε βέβαιοι 
ότι η απόφαση αυτή θα τύχει της κατανόησής σας και 
από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε 
και πάλι όλους αυτούς που πρόθυμα μας στήριξαν 
και συνεχίζουν να μας στηρίζουν. Τελειώνοντας, 
σας ενημερώνουμε ότι μέσα στο αμέσως προσεχές 
διάστημα επιφυλάσσουμε ευχάριστες εκπλήξεις 
στους αναγνώστες μας. Δ.Π.Χ.
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 ΤΑ ΝΕΑ της Σύµης 
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ΕΚΔΟΣΗ
Δημοτικού Πνευματικού  – Πολιτιστικού 

Κέντρου Σύμης 
ΕΚΔΟΤΗΣ

ΕΛ. Παπακαλοδούκας Πρόεδρος  Δ.Π.Π.Κ.Σ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ –ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Λεμονιά Τσιριμώνα 
Δημήτρης Χρυσοχόος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Δημήτρης Χρυσοχόος

Εκτύπωση σελιδοποίηση 
BEST DESIGN                                             

 Δ.Π.Π.Κ .Σύμης  –Δήμος Σύμης
Σύμη  85600

Τηλ. 2246070124 – 72363
Ηλεκτρ. Ταχυδρ. ( ΕΜΑΙL )

CHRYSOCHOOSD@YAHOO.gr

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 ΚΟΥΒΕΝΤΕΣΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πως γίνεται όλος ο 
κόσμος να έχει πανικο-
βληθεί και να λαμβάνει 
έκτακτα μέτρα για την 
οικονομία,να προσπα-
θούν όλες οι κυβερνήσεις 
να διασφαλίσουν θέσεις 
εργασίας, το ένα εργο-
στάσιο να κλείνει μετά 
το άλλο, οι στρατιές των 
ανέργων να γίνονται όλο 
και μεγαλύτερες, εμάς 
σ’ αυτό τον τόπο να μας 
διαβεβαιώνουν επίση-
μα χείλη ότι η Ελληνι-
κή οικονομία αντέχει, και 
μάλλον θα ξεπεράσου-
με την κρίση και από την 
άλλη μεριά κερδοσκοπι-
κά παιχνίδια σε βάρος μας 
να παίζονται καθημερινά!
Χιλιάδες εργα-
ζόμενοι που δεν 
τολμούν να διεκ-
δικήσουν, χιλιά-
δες νέοι άνθρωποι χωρίς 
δουλειά ή στην καλύτερη 
των περιπτώσεων με μια 
δουλειά της τάξης των 500-
700 ευρώ, χιλιάδες άνθρω-
ποι που καθόλου βέβαι-
οι δεν είναι για το αν θα 
πάρουν τη σύνταξη τους 
και πότε!
Αγρότες στους δρόμους, 
μαθητές στους δρόμους, 
συνδικαλιστές ανήμποροι 
πια να παρέμβουν, εκλο-
γολογία από την επομένη 
μέρα κιόλας των εκλογών, 
ανοιχτά μερικές δεκάδες 
μέτωπα, Ολυμπιακή, ακτο-
πλοΐα, παιδεία, λαθρομετα-
νάστευση…..  
Σ’ αυτό λοιπόν το κλίμα που 
πιστέψτε με, ξέρω, είναι 
πολύ χειρότερο απ’ ότι περι-
μένουμε και το ξέρετε και 
εσείς όλοι, απλά η αυτοά-

μυνά μας είναι η αισιοδοξία, 
έστω και συγκρατημένη.
Δεν ξέρω πως θα βγούμε απ’ 

αυτή τη στενω-
πό και κάποιες 
σκέψεις που 
έχω δεν τολμώ 

ούτε δυνατά να τις πω, 
φοβούμενη να τις ακούσω 
ακόμη και εγώ η ίδια, όχι 
μην τυχόν και κατηγορηθώ 
για αφέλεια, απλά δεν θέλω 
σκέψεις ελπιδοφόρες να δια-
ψευστούν για άλλη μια φορά, 
γιατί όλοι ξέρετε πόσο αυτό 
πονάει.
Μ’ αυτό το κλίμα να πλα-
νάται στον αέρα, πόσο; 2-3 
μήνες τώρα; σ’ αυτό λοιπόν 
το κλίμα, και με πολλά από 
τα καφενεία κλειστά, για 
ανακαίνιση, ξεκούραση, 
και με τους θαμώνες ξεβο-
λεμένους, φτάσαμε στον 
Φεβρουάριο και σχεδιάζουμε 
δειλά-δειλά την καλοκαιρι-
νή σαιζόν αν υπάρξει…..και 
αν ναι, προβλέπεται αρκετά 
δύσκολη, παρ’ όλες τις προ-
σπάθειες του Δήμου, για την 
προβολή του νησιού.

Και όλα αυτά βέβαια αν μας 
μείνουν επιχειρήσεις, μιας 
που εκτός από τους τόκους 
των τραπεζών, που παγκο-
σμίως πέφτουν (εκτός από 
εδώ), έχουμε και το ελλη-
νικό δημόσιο που διεκδικεί 
αρκετά ακίνητα στη Σύμη. 
Ελπίζω με τις παρεμβάσεις 
του Δημάρχου, να βρεθεί 
λύση.
Αυτά και άλλα πολλά 
κάνουν την κάθε στιγμή 
πικρή, πιο πικρή και από 
έναν σκέτο καφέ στο χειρό-
τερο καφενείο!!
Γεια και χαρά σας! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Το Ντοκιμαντέρ “ΣΥΜΗ”, παραγωγής Δήμου 
Σύμης, σε σκηνοθεσία Πάνου Ζενέλη, επελέγη να 

προβληθεί στο ετήσιο Αφιέρωμα ελληνικών και ξένων 
Ντοκιμαντέρ, που οργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο 

Αθηνών (Σίνα 31).
Το Ντοκιμαντέρ θα προβληθεί την πρώτη μέρα του 

Αφιερώματος “Κινηματογράφος και Πραγματικότητα” 
στις 2 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 18:00, στο 

Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.



Σχετικά με το μείζον θέμα του Κτηματολογίου, οι 
βουλευτές Δωδεκανήσου Αναστάσιος Καραμάριος 
και Γιώργος Νικητιάδης τοποθετήθηκαν ο πρώτος 
με επιστολή του που αναγνώστηκε στη λαϊκή συνέ-
λευση και ο δεύτερος με ερώτησή του στο αρμόδιο 
υπουργείο. Παραθέτουμε και τα δύο κείμενα

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
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Αθήνα 23/1/09
Αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε,
Σε σχέση με το ιδιοκτησιακό πρόβλημα που 
δημιουργήθηκε στο νησί σας, και δικαιολο-
γημένα προχωρείτε και σε λαϊκή συνέλευ-
ση σας γνωρίζω τα εξής. α) Με υφιστάμενη 
νομοθεσία, στα μικρά νησιά μας, δεν ισχύει 
το τεκμήριο ιδιοκτησίας υπέρ του Δημοσί-
ου, στις περιπτώσεις που δεν αποδεικνύεται 
κυριότητα ακινήτων από μέρους κάποιου 
πολίτη της Σύμης. Σε κάθε περίπτωση, για 
να αποδειχθεί ότι κάποια έκταση ανήκει 
στο Δημόσιο, πρέπει το Δημόσιο ν’ αποδεί-
ξει την κυριότητά του και όχι ο πολίτης ο 
οποίος δηλώνει ότι αυτός είναι ιδιοκτήτης. 
β) Εκεί που είναι δυνατόν να υπάρχει πρό-
βλημα, είναι στις περιπτώσεις που αυθαί-
ρετα κάποιος, ισχυρίζεται ότι είναι κάτο-
χος και ιδιοκτήτης, ενός ακινήτου χωρίς να 
αποδεικνύει τη κατοχή του, είτε με πολύ-
χρονη κατοχή (τουλάχιστον 20ετία) είτε με 
έγγραφα, έστω και ιδιωτικά (προικοσύμφωνα) ή συμβόλαια 
κ.λ.π. Τότε σε αυτές τις περιπτώσεις υφίσταται πράγματι διέ-
νεξη και αρμόδια ν α επιλύσουν τη διαφορά είναι τα Δικαστή-
ρια. γ) Σε κάθε περίπτωση, έχω την εντύπωση ότι αφ’ όσον 
υπάρξουν πολλές περιπτώσεις που οι αντιδικίες με το Δημό-
σιο θα είναι αρκετές, για την αποφυγή δαπανών από μέρους 
των ιδιωτών, κρίνω σκόπιμο να προχωρήσουμε σε νομοθε-
τική ρύθμιση, γι’ αυτό, πριν απ’ όλα να προγραμματίσουμε 
μια συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Μπέζα, για να 
συζητήσουμε το όλο πρόβλημα, γι’ αυτό και είμαι στη διάθε-
σή σας. 
Κύριε Δήμαρχε,
Θεώρησα σκόπιμο να σας αποστείλω γραπτά τις απόψεις μου, 
αφού είχατε τη καλοσύνη να μου αποστείλετε σχετική πρό-
σκλησή σας για τη λαϊκή συνέλευση.
Σας χαιρετώ, 

Με εκτίμηση
Τάσος Καραμάριος

Βουλευτής Δωδεκανήσου

ΟΙ Α. ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ Γ. ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ         
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
Θέμα: Απαράδεκτη και άδικη ταλαιπωρία των Συμιακών από το   
Κτηματολόγιο

Κύριε Υπουργέ
Απίστευτη ανευθυνότητα και αναλγησία επιδεικνύουν οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του δημοσίου προς τους κατοίκους της Σύμης σε ότι 
αφορά τη δήλωση των ιδιοκτησιών τους στο Κτηματολόγιο.
Σαν να μην ήταν αρκετή η αναστάτωση της καθημερινής ζωής 
τους από τους εκατοντάδες λαθρομετανάστες που καταφθάνουν 
με την βοήθεια της «γείτονος», από την απομόνωση εξαιτίας των 
προβλημάτων του ακτοπλοϊκού και από την οικονομική κρίση 
που τους πλήττει σε υπέρτατο βαθμό, έχουν να αντιμετωπίσουν 
επιπροσθέτως άλλο ένα πρόβλημα που τους δημιουργεί η ελληνική 
πολιτεία η οποία αντί να ρυθμίσει με σύντομες διαδικασίες το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των κατοίκων και να αναγνωρίσει την 
κυριότητα των ακινήτων τους, τους ταλαιπωρεί.
Πιο συγκεκριμένα όταν κατά την πιλοτική εφαρμογή του 
κτηματολογίου, η πολιτεία κάλεσε τους κατοίκους της Σύμης 
να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους προσκομίζοντας τους τίτλους 
και κάθε άλλο αποδεικτικό έγγραφο της κυριότητάς τους, το 
Ελληνικό Δημόσιο τότε ούτε εμφανίστηκε ούτε και προέβαλλε 
αντιρρήσεις.
Μεταγενέστερα εμφανίστηκε το Ελληνικό Δημόσιο 
αμφισβητώντας και διεκδικώντας τις περιουσίες των κατοίκων 
της Σύμης για δικό του λογαριασμό καταθέτοντας ενστάσεις και 
προσφυγές στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
Ειδικότερα, αμφισβητείται από την αρμόδια υπηρεσία του 

Εθνικού Κτηματολογίου η κυριότητα των ακινήτων των 
κατοίκων της Σύμης και τους καλούν να προσκομίσουν 
νόμιμα μεταγεγραμμένους τίτλους κυριότητας από το 1885  
μέχρι σήμερα, αποδεικνύοντας παράλληλα με αδιάκοπη σειρά 
συμβολαίων την κυριότητα των δικαιοκτητόρων τους και 
κατά συνέπεια και την δική τους νόμιμη κυριότητα. 
Στις ενέργειες αυτές προβαίνουν οι αρμόδιοι βασιζόμενοι 
κυρίως στις διατάξεις του οθωμανικού δικαίου που ίσχυε πριν 
την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα το 1947 και 
επομένως πριν την έναρξη της ισχύος του Ελληνικού Αστικού 

Κώδικα (1947) με βάσει τον οποίο ( άρθρο 51 
του εισαγωγικού νόμου) η κτήση κυριότητας ή 
άλλου εμπράγματου δικαιώματος που επήλθε 
πριν την εισαγωγή του, κρίνεται κατά το δίκαιο 
το οποίο ίσχυε, κατά το χρόνο που έλαβαν χώρα 
τα προς άσκηση αυτού πραγματικά γεγονότα.
Όμως συμφώνως προς το οθωμανικό δίκαιο 
το οποίο τελούσε τότε σε ισχύ μεταξύ των 
διαφόρων τρόπων κτήσεως κυριότητας 
ακινήτων, δεν περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών 
και η χρησικτησία. Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι 
της Σύμης δεν μπορούν να επικαλεστούν όσον 
αφορά την νόμιμη κτήση της κυριότητάς τους 
που ανατρέχει και φτάνει μέχρι εκείνα τα χρόνια, 
χρησικτησία, αλλά θα πρέπει να αποδείξουν ότι 
έχουν από τότε νόμιμους τίτλους και εννοείται 
αδιάκοπη (συνεχή) σειρά τίτλων κυριότητας 
μέχρι σήμερα.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις 
του οθωμανικού δικαίου τις οποίες 

επικαλείται η αρμόδια υπηρεσία του 
Εθνικού Κτηματολογίου (Οργανισμός 
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδας - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) αφορούν 
τις δημόσιες γαίες (τεσσαρούφ) και όχι τις 
ιδιόκτητες (μουλκ), οι οποίες συναντώνται 
μόνο στη Ρόδο και στην Κω και όχι στη νήσο 
Σύμη όπου υπήρχε το καθεστώς μόνο των 
ιδιόκτητων γαιών.
Πέραν των ανωτέρω με το άρθρο 4, παρ. 1 
και 2 του νόμου 3127/2003 αναγνωρίστηκε η 
κτήση κυριότητας με χρησικτησία αλλά μόνο 
για τις περιπτώσεις που αφορούσαν ακίνητα 
που βρίσκονταν μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα 
σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους 1923 
ή μέσα σε οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων 
και όχι για τα εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα 
ή εκτός των προυφισταμένων οικισμών του 
έτους 1923 ή εκτός των οικισμών κάτω των 
2000 κατοίκων.
Η αρμόδια επιτροπή του Εθνικού 
Κτηματολογίου (Οργανισμός Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) που 
εξέτασε τις ενστάσεις/προσφυγές τις οποίες υπέβαλλε το 
Ελληνικό Δημόσιο κατά των ιδιωτών (κατοίκων Σύμης), 
διεκδικώντας όλες σχεδόν ανεξαιρέτως τις περιοχές που 
βρίσκονται εκτός οικισμού καθώς και στα όρια των περιοχών 
εντός οικισμού, φαίνεται ότι αποφάνθηκε επ’ αυτών χωρίς 
να τις εξετάσει στην ουσία τους και κατά περίπτωση, μη 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που δημιουργήθηκαν 
και υπάρχουν στην περιοχή από την αλλεπάλληλη εφαρμογή 
των διαφορετικών νομικών συστημάτων (οθωμανικό, ιταλικό, 
ελληνικό) αλλά και τις προϋποθέσεις εφαρμογής και ισχύος 
τους. Αρκέστηκε σε επιπόλαιη και ανεπαρκή αιτιολογία 
επικαλούμενη την μη προσκόμιση νόμιμα μεταγεγραμμένων 
τίτλων ιδιοκτησίας εκ μέρους των πολιτών από του έτους 1885 
και μετά των ακινήτων τους. 
Το Δημόσιο μάλιστα επέδειξε αδιαφορία κατά την πιλοτική 
εφαρμογή του προγράμματος για την δημιουργία και έναρξη 
λειτουργίας Κτηματολογίου στο νησί όταν δεν εμφανίστηκε 
δια των εκπροσώπων του να δηλώσει τα ακίνητα που 
υποστηρίζει εκ των υστέρων ότι δήθεν κατέχει σε αντίθεση 
με τους κατοίκους της Σύμης που από την πρώτη στιγμή 
προσέτρεξαν, τα δήλωσαν, υποβλήθηκαν στα σχετικά έξοδα 
κ.λ.π.. Για πρώτη φορά εμφανίστηκε στην δεύτερη ήδη ή 
ακόμα και στην τρίτη σε ορισμένες περιπτώσεις ανάρτηση των 
πινάκων του κτηματολογίου που αναφέρουν τους ιδιοκτήτες 
των ακινήτων και τότε προέβαλλε τις αντιρρήσεις του δια των 
ενστάσεων που υπέβαλλε, οι οποίες και έγιναν δεκτές έχοντας 
ως αποτέλεσμα την καταγραφή του Ελληνικού Δημοσίου 
ως κυρίου - ιδιοκτήτη όλων αυτών των εκτάσεων και την 
αναγκαστική υποβολή των κατοίκων της Σύμης σε δικαστική 
διαμάχη με το Ελληνικό Δημόσιο με όσα επιπλέον έξοδα 
συνεπάγεται κάτι τέτοιο για την αναγνώριση και διεκδίκηση 
της περιουσίας τους.

Με τη συνθήκη ειρήνης που υπεγράφη το 1947 η Ελλάδα 
και κατ’ επέκταση το Ελληνικό Δημόσιο κατοχύρωσαν 
το κυριαρχικό τους δικαίωμα στα εν λόγω εδάφη και όχι 
δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των περιουσιών των Συμιακών 
των οποίων το δικαίωμα προστατεύεται ρητά από το 
Σύνταγμα (άρθρο 17 Σ.).           

Επειδή είναι αδιανόητο οι ακρίτες συμπατριώτες μας 
– κάτοικοι της Σύμης 

Α)να νιώθουν ξένοι και άκληροι στο νησί τους, έχοντας 
πάνω από τα κεφάλια τους τα τουρκικά αεροπλάνα και κάτω 
από τα πόδια τους τη γη τους που όμως δεν μπορούν να 
κατοχυρώσουν, 
Β)να βιώνουν τον αποκλεισμό εξαιτίας της πολιτικής στο 
ακτοπλοϊκό, 
Γ)να αισθάνονται ξεκομμένοι από την ηπειρωτική Ελλάδα,
και ταυτοχρόνως να διαπιστώνουν ότι ο μεγαλύτερος 
αντίδικός τους είναι το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο με 
περισσή σκληρότητα και χωρίς να το δικαιούται, διεκδικεί 
τις περιουσίες τους, 
Ερωτάστε
Προτίθεστε να δώσετε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες για 
να διασφαλισθούν οι ιδιοκτησίες των κατοίκων με τάχιστες 
διαδικασίες όπου αυτό είναι δυνατόν;
Προτίθεστε ξεπερνώντας γραφειοκρατικές διαδικασίες να 
αναγνωριστούν και να γίνουν δεκτοί οι τίτλοι και όλα τα 
σχετικά έγγραφα και στοιχεία που έχουν προσκομίσει οι 
Συμιακοί με τα οποία αποδεικνύουν τα δικαιώματα της 
κυριότητάς τους για την κατοχύρωση των ιδιοκτησιών 

τους όπως αυτές έχουν δηλωθεί στο 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, με ταυτόχρονη  
παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου 
από την διεκδίκηση των αντίστοιχων 
περιουσιακών στοιχείων;
Παραλλήλως, εάν με τα παραπάνω δεν 
επέρχεται ολοσχερής διευθέτηση της 
κυριότητας, προτίθεστε να προωθήσετε 
σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε 
να αναγνωριστεί η χρησικτησία με 
την οποία έχουν αποκτηθεί και τα 
ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου 
πόλεως και εκτός των προϋφισταμένων 
οικισμών του έτους 1923 ή των οικισμών 
κάτω των 2000 κατοίκων, περιπτώσεις 
δηλαδή που δεν συμπεριλήφθηκαν 
στο άρθρο 4, παρ. 1 και 2 του νόμου 
3127/2003, το οποίο αναφέρεται στα 
δικαιώματα κυριότητας που απορρέουν 
από χρησικτησία αλλά μόνο για τα 
εντός σχεδίου πόλεως ακίνητα, τα εντός 

των προυφισταμένων οικισμών του έτους 1923 ή τα εντός 
των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων; 
Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2009
Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Νικητιάδης

Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



Δύο επιθέσεις σε ανήλικες μαθήτριες από κουκουλοφόρο άντρα 
σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στη Σύμη μέχρι την έκδοση 
του παρόντος φύλλου της εφημερίδας μας (11/02). Συγκεκριμέ-
να, τα δύο περιστατικά που αναστάτωσαν την κοινή γνώμη του 
νησιού συνέβησαν με απόσταση μίας εβδομάδας το ένα από το 
άλλο, στις 29 Ιανουαρίου και στις 5 Φεβρουαρίου, το ένα στο 
Γιαλό στην περιοχή του Χαρανιού και το άλλο στο Χωριό, κοντά 
στον Αϊ Λευτέρη.  
Σύμφωνα με τις καταθέσεις 
που έγιναν στην αστυνομία, τα 
νεαρά κορίτσια υπέστησαν αιφνίδια επίθεση και ξυλοδαρμό από 
άγνωστο άντρα σε βραδινή ώρα και συγκεκριμένα γύρω στις 
8.30 – 9.00 μμ., ώρα που πολλά παιδιά επιστρέφουν σπίτια τους 
από τα φροντιστήριά τους. Στη μία περίπτωση μάλιστα, η επίθε-
ση πραγματοποιήθηκε κοντά στο σπίτι της κοπέλας και καθώς 
αυτή έβαλε τις φωνές και ο πατέρας της έσπευσε προς βοήθει-
α, ο δράστης έφυγε βιαστικά αφήνοντας πίσω την ομπρέλα του, 
η οποία φυσικά παραδόθηκε στην αστυνομία μήπως και εντοπι-
σθούν τα δακτυλικά του αποτυπώματα. 

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στα «Νέα της Σύμης» ότι σύμφωνα 
με τις περιγραφές που δόθηκαν από τα θύματα, ο δράστης είναι 
μάλλον μετρίου αναστήματος και δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
οδηγούν προς το παρόν σε λοιπά συμπεράσματα γύρω από την 
ταυτότητά του. Εννοείται πως ήδη διενεργούνται οι απαραίτητες 
ενέργειες από την πλευρά της αστυνομίας, ωστόσο, ο πιο σημα-
ντικός παράγοντας στην παρούσα φάση είναι όπως τονίστηκε, η 
προσοχή των γονέων και των ίδιων των νέων κοριτσιών. 
Δυστυχώς, φαίνεται πως η εποχή της ασφάλειας και της αθωό-
τητας για τη Σύμη έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Πριν ένα χρόνο 
περίπου, θυμόμαστε όλοι τα περιστατικά με τον επιδειξία στην 
Καλή Στράτα, θύμα του οποίου μάλιστα είχε πέσει και γυναίκα 
δημοσιογράφος πασίγνωστου γαλλικού περιοδικού που κάλυ-
πτε τότε ρεπορτάζ – αφιέρωμα για το νησί. Τώρα, οι επιθέσεις 
και οι ξυλοδαρμοί του κουκουλοφόρου, έρχονται να μας προ-
σγειώσουν για άλλη μία φορά στην πραγματικότητα που αλλά-
ζει μορφή. 
Η αστυνομία ζητά τη βοήθεια οποιουδήποτε γνωρίζει κάτι γύρω 
από τις εν λόγω επιθέσεις και παράλληλα συμβουλεύει να ακο-
λουθούνται βασικές οδηγίες προστασίας των ανηλίκων και των 
γυναικών:
Να μην κυκλοφορούν μόνες τους αφού σκοτεινιάσει, αλλά σε 
παρέες ώστε να μην αποτελούν εύκολο στόχο επίθεσης
Να διαθέτουν ψυχολογία αυτοάμυνας (να φωνάξουν, να χτυπή-
σουν σε επίμαχα σημεία αν καταστεί δυνατόν, κ.α.)
Να προσέχουν ιδιαιτέρως το διάστημα της Αποκριάς, αφού ευνο-
είται η μεταμφίεση και επομένως οι κινήσεις του δράστη
Σε όλα τα παραπάνω, αξίζει να αναφέρουμε ότι στα σχόλια του 
κόσμου γύρω από τα τελευταία περιστατικά των επιθέσεων, 
έντονα είναι τα παράπονα για τον ελλιπή φωτισμό του Χωριού. 
Υπάρχουν πολλά σημεία, τα οποία δεν διαθέτουν καθόλου δημό-
σιες λάμπες ή αυτές όταν υπάρχουν, δεν λειτουργούν για μεγάλα 
διαστήματα. Τέλος, να αναφέρουμε επίσης, ότι ένα μελανό 
σημείο στις κουβέντες που γίνονται μεταξύ του κόσμου, είναι 
ότι μεταδίδονται αρκετές λάθος πληροφορίες – όπως το ότι έχει 
συλληφθεί ο δράστης - οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στον εφη-
συχασμό μελλοντικών υποψηφίων θυμάτων. 
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της Ειρήνης Γαζή

της Ειρήνης Σεμερτζάκη

ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΣ 
ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 

ΝΕΑΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Θα θυμάστε τι φασαρία είχε γίνει πριν μερικά χρόνια 
όταν κόψανε τον πλάτανο στο Πετρίδειο δημοτικό σχο-
λείο και τους ευκαλύπτους στο Γυμνάσιο. Γιατί; Ένα 
μεγάλο γιατί. Γιατί κόψατε τους τρεις μεγάλους πεύκους 
στη στροφή της Αγίας 
Μαρίνας, στην «Αμμού-
θρα»; Ποιοι, και εν τω 
μέσω της νυκτός κάνανε 
αυτή την κακή πράξη; 
Πέρσι κλαδεύτηκαν πολύ 
ωραία, και φέτος κόπη-
καν; Να τους πούμε ασυ-
νείδητους, απερίσκε-
πτους, άμυαλους; Πως 
πρέπει να τους χαρα-
κτηρίσουμε; Δεν είχαν 
να επιβιώσουν και θέλη-
σαν να τους πουλήσουν 
για να ζήσουν; Ήταν μια 
πράξη απελπισίας, και 
όπως λέει μια η παροι-
μία «η πείνα κάστρα 
πολεμά»; Απ’ ότι γνω-
ρίζουμε στη Σύμη μέχρι 
σήμερα ανεργία μηδέν, 
όλοι και Συμιακοί και 
ξένοι δουλεύουν. Και 
ακόμη κι αν δεν είχαν 
χρήματα δεν θα έφθαναν 
σ’ αυτή την πράξη. Για 
κάνετε ένα οδοιπορικό σ’ 
όλη τη Σύμη να δείτε πόσα δέντρα θέλουν κλάδεμα, που 
έχουν γίνει πολύ ψηλά και είναι επικίνδυνα. Αν τα κλαδεύ-
ατε θα μαζεύατε περισσότερα ξύλα και θα σας επιβράβευ-
αν. Ή ακόμη, αυτοκίνητο είχατε, πριόνι σύγχρονο είχατε, 
ας πηγαίνατε τουλάχιστον πάνω στο βουνό, που κι εκεί 
κόβοντας δέντρα επικίνδυνα την ημέρα θα κάνατε καλό, 
και χωρίς κίνδυνο της ζωής σας.  Γιατί, ξέροντας πως αυτό 
που κάνατε ήταν κακή πράξη, πήγατε νύχτα χωρίς να σας 
πάρει είδηση 
κανείς. Ξέρετε 
πότε έχουν 
φυτευτεί και 
από ποιους; Να σας πω. Δεκαετία του 1960, επί Δημάρ-
χου Γ. Νικητιάδη, και από μαθητές Γυμνασίου, Λυκεί-
ου. Πολύ δύσκολες καταστάσεις, νερό δεν υπήρχε και 
τα μικρά παιδιά μ’ ένα μικρό κουβαδάκι πήγαιναν και τα 
πότιζαν, όχι μόνο στην περιοχή αυτή αλλά και σε άλλες 
πολλές περιοχές της Σύμης. Μετρήστε πόσων χρόνων 
είναι σήμερα. Τα δέντρα είναι ο πνεύμονας των κατοίκων 
του κάθε νησιού και όχι μόνο. Δικαιολογημένα στα παλιά 
χρόνια οι Συμιακοί κόβανε δέντρα από πολύ μακριά, με 
κίνδυνο της ζωής τους μέσα στη νύχτα, για να μην τους 

ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΛΑΔΕΥΟΝΤΑΙ…ΔΕΝ ΚΟΒΟΝΤΑΙ!
δει ο δασοφύλακας, αλλά ήταν δύσκολα χρόνια, είχαν 
πολυμελή οικογένεια που έπρεπε να την ζήσουν που-
λώντας τα. Όλοι αυτοί που έμειναν στο νησί και δεν 
ξενιτεύτηκαν την εποχή εκείνη, πέρασαν πολύ δύσκο-

λα χρόνια, και αυτοί με τις τόσες δυσκολίες, 
φτώχεια μεγάλη, κράτησαν το νησί που σήμερα 
είναι σ’ αυτή την κατάσταση. Τα δέντρα έχουν 
ψυχή. Θέλουν περιποίηση, θέλουν κλάδεμα. 
Εάν δεν αγαπάτε τα ζώα και τη φύση, δεν αγα-
πάτε τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να κάνου-
με καλό, δεν μπορούμε να προσφέρουμε; Ας 
μην κάνουμε όμως κακό σε βάρος των άλλων.  
Ένα ποίημα του Αχιλλέα Παράσχου που έγινε 
τραγούδι και χορός, μέχρι σήμερα.

Ένας πεύκος μες τον κάμπο
γέρασε ο φτωχός

στέκει εκεί πρωί και βράδυ
μοναχός.

Έχασε μεγάλους κλώνους
έμαθε πολλά

ζει διακόσια τόσα χρόνια
στρογγυλά.

Άκουσε τα καριοφίλια
είδε αρματωλούς

πέρασε πολέμους, μπόρες
κεραυνούς.

Μα βαστάει σαν παλικάρι
όσο κι αν γερνά

κι αγναντεύει πέρα ως πέρα
τα βουνά
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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

Σειρά επαφών με αρμόδιους παράγοντες
                                                                                                
   Αναχώρησε στις 6 Φεβρουαρίου για την Αθήνα ο Δήμαρ-
χος κ. Ελ. Παπακαλοδούκας. Σκοπός του ταξιδιού αυτού 
είναι επαφές με αρμόδιους παράγοντες για θέματα που αφο-
ρούν το Δήμο μας. Στις 8 Φεβρουαρίου παρέστη στην απονο-
μή βραβείων που έχει θεσμοθετήσει ο Υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τους αριστεύσαντες 
μαθητές της τελευταίας τάξης του Γυμνασίου, των νησιών 
του Αιγαίου με κατοίκους κάτω των 3.000. Η εκδήλωση έγινε 
στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής με την παρουσία του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας κ. Καρ. Παπούλια, Υπουργών, Υφυ-
πουργών, βουλευτών κλπ. Από τη Σύμη φέτος βραβεύτηκαν 
ο μαθητής Σώστης Καρακατσάνης και η μαθήτρια Μαρία Ι. 
Τσακκίρη. Ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει 
τόσο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και με τον Υφυ-
πουργό κ. Π. Καμμένο. Τη στιγμή που τυπώνεται η εφημερίδα 
(12/2) ο Δήμαρχος επισκέπτεται την πρεσβεία της Αυστρίας 
ύστερα από πρόσκληση του Πρέσβη και το βράδυ θα παρα-
καθίσει σε δείπνο στην πρεσβευτική κατοικία. Να υπενθυμί-
σουμε ότι, ο Πρέσβης της Αυστρίας παρίστατο πέρσι στην 
πρεμιέρα του φεστιβάλ της Σύμης και οι εντυπώσεις του από 
τη Σύμη ήταν κάτι παραπάνω από κολακευτικές. Με δεδο-

μένη την πρόθε-
σή του να συμ-
βάλει η χώρα του 
στο φεστιβάλ 
της Σύμης, μπο-
ρούμε να υπο-
θέσουμε ότι η 
πρόσκληση έχει 
σχέση και με 
τις εκδηλώσεις 
του φεστιβάλ. 
Εντός των προ-
σεχών ημερών 
ο Δήμαρχος θα 
συναντήσει τους 
βουλευτές Δωδε-
κανήσου κ.κ. 
Παυλίδη, Καρα-
μάριο και Νικη-
τιάδη, από τους 
οποίους θα ζητή-
σει περισσότερο 

ενδιαφέρον για τα προβλήματα του νησιού μας. Όπως ενη-
μερωθήκαμε ο Δήμαρχος μαζί με τον κ. Καραμάριο θα επι-
σκεφθούν τον Υφυπουργό κ. Μπέζα, ενώ με  τον κ. Νικητιά-
δη θα επισκεφθούν τον Γ. Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ για το 
πρόβλημα που έχει προκύψει με το κτηματολόγιο. Μια σειρά 
από συναντήσεις έχουν ακόμη προγραμματιστεί στις οποίες 
θα αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο. Ο Κ. Παπακαλοδούκας 
θα επιστρέψει στη Σύμη στις 15 Φεβρουαρίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ

Μία καταγραφή της ιστορίας της Σύμης των αρχών 
του προηγούμενου αιώνα, βασιζόμενη στο φωτογραφι-
κό αρχείο των Φιληράτου και Αντώνη Πάχου, θα επιχει-
ρηθεί με την εκπόνηση σχετικής διδακτορικής διατριβής 
με το θέμα αυτό.
Το συγκεκριμένο έργο θα συντελεστεί, κυρίως στη Ρόδο 
όπου και βρίσκεται το φωτογραφικό αρχείο, αλλά σημα-
ντικό μέρος της έρευνας θα γίνει και στη Σύμη.
Αναλυτικότερα:
Η έρευνα θα αρχίσει με τον έλεγχο του συνόλου του 
υλικού του αρχείου Πάχου που αφορά τη Σύμη της περι-
όδου 1908 – 1946, οπότε η οικογένεια Πάχου μετοίκησε 
στη Ρόδο. Από τον έλεγχο αυτό θα προκύψουν, επιλεκτι-
κά, τα τεκμήρια τα οποία θεωρείται ότι θα αντιπροσωπεύ-
ουν τα χαρακτηριστικότερα δείγματα του αρχείου και τα 
οποία υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπερνούν τις δέκα χιλιά-
δες (10.000). Ήδη, έχει ψηφιοποιηθεί ένας αριθμός περί-
που 6.000 τεκμηρί-
ων, χωρίς καμία επι-
λεκτική διαδικασία. 
Με βάση τον αριθμό 
των ήδη ψηφιοποι-
ημένων αρχείων, 
και μετά από τον 
επιλεκτικό έλεγχό 
τους προκύπτει ότι, 
κατά προσέγγιση, 
τα αξιόλογα τεκμή-
ρια θα είναι περίπου 
10.000, όπως προα-
ναφέρθηκε.
Σε συνεργασία με 
το Δήμο Σύμης, θα 
ακολουθήσει έρευνα 
επιτόπου προκειμέ-
νου να  επιτευχθεί ο 
μεγαλύτερος δυνα-
τός αριθμός ταυτο-
ποίησης των εικονι-
ζόμενων, ώστε, σε 
συνδυασμό με προφορικές μαρτυρίες συγγενών τους,  ή 
των ιδίων, να μπορεί να είναι πληρέστερη η ερμηνεία 
του κάθε τεκμηρίου. Οι προφορικές μαρτυρίες θα συλλε-
χθούν και θα καταγραφούν με τη μέθοδο των οργανωμέ-
νων συνεντεύξεων, με τη βοήθεια του Δήμου Σύμης και 
του οικείου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Θα αναζητηθούν επίσης φωτογραφικά τεκμήρια από 
οικογένειες, πάλι με τη βοήθεια των παραπάνω, δειγμα-
τοληπτικά, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική τους διάταξη, 
στις γειτονιές της Σύμης κατά τη συγκεκριμένη περίο-

δο, δεδομένου ότι είναι γνωστό πως αυτές διαφοροποι-
ούνταν και ταξικά. Έτσι, το αρχείο αυτό θα μπορεί να 
είναι σταθμισμένο και αποκαλυπτικό των ενδεχόμενων 
διαφορών εντός του συγκεκριμένου κοινωνικού χώρου, 
κατά τον  συγκεκριμένο χρόνο.
Παράλληλα, είναι στη διάθεση του ερευνητή, το 
Αρχείο της Δημογεροντίας της Σύμης, το οποίο επεξερ-
γάστηκε σωστικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι εγγρα-
φές του, θα υποστηρίξουν την ερμηνευτική προσπάθεια 
των τεκμηρίων, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Παράλ-
ληλα, η ίδια η ψηφιοποίηση του πολύτιμου φωτογραφι-
κού υλικού μπορεί με τη σειρά της να υποβοηθήσει το 
έργο του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Επιπλέον, με τις υπόλοιπες εργασίες θα γίνεται η προ-
σπάθεια ταξινόμησης, αρχειοθεσίας και ψηφιοποίησης 
του αρχείου Πάχου, στο σύνολό του. Θα γίνει προσπά-
θεια να προσεγγιστούν φορείς που έχουν τεκμηριωμέ-

νη εμπειρία στην τήρηση φωτογραφικών αρχείων προ-
κειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος αρχειοθέτη-
σης (Μουσείο Μπενάκη, Βουλή των Ελλήνων, Εθνικό, 
Λαογραφικό  και Ιστορικό Αρχείο κ.λ.π.), πάντα με 
τη συνδρομή του Δήμου Σύμης και της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου. 
Το ταξινομημένο αρχείο θεωρείται ότι θα αποτελέ-
σει το πρώτο υλικό του εν συστάσει Μουσείου Νεώ-
τερης Δωδεκανησιακής Ιστορίας που θα στεγαστεί στο 
οίκημα του Ελληνικού Προξενείου (Βίλα Παυλίδη), επί 
Ιταλοκρατίας, στη Ρόδο. Για το λόγο αυτό, όπως προ-
αναφέρθηκε, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στηρίζει 
την προσπάθεια με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξο-
πλισμό.

Η ΣΥΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ 

ΦΙΛΗΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΧΟΥ
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Τώρα και 
στη Σύμη!

Ο Γεν. Γραμματέας του ΥΕΝ και Νησιωτικής Πολιτικής 
ανακοίνωσε στο Δήμαρχο ότι ο Υφυπουργός κ. Π. Καμμένος 
χρηματοδοτεί με το ποσό των 100.000 ευρώ επιπλέον από 
αυτά που έχει δώσει στο Δήμο, για τα συνοδά έργα των 
αφαλατώσεων που εγκαθίστανται στη Σύμη. Δύο από τις 
τέσσερις μονάδες δόθηκαν από το ΥΕΝ και Νησιωτικής 
Πολιτικής και πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο 

Μάρτιο. Παρατηρούμε ότι, 
ο κ. Καμμένος έχει σκύψει 
πάνω στα προβλήματα του 
Δήμου μας και εμπράκτως 
το αποδεικνύει βοηθώντας 
σε κάθε δίκαιο αίτημα 
του Δήμου. Δεν θα ήταν 
υπερβολή να πούμε ότι για 
ένα βουλευτή όπως ο κ. 
Καμμένος που εκλέγεται 
σε άλλη περιφέρεια 
(Β΄Αθήνας), το ενδιαφέρον 
που δείχνει είναι σαν 
να ήταν βουλευτής 
Δωδεκανήσου. Μήπως ο κ. 
Πρωθυπουργός θα πρέπει 
να τον τοποθετήσει στις 

προσεχείς εκλογές υποψήφιο στα Δωδεκάνησα; Σίγουρα θα 
εκλεγόταν και με μεγάλη διαφορά.

Να συνεχιστεί η προσπάθεια, 
ζητούν οι Συμιακοί                

                                                                             
   Απέρριψε το αίτημα του Δήμου Σύμης, το τοπικό Αρχαιο-
λογικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του που έγινε πριν 
δύο εβδομάδες για την τοποθέτηση πλωτού αγκυρο-
βολίου στη θέση Χαράνι της Σύμης, με το σκεπτι-
κό ότι η τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο σημείο 
θα αλλοιώσει τον οικισμό. Στην συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. προκειμένου να υποστηρίξουν τις θέσεις του 
Δήμου, οι απόψεις μεταξύ των μελών ήταν διχασμέ-
νες αφού τέσσερα από τα μέλη της επιτροπής ψήφι-
σαν υπέρ των θέσεων του Δήμου. Αμέσως μετά την 
απόφαση, επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο ο οποίος 
εξέφρασε την πικρία και αγανάκτησή του. Παράλ-
ληλα, οι κάτοικοι του νησιού είναι οργισμένοι με 
την συμπεριφορά της αρχαιολογικής υπηρεσίας και 
ιδιαίτερα του προϊσταμένου της, ζητώντας από την 
Δημοτική Αρχή να «μην το βάλει κάτω» και να συνε-
χίσει την προσπάθεια για την υλοποίηση του έργου. 
Οι κάτοικοι της Σύμης-στην μεγάλη τους πλειοψη-
φία- κατηγορούν την εν λόγω υπηρεσία για μερο-
ληπτική στάση, πολλοί δε από αυτούς είναι πρόθυ-
μοι- εφόσον τους ζητηθεί- να προσκομίσουν φωτο-
γραφικό υλικό μέσα από το οποίο αναδεικνύονται 
αυθαιρεσίες που γίνονται με την ανοχή της υπηρεσί-
ας. Έχουμε την εντύπωση ότι το όλο θέμα θα πάρει 
διαστάσεις στο αμέσως προσεχές διάστημα αφού, 
μετά και την οικονομική κρίση που έφθασε και στην 

χώρα μας με επακόλουθο να πληγεί τουριστικά και 
η Σύμη, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να χαθεί έστω και 
ένας τουρίστας. Από την πλευρά του ο Δήμαρχος 
συνιστά ψυχραιμία και ζυγίζοντας την κατάσταση 
που έχει δημιουργηθεί δεν αποκλείει το ενδεχόμε-
νο να υιοθετήσει την άποψη πολλών συμπατριωτών 
μας για σύγκλιση λαϊκής συνέλευσης των κατοίκων, 
στην οποία θα κληθούν να παραστούν και οι της 
αρχαιολογικής υπηρεσίας, ώστε να ακούσουν οι 
κάτοικοι σε τι και γιατί διαφωνούν.

Στις 30 Ιανουαρίου στην «Αίθουσα Τρίτση» του 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, έγινε 
η τελετή απονομής του βραβείου Βασίλη Μοσκό-
βη για το έτος 2008 και 
βραβεύτηκε ο συγγρα-
φέας καθηγητής Κων-
σταντίνος Μηνάς για το 
έργο του «Λεξικό των 
ιδιωμάτων της Καρ-
πάθου». Η βράβευση 
έγινε από τον Πολιτι-
στικό Οργανισμό του 
Δήμου Αθηναίων και 
παραβρέθηκαν άνθρω-
ποι των γραμμάτων και 
των τεχνών, καθώς και 
μέλη της Δωδεκανησια-
κής παροικίας και ιδιαίτερα από τη Σύμη και την 
Κάρπαθο.

Με απόφασή του ο Δήμαρχος όρισε σαν Αντιδημάρ-
χους για το έτος 2009 τον μεν κ. Ηλία Χάσκα σαν πρώτο 
Αντιδήμαρχο, τον δε κ. Μιχάλη Ράμμο Β΄ Αντιδήμαρχο. 
Η σύνταξη εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΜΟΣΚΟΒΗ

ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2009

ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

100.000 ΕΥΡΩ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ

Ομάδα συμπολιτών μας στην οποία κάθε μέρα προστίθενται 
και άλλοι, σκοπεύουν να ζητήσουν από τις αρμόδιες υπηρεσί-
ες να δοθεί άδεια ώστε μια φορά την εβδομάδα η λαϊκή αγορά 
της Ρόδου να έρχεται και στη Σύμη. Ήδη άρχισαν να συλλέ-
γουν υπογραφές και σκοπεύουν να επισκεφτούν τον Δήμαρ-
χο, μόλις επιστρέψει από την Αθήνα, και να καταθέσουν 
το αίτημά τους. «Η ακρίβεια που μαστίζει τη Σύμη σε είδη 
πρώτης ανάγκης, δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους και 
έχουμε κάθε δικαίωμα να προστατέψουμε το εισόδημά μας» 
προβάλουν σαν επιχείρημα οι ενδιαφερόμενοι. Το σίγου-
ρο είναι ότι εάν όντως αληθεύουν οι φήμες θα δημιουργηθεί 
πρόβλημα στις σχέσεις εμπόρων και καταναλωτών. 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΛΑΪΚΗ 
ΑΓΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΜΗ;
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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

Τους μήνες που παραμείναμε 
στο Ξερό της Κύπρου, παρα-
κολουθήσαμε κι ένα κυπρια-
κό γάμο και καθίσαμε σε τρα-
πέζι γαμήλιο για το Κυπρια-
κό μπούκωμα, που αποτελείτο 
από λουκάνικα , χαλούμι (τυρί 
κυπριακό) και αυγά. Το ψωμί 
σε μεγάλο και 
σ τ ρ ο γ γ υ λ ό , 
σχεδόν έπαιρ-
νε το χώρο 
ενός μικρού 
φούρνου, σταρένιο γνήσιο 
και γλυκοφάγωτο. Χαρά 
μεγάλη πήραμε όταν συνα-
ντήσαμε τον Συμαίο Ιωάννη 
Καλαφατά, καθηγητή  
στην Κύπρο, ο οποίος είχε 
έρθει να συναντήσει τους 
Συμαίους πρόσφυγες. Μας 
μοίρασε ελληνικά Αναγνω-
στικά της Α΄ τάξης. Αυτό ήτο 
το πρώτο ελληνικό Αναγνω-
στικό που έπαιρνα στο χέρι, 
αφού στο Δημοτικό Σύμης 
μας δίδασκαν την ιταλική 
γλώσσα μια κι είχαμε ιταλι-
κή κατοχή. Το κράτησα και 
το φύλαξα σαν Ευαγγέλιο σ’ 
όλα τα χρόνια της προσφυ-
γιάς μέχρι που ξαναγυρίσαμε 
στην πατρίδα, και τόχα μαζί 
με τα’ άλλα ελληνικά βιβλία 

που μου έδωσαν. Όμως αυτό 
το χάραμα, στην πορεία μας 
και την περιπλάνηση, φαίνε-
ται δεν έμελλε να κρατήσει 
πολύ. Αυτοί που διηύθυναν 
και χάραζαν τις 
πορείες των 
λαών και την 
π ε ρ ι π λ ά ν η σ ή 
τους δεν έμελλε 
να κρατήσει. 
Από την Κύπρο 
έπρεπε να 
φύγουμε. Νέος 
προορισμός η 
Μέση Ανατο-
λή, η Παλαι-
στίνη. Το ταξίδι 
αυτό γίνηκε με 
σιδηρόδρομο. 
Με αυτοκίνη-
το πήγαμε στο 
Καλό Χωριό 
και από εκεί 
μέσα στα βαγό-
νια του σιδη-
ροδρόμου στο Βαρόσι της 
Κύπρου. Πρώτη φορά ταξί-
δευα μ’ αυτό το είδος μεταφο-
ράς. Σαν μεγάλο φίδι έσερνε 
το σώμα του πάνω στις σιδε-
ρένιες ράγες κι έκανε τρομα-
κτικό θόρυβο και σ’ εμένα 
φοβερή εντύπωση. Στάθη-
κα στο τζάμι του παραθύρου 
και βάλθηκα να παρατηρώ τις 
εικόνες που εναλλάσσονταν, η 
μία πίσω από την άλλη, με τη 
γρηγοράδα του σιδηροδρόμου 
που’ τρεχε. Τα χωράφια, οι 
πορτοκαλιές, τα’ αμπέλια, όλα 
έτρεχαν ασταμάτητα. Ζάλιζαν 
τα μάτια. Εικόνες…εικόνες 
χιλιάδες η μια κυνηγούσε την 
άλλη. Το Βαρόσι, πόλις κτι-
σμένη κοντά στην Αμμόχω-
στο, με μια μεγάλη αγορά που 
θύμιζε τη Ρόδο. Κάθε έμπο-

ρος το δικό του κατάστημα με 
άλλες πραμάτειες, κάτι και-
νούριο βλέπαμε, που δεν το ‘χε 
το μικρό μας νησί. Καθώς βλέ-
παμε την αγορά, βροχή δυνατή 
μας υποχρέωσε να διακόψου-
με. Ο Αίολος άνοιξε όλες τις 
βρύσες, κι έβρεξε, έβρεξε ώρα 

πολλή. Στε-
γαστήκαμε 
στο κτίριο 
του σχολεί-
ου, για 15 

μέρες, περιμένοντας το καράβι 
που θα μας έπαιρνε μακριά 
από το Αιγαίο σε άλλο τελεί-
ως περιβάλλον από αυτό που 
ξέραμε. Σ’ ένα από τα απογεύ-
ματα ήρθε το «Αίολος» που 
το συνόδευε γι’ ασφάλεια το 
αντιτορπιλικό «Ιέρακας» και 
ένα αεροπλάνο. Πολύ γρήγορα 
επιβιβαστήκαμε στο «Αίολος». 
Ήτο το τέλος Ιανουαρίου. 
Το ταξίδι προς Παλαιστίνη 
άρχισε κατά το μεσημέρι και 
κράτησε όλη τη νύχτα, μέχρι 
το πρωί. Αντικρίζαμε τις ακτές 
της Παλαιστίνης. Στην πρωινή 
πάχνη του χειμωνιάτικου πρω-
ινού, η ξένη γης πρόβαλλε 
μπροστά μας, γκρίζα λωρίδα 
που ακουμπούσε τη θάλασ-

σα. Άγνωστη η γης, κι άγνω-
στη η χώρα. Η καρδιά μας 
μια γροθιά, η σκέψη σταμά-
τησε. Τα μάτια μόνο ερευνού-
σαν…Που πηγαίνουμε, πως, 

γιατί; Αναπάντητα τα ερωτη-
ματικά και πολλά. Ο «Αίολος» 
κυλούσε μαλακά στις ακτές 
της Παλαιστίνης και σε λίγο η 
άγκυρα που έπεφτε πάνω στην 
αλυσίδα μας συνέφερε, και 
μια μικρή ελπίδα μας φώναζε. 
Κλεισμένοι περίπου ένα δωδε-
κάωρο, τρέξαμε να πηδήξουμε 
στη στεριά. Αυτοκίνητα ακί-
νητα μας παρέλαβαν και τρέ-
χοντας μας έφεραν στο Ατλί, 
πόλη της λαιστίνης.Παλαιστί-
νη. Στο σημείο αυτό για καλύ-
τερη πληροφόρηση γύρω από 
το θέμα Παλαιστίνη, σημειώ-
νουμε. Η είσοδος της Τουρ-
κίας στον Πρώτο Παγκό-
σμιο Πόλεμο του 1914 -1918, 
υπέρ του κεντρικού συνασπι-
σμού 1) Γερμανίας Αυστρο-
ουγγαρίας και των συμμάχων 
αυτών (Βουλγαρίας- Τουρκί-

ας) και 2) των δυνάμεων 
της Αντάντ (Αγγλίας- Γαλ-
λίας- Ρωσίας) και των συμ-
μάχων αυτών, είχε ως απο-
τέλεσμα νέους ακρωτηρια-
σμούς του τουρκικού κρά-
τους, όπου απώλεσεν την 
Συρίαν και Μεσοποταμί-
αν, και την επί της Αιγύ-
πτου και δια της συνθή-
κης των Σεβρών, της επε-
βλήθησαν και άλλες εδα-
φικές παραχωρήσεις. Ακο-
λούθησε περίοδος μεγά-
λης πολιτικής συγχύσεως, 
μέχρις ότου οι Τούρκοι, υπό 
την ηγεσίαν του Μουσταφά 
Κεμάλ -του Ατατούρκ (πα-
τέρας των Τούρκων), επέ-
τυχον την πολύ ευνοϊκό-
τερη δι’ αυτούς ρύθμιση 
της συνθήκης της Λωζά-
νης, δια της οποίας διατή-
ρησε ένα σοβαρό προγεφύ-
ρωμα εις την Ευρώπη, την 
Ανατολική Θράκη, η Τουρ-
κία έχασε πολλά περιφε-
ρειακά τμήματα της Οθω-
μανικής αυτοκρατορίας. 
«Το Ιράκ και η Παλαιστί-
νη που ετέθησαν υπό Αγγλι-
κήν και η Συρία υπό Γαλ-
λικήν εντολήν, εσχηματί-

σθηκαν δε και τα Αρα-
βικά κράτη». Αναπάντη-
τες σοβαρές εκκρεμότη-
τες, όπως είναι το καθε-
στώς  της Ιερουσαλήμ 
και οι οικισμοί των εποί-

κων στα Παλαιστινιακά 
εδάφη. Πρόκειται για ένα  
λαβυρινθώδη γρίφο, που 
καλούνται να επιλύσουν 

οι εκπρόσωποι 
των δύο λαών 
με νωπές ακόμα 
τις μνήμες του 
αίματος με 
θύματα σχεδόν 
σε κάθε οικο-
γένεια και από 
τις δύο πλευρές. 
Σοβαρό εμπό-
διο, όπως το 
τείχος που κτί-
στηκε από τους 
Ισραηλινούς και 
η εύκολα ανα-
φλέξιμη ύλη 
των συναισθη-
μάτων εκατέ-
ρωθεν, δυστυ-
χώς δεν εγγυώ-
νται πολλά για 

ένα καλύτερο και προπά-
ντων ειρηνικό μέλλον για 
Παλαιστίνιους και Ισρα-
ηλινούς. Ένα μέλλον που 
σίγουρα το αξίζουν και οι 

δύο σπουδαίοι αυτοί λαοί. 
Στην πόλη Ατλί μας κρά-
τησαν και πάλι σε περιορι-
σμό, δηλαδή σε καραντίνα 
(carantina =πρόχειρος περι-
ορισμός για ιατρική εξέταση, 
συνήθως κρατούσε 30 έως 40 
ημέρες). Μας παρέταξαν στη 
σειρά, άνδρες και γυναίκες. 
Περάσαμε από ζεστά λουτρά 
και τα ρούχα μας μπήκαν σε 
κλίβανο (φούρνος για απο-
λύμανση). Κούρεψαν όσους 
είχαν ψείρες και στο λαιμό 
μας κρέμασαν καδένα με 
αριθμό στο πλακίδιο. Αυτοί 
μας ήξεραν με τον αριθμό 
μονάχα, εμείς γνωρίζαμε τα 
ονόματά μας και την οικο-
γένεια και την πατρίδα μας. 
Στο μέρος αυτό που βαφτι-
στήκαμε μείναμε 8 ημέρες. 
Την ένατη, με το σιδηρό-
δρομο ταξιδέψαμε για την 
πόλη Γάζα και αμέσως έξω 
από την πόλη με φορτη-
γά στρατιωτικά αυτοκίνη-
τα, τα καμιόνια, σκεπασμέ-
να με πράσινο μουσαμά, μας 
έφεραν σε μια αχανή επίπε-

δη έκταση, που πιθανώς να 
χρησίμευε σε προηγούμε-
νο χρόνο για στρατόπεδο, 
όπου υπήρχε ο προσφυ-
γικός καταυλισμός. Στα 
παιδικά μου μάτια φάντα-
ζε αυτή η έκταση πελώρια 
και ατελείωτη, γιατί μέχρι 
την ηλικία μου αυτή μόνο 
γαλάζιους κάμπους ήξερα, 
θάλασσα, θάλασσες. Το 
μικρό μας νησί μόνο ψηλά 
βράχια και μικρές κοι-
λάδες μου έδειχνε. Όλα 
αυτά για μένα ήταν πρω-
τόγνωρα, αυτοκίνητα, 
σιδηρόδρομοι, λεωφορεία, 
κάμποι ατελείωτα. Αυτές 
οι πρώτες επαφές μου με 
τον καινούριο κόσμο με 
έκανε να ξεχνώ τον ξερι-
ζωμό. Κι αυτά περνούσαν 
τρέχοντας και χάνονταν με 
ταχύτητα στην όμορφη γη 
της Παλαιστίνης. Οι ατε-
λείωτοι δρόμοι, οι σιδη-
ρογραμμές, τα μεγάλα 
αυτοκίνητα, ο κυνηγητός 
μεταξύ τους, η άσφαλ-
τος, με άφηναν έκπλη-

κτη. Ο μεγάλος αριθμός των 
ανθρώπων. Παιδιά, γονείς, 
γέροντες καθήμενοι κατά-
χαμα, μάνες με παιδιά που 
έκλαιγαν, παιδιά που ατα-
κτούσαν χωρίς να νοιά-
ζονται για το παραμικρό. 
Όσοι νέοι άνδρες βρέθη-
καν μαζί μας μεταφέρθηκαν 
στα στρατόπεδα της Κοντέ-
ας της Κύπρου κι από εκεί 
στο στρατόπεδο της Γάζας 
και στη συνέχεια στο στρα-
τόπεδο του Καΐρου της 
Αιγύπτου, για να φορέσουν 
το χακί μέχρι να νικηθεί ο 
άξονας και να ελευθερωθεί 
η πατρίδα. Ενώ οι υπόλοι-
ποι πήγαμε στον προσφυ-
γικό καταυλισμό. Αυτή την 
πρώτη μέρα του καταυλι-
σμού των προσφύγων, δεν 
τη θυμάμαι ακριβώς. Οι 
δυνατές πρώτες παραστά-
σεις, η κούραση των ταξι-
διών, το πλήθος των ανθρώ-
πων, μου έφεραν απέραντη 
ταλαιπωρία που με έκανε να 
πέσω ξερή- άπνοη.



Ο ΦΑΡΟΣ αναζητά εθε-
λοντές για να βοηθήσουν 
κατά τη διάρκεια λει-
τουργίας του ιατρείου. 

Αν θέλετε να προσφέρετε 
λίγες ώρες από το χρόνο 
σας, επικοινωνήσετε με 
τον ΦΑΡΟ στο τηλέφωνο 
6945821782 ή μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείοu: 
faros@symigreece.com. 
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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 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 Μουσική 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

ΦΑΡΟΣ #4
Το τέταρτο ιατρείο ζώων του 
ΦΑΡΟΥ μέσα σε δέκα μήνες 
θα λειτουργήσει από την 
Πέμπτη 26 μέχρι και το Σάβ-
βατο 28 Μαρτίου 2009. Κτη-
νίατροι από την Κτηνιατρι-
κή Σχολή του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονί-
κης θα αφήσουν τη δουλειά 
τους για να έρθουν στη Σύμη 
να δουλέψουν εθελοντικά για 
τον ΦΑΡΟ. Όπως και πριν, το 
ιατρείο ζώων θα λειτουργή-
σει σαν παράρτημα της Πανε-
πιστημιακής κλινικής, θα διέ-
πεται από το ίδιο επίπεδο 
κτηνιατρικής φροντίδας και 
όλα τα ζώα θα καταγράφο-
νται επίσημα στα βιβλία του 
Πανεπιστημίου. Η τοποθεσία 
του ιατρείου θα ανακοινωθεί 
τις επόμενες ημέρες.
Φέρτε ένα ζώο στον κτηνί-
ατρο
Ο ΦΑΡΟΣ θέλει να ενθαρ-
ρύνει όσο γίνετε περισσό-
τερο κόσμο να φέρει ζώα 
στο ιατρείο για να εξετα-
στούν εντελώς δωρεάν. Στα 
προηγούμενα 3 ιατρεία του 
ΦΑΡΟΥ, οι κτηνίατροι εξέτα-
σαν πάνω από 130 ζώα, από 
γενικές εξετάσεις (τσεκάπ), 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΗ: 
26 – 28 Μαρτίου 2009

συμβουλές και εμβολιασμούς, 
μέχρι μικροεπεμβάσεις, στει-
ρώσεις και εξετάσεις αίματος. 
Είτε πρόκειται για το κατοι-
κίδιό σας, ή κάποιο αδέσπο-
το που φροντίζετε ή ταΐζετε, 
παρακαλούμε να το φέρετε 
στο ιατρείο. 
Κλείστε Ραντε-
βού
Το ιατρείο του 
ΦΑΡΟΥ είναι 
ανοιχτό σε όλους 
χωρίς ραντεβού, 
αλλά θα θέλαμε 
να ζητήσουμε 
από όσους επιθυ-
μούν να φέρουν 
ζώα για εγχειρή-
σεις όπου χρει-
άζεται γενική 
αναισθησία (π.χ. 
στειρώσεις), να 
επικοινωνήσουν 
με τον ΦΑΡΟ εκ 
των προτέρων 
και να κλείσουν 
ένα ραντεβού έτσι ώστε να 
μπορέσουμε να οργανώσουμε 
το ιατρείο πιο αποτελεσματι-
κά και να μπορέσουμε να εξυ-
πηρετήσουμε καλύτερα όλο 
τον κόσμο. 
Εθελοντές

Χορηγοί
Οι κτηνίατροι προσφέ-

ρουν τις υπηρεσίες 
τους αφιλοκερδώς, το 
Kalodoukas Holidays 
προσφέρει τη στέγα-
ση του ιατρείου και τη 
διαμονή των γιατρών 
και το Symi Tours 
προσφέρει τα εισιτή-
ρια των πλοίων και τις 
μετακινήσεις. 
Ενισχύστε τον ΦΑΡΟ
Το κόστος λειτουργίας 
του ιατρείου καλύπτε-
ται εξ’ ολοκλήρου από 
εθελοντικές προσφο-
ρές. Σε λιγότερο από 
ένα χρόνο από τότε που 
ξεκίνησε, ο ΦΑΡΟΣ 
εξόπλισε και λειτούρ-
γησε τρία ιατρεία ζώων 
ξοδεύοντας συνολι-

κά 5,634 Ευρώ, και μάζεψε 
3,785 Ευρώ από προσφο-
ρές του κόσμου. Με άλλα 
λόγια καταφέραμε να καλύ-
ψουμε περίπου τα δύο τρίτα 
του συνολικού κόστους και 

ελπίζουμε σε λίγο καιρό 
να είμαστε σε θέση να 
καλύπτουμε όλα τα έξοδα 
μέσω προσφορών χωρίς 
να χρειάζεται μέλη του 
ΦΑΡΟΥ να καλύπτουν 
τη διαφορά πληρώνοντας 
από την τσέπη τους. Σας 
παρακαλούμε να μας βοη-
θήσετε να διατηρήσου-

με τη δωρεάν λειτουργία 
του ιατρείου όλο το χρόνο 
συνεισφέροντας οικονομι-
κά σε έναν από τους κου-
μπαράδες του ΦΑΡΟΥ που 
υπάρχουν σε πολλά σημεία 
στη Σύμη, ή μέσω διαδι-
κτύου στην ιστοσελίδα: 
www.SymiGreece.com
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ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
η Λεμονιά Τσιριμώνα προτείνει:

ΥΛΙΚΑ
1 ΚΟΥΝΕΛΙ κομμένο σε 
μερίδες-2κουτ .σούπας 
ελαιόλαδο-3 κουτ.σού-
πας βούτυρο-2 μεγάλα 
κ ρ ε μ μ ύ δ ι α , 
κομμένα σε 
λεπτές φέτες-
1 μεγάλο 
κυδώνι κομ-
μένο σε 
φέτες-2 φλι-
τζάνια δαμά-
σκηνα χωρίς 
τα κουκού-
τσια-2 μικρά 
π ο ρ τ ο κ ά λ ι α 
και αυτά κομ-
μένα σε φέτες 
2 εκ. με το φλούδι-2 
φύλλα δάφνη-5-6 κόκ-
κους μπαχάρι-1/2 μπου-
κάλι μαυροδάφνη-φρε-
σκοτριμμένο πιπέρι.
ΜΑΡΙΝΑΤΑ
1 μεγάλο κρεμμύδι κομ-
μένο σε φέτες-αλάτι-4 
φύλλα δάφνης-4 κλω-

ναράκια δεντρολίβα-
νο-2 φλιτζ.κόκκινο ξηρό 
κρασί-2 κουτ.σούπας 
κόκκοι πιπεριού χοντρο-
κοπανισμένοι.
Μέσα σ’ αυτή τη μαρι-
νάτα θα βάλετε το κρέας 
τουλάχιστον 2 ημέρες 
πριν το μαγειρέψετε.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΣ ΤΟ 
ΜΑΓΕΙΡΕΨΟΥΜΕ
Θα βγάλουμε το κρέας 
από τη μαρινάτα, την 
οποία θα κρατήσου-
με αφού πρώτα τη σου-

ΚΟΥΝΕΛΙ Ή ΛΑΓΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕ 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
ΚΑΙ ΚΥΔΩΝΙΑ

Φεβρουάριος δεύτερος μήνας του χρόνου, μήνας χειμωνιάτικος, μήνας που ακόμη το σπίτι μας κρατά τα 
βραδάκια μέσα είτε με την οικογένειά μας, είτε με φιλικές παρέες.
Ας μαγειρέψουμε λοιπόν κάτι όμορφο και νόστιμο και ας το απολαύσουμε! Το γεύμα αυτό μπορεί να το 
συνοδεύσει μία δροσερή πατατοσαλάτα!!!

Καλή σας όρεξη!

ρώσουμε. Σε μια πλατιά 
κατσαρόλα θα ζεστάνου-
με το λάδι και το μισό 
βούτυρο και θα ρίξου-
με τα κρεμμύδια και το 

αλάτι και θα τ’αφήσουμε 
να μαραθούν.
Στη συνέχεια θα βάλου-
με το κρέας και θα συνε-
χίσουμε με διαφορά 
μερικών λεπτών να προ-
σθέτουμε τα κυδώνια, τα 
δαμάσκηνα τα μυρωδι-
κά μας, θα προσθέσουμε 

το κρασί και 
τα υγρά της 
μ α ρ ι ν ά τ α 
που είχαμε 
κ ρ α τ ή σ ε ι , 
στο τέλος 
προσθέτου-
με τα πορ-
τοκάλια και 
α φ ή ν ο υ μ ε 
το φαγητό 
να βράσει 
σε μέτρια 
φωτιά για 
τουλάχιστον 
1 ώρα.
Το φαγητό 
αυτό είναι 
πολύ πιο 
νόστιμο αν 
το σερβί-
ρουμε μια 

μέρα μετά, μιας που το 
κρέας έχει τραβήξει όλα 
τα αρώματα.
Τώρα, αν είναι να σερ-
βίρουμε, βγάζουμε τις 
μερίδες σε μια πιατέ-
λα μαζί με τα κυδώνια, 
δαμάσκηνα, πορτοκάλια, 
κρεμμύδια και δένου-
με την σάλτσα του με το 
υπόλοιπο βούτυρο, προ-
σθέτοντας αν χρειάζεται, 
αλάτι και πιπέρι. 

Περιγραφή
Μια πανεύκολη 
πατατοσαλάτα, υγιεινή 
και πολύχρωμη!!
Συστατικά
5 κανονικές πατάτες 
1 αγγούρι 
1 καρότο 
2 φέτες γαλοπούλα 
καπνιστή 
1 κόκκινη 

πιπεριά 
1 πράσινη πιπεριά 
λίγο μαϊντανό 
1 φλυτζ. (καφε) 
μουστάρδα 
ελαιόλαδο ή 
εναλλακτικά μαγιονέζα 
λίγο χυμό λεμονιού

Οδηγίες
Κόβουμε και βράζουμε 
τις πατάτες. 
Αφού βράσουν τις 
τοποθετούμε σένα 
μεγάλο μπωλ. 
Τις λιώνουμε μ’ ένα 
πιρούνι. 
Τρίβουμε το καρότο 
στον τρίφτη. 
Τρίβουμε το αγγούρι 
στον τρίφτη. 
Ψιλοκόβουμε τις 
πιπεριές. 
Ψιλοκόβουμε την 
γαλοπούλα. 
Προσθέτουμε το 

Δροσερή 
Πατατοσαλάτα

αλατοπίπερο και τον 
μαϊντανό ψιλοκομμένο. 
Ραντίζουμε με τον χυμό 
λεμονιού. 
Και τέλος προσθέτουμε 
την μαγιονέζα (ή το 
ελαιόλαδο) και την 
μουστάρδα. 
Ανακατεύουμε πολύ 

καλά όλα μας τα 
υλικά και μετά 
τοποθετούμε την 
σαλάτα μας στο 
ψυγείο. 
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
τη στήλη επιμελείται η Αντιγόνη Παλατιανού

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2008 στο Ίδρυμα 
«Αικατερίνης Λασκαρίδη» η τελετή απονομής των βραβείων του 
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη.
Στο διαγωνισμό πρωτόλειου διηγήματος, που είχε εγκριθεί από το 
Υπουργείο Παιδείας και προκήρυξε το Ίδρυμα για όγδοη συνεχή 
χρονιά, συμμετείχαν μαθητές των σχολείων των Νομαρχιών Πει-
ραιά, Κυκλάδων,  Δωδεκανήσου και Πελοποννήσου, με ένα σύνο-
λο 110 υποβολών: 56 συμμετοχές για το Γυμνάσιο και 54 συμμε-
τοχές για το Λύκειο.
Στην τελετή απονομής παρευρέθησαν Πανεπιστημιακοί, Συγγρα-
φείς, άνθρωποι των γραμμάτων, Διευθυντές και μαθητές Σχολεί-
ων Μέσης Εκπαίδευσης.
Η τελετή άρχισε με το χαιρετισμό της Πρόεδρου της Βιβλιοθήκης 
«ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ» κ. Μαριλένας Λασκαρίδου και συνέχισε 
με το σκεπτικό βράβευσης των διηγημάτων από τον Πρόεδρο της 
Κριτικής Επιτροπής Καθηγητή Αθανάσιο Μαρκόπουλο. Οι ηθο-
ποιοί Κατερίνα Διδασκάλου και Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος 
ζωντάνεψαν με την ανάγνωσή τους  τα κείμενα των βραβευθέντων 
μαθητών. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των βρα-
βείων από την Πρόεδρο Μαριλένα Λασκαρίδου και Μέλη της Κρι-
τικής Επιτροπής.
Τα βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής:
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1ο Βραβείο: Λυδία Τσέντα, «Η εφημερίδα», Ζάννειο Πειραματικό 
Γυμνάσιο Πειραιά, τάξη Α
2ο Βραβείο: Παναγιώτης –Ραφαήλ Ιγγλέσης, «Η Μαυρούλα», 5ο 
Γυμνάσιο Κορυδαλλού, τάξη Β
3ο Βραβείο: Ζωή Τάλλαρου, «Υποβρύχιος Μηχανισμός Αναπνο-
ής», 1ο Ιπποκράτειο Γυμνάσιο Κω, τάξη Β
ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ:
1ο Βραβείο Γεωργία Λεβέντη – Γιαννά, «Ο Χάρης και το ρολό-
ι του», 3ο Ενιαίο Λύκειο Ρόδου
2ο Βραβείο: Λευτέρης Χατζηπέτρος, «Ο πόλεμος των ΣΑΜ», Πα-
νορμίτειο Λύκειο Σύμης, τάξη Β
3ο Βραβείο: Ιωάννης Κανονάκης, «Λύτρωση», Ζάννειο Πειραμα-
τικό Λύκειο Πειραιά, τάξη Α

Είναι ιδιαίτερη τιμή για τη στήλη να δημοσιεύει το διήγημα του 
συμπατριώτη μας μαθητή του Πανορμίτειου Γυμνασίου – Λυκείου 
Σύμης το οποίο και απέσπασε το 2ο βραβείο.
Ο Λευτέρης Κ. Χατζηπέτρου, ως γνωστόν, είναι και συνεργάτης 
του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού.
Ο SAM της σύνταξης

SAM wars
-Σε μια εβδομάδα γράφουμε διαγώνισμα
-Σοβαρά; Δεν ξέρω τίποτα.
-Κάτσε να σου διαβάσω τις σημειώσεις μου...
Όλα άρχισαν ένα πρωινό πριν από 30000+ κάμποσα χρόνια κάτω 
από ένα δέντρο, μια λεμονιά. Εκεί ο πρώτος Νεύτωνας που γνώρι-
σε η Γη παρατήρησε τον τρόπο με τον οποίο τα λεμονιά γίνονται κι-
μάς όταν χτυπούν στο έδαφος. Έτσι γεννήθηκαν διάφορα ερωτήμα-
τα όπως γιατί; και πως;
Η λεμονιά ήταν μόνο το πρώτο ερέθισμα, ακολούθησε η παρατήρη-
ση των κινδύνων που τον περιτριγύριζαν στην τότε πρωτόγονη κοι-
νωνία. Τότε έκανε μια διαπίστωση, καθοριστική για την εξέλιξη του 
είδους, «πρέπει να μάθουν και οι υπόλοιποι! Έτσι θα ζήσουμε περισ-
σότερο αποφεύγοντας τους κινδύνους!»
Η εικόνα του σχεδίου του είχε ζωγραφιστεί άψογα μέσα στο μυαλό 
του, ένα σπηλαίο μάθησης, το πρώτο σχολείο. Βεβαία γιατί κάποιος 
άλλος δεν το σκέφτηκε νωρίτερα είναι άλλη υπόθεση, ας πούμε ότι 
κάτι ήξεραν! Αλλά υπάρχει και άλλη εξήγηση…
Μέχρι τότε δεν είχε γίνει ακόμα η εφεύρεση του γραπτού λογού, 
έτσι πως θα έγραφε κάποιος «μάθετε Γράμματα, να δείτε προκοπή». 
Η λέξη γράμματα δεν οριζόταν πριν την εφεύρεση της γραφής.
Για το πρώτο χρονικό διάστημα, ο πρώτος Νεύτωνας δίδασκε ο 
ίδιος. Μετά διόρισε άλλους για να κάνουν την δουλειά και έγινε δι-
ευθυντής.
Βεβαία από την συνταγή λείπει το σημαντικότερο, η πρώτη ύλη, τα 
τούβλα, δηλ. οι μαθητές. Αυτό το θέμα ξεπεράστηκε γρήγορα με την 
παρέμβαση του αρχηγού της φυλής και του ιερέα. Θρησκόληπτοι 
και θεοσεβούμενοι οι αρχαίοι πολιτισμοί δεν άργησαν να δεχτούν 
να μορφωθούν. Ιδού οι πρώτοι μαθητές.
Εξοπλισμένοι με όλα τα απαραίτητα: σπιρτόλιθους, πέτρινες πλά-
κες, ανοησία και άγνοια. Η ανοησία τους οδηγούσε στην μάθηση, 
η άγνοια στην αφομοίωση των λόγων του δασκάλου, ενώ οι σπιρ-
τόλιθοι πήραν φωτιά από το χάραγμα των πλακών, τις πρώτες ση-
μειώσεις.
Όμως οι σοδιές διαδέχονταν η μια την άλλη και οι μαθητές έμεναν 
ξύλα απελέκητα. Τελικά πιο δραστικά μετρά ήταν η λύση στο πρό-
βλημα. Η πρώτη εργασία για το σπίτι ήταν γεγονός. Πράγματι, είχε 
αποτέλεσμα! Υπό την απειλή της οργής των θεών και των «χορη-
γών» (συνήθως γονέων) οι μαθητές μάθαιναν έως και 3 φορές κα-
λύτερα!
Υπήρχαν και οι τολμηροί, αυτοί που δεν φοβούνται μερικές δεισι-
δαιμονίες. Ήταν μπροστά από την εποχή τους, κάτι σαν τους μεγά-

SAM wars!!
λους επαναστάτες της σύγχρονης εποχής. Έφεραν την ανθρωπό-
τητα σε άλλο επίπεδο αυτογνωσίας και κατανόησης. 
«Μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα από το να σκαλί-
ζουμε πέτρες!», αυτά ήταν τα λόγια τους σε όσους τους κατα-
κρίνανε.
Γράμματα δεν έμαθαν προκοπή δεν είδαν, αυτοί οι πρόγονοι 
μας, οι πρώτοι «Αδιάβαστοι».
20000 π.X.
Το σχολείο επηρεάστηκε από το ρεύμα ανάπτυξης του πολιτι-
σμού και της τεχνολογίας. Το κτίριο από σπηλιά έγινε καλύβα, 
οι μαθητές έγιναν εξυπνότεροι, οι διευθυντές πλήθαιναν και η 
εργασία για το σπίτι μεγάλωνε.
Στον αντίποδα καθώς ο αριθμός των μαθητών 
αύξανε το ίδιο έκανε και αυτός των αδιάβα-
στων. Χωρίς χειροπιαστά επιχειρήματα υπέρ 
της μάθησης, η κατάσταση είχε φτάσει σε αδι-
έξοδο. 
Νέα μέτρα έπρεπε να εφαρμοστούν. Ο βασι-
λιάς ήταν αυτός που σε συνεργασία με τους 
Διευθυντές θα τόνωνε την «διαβαστερή» συ-
νείδηση της μαθητικής κοινότητας. Στον 
βωμό της αξιολόγησης και της «ενημέρωσης» 
καθιερώθηκαν  οι πρώτοι βαθμοί, ή πάπυροι 
προόδου.
Με τα στοιχεία των πάπυρων στα χέρια τους, 
οι Χορηγοί υποκινούμενοι από θρησκευτικά 
και πολιτικά στερεότυπα ξύλιαζαν τους μαθη-
τές, ή τους επαινούσαν. Κάποιοι ξεπέρασαν τα όρια της αγνής 
μόρφωσης, έγιναν ανθρωπόμορφα βαθμοθηρικά κτήνη, οι πρώ-
τοι «Διαβασμένοι».
13000 π.Χ.
Λιγότερες τρίχες, λιγότερος ιδρώτας, μια φορά τον χρόνο μπά-
νιο σε πηγή γλυκού νερού και μεγαλύτερη εφευρετικότητα. Αν 
θέλαμε να μιλήσουμε με δυο γραμμές για εκείνη την εποχή, 
αυτά θα ήταν τα λόγια μας.
Η εφευρετικότητα του ανθρωπίνου νου εκτός από την επινόη-
ση των κινητών τηλεφώνων συνέβαλε και σε αλλά πράγματα, 
όπως την αχρήστευση των παπύρων αξιολόγησης. Το αν κά-
ποιος μαθητής διαβάζει πλέον είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυ-
στήρια, και η μέχρι τότε προφορική εξέταση δεν μπορούσε να 
δώσει απαντήσεις.
Λίγα βήματα πριν την κατάρρευση του συστήματος και την 
πρώτη άτυπη νίκη των Αδιάβαστων, προέκυψε μια ιδέα, μια φα-
εινή ιδέα. Το Διαγώνισμα ή γραπτή εξέταση (ή Διαβάζω ότι δεν 
διάβασα όλη την χρονιά σε ένα βραδύ και ο Θεός βοηθός). Το 
πρώτο διαγώνισμα συμφωνά με πηγές γράφτηκε το έτος 15896 
π.Χ.
Σημείωση: όλοι κάτω από την βάση έγραψαν, εκτός από τους 
«Διαβασμένους», φυσικά.
Τότε μπήκαμε στην εποχή της Μεγάλης Διάκρισης. Η συμπά-
θεια του Δασκάλου πήγαινε στους Διαβασμένους, ενώ στους 
άλλους έμεναν μονό οι ξυλιές των χορηγών. Ο σχολικός ρα-
τσισμός είχε φτάσει στο ζενίθ και ο κόμπος στο χτένι για τους 
Αδιάβαστους. 
Οι τελευταίοι ξεσηκωθήκαν σε έναν πενταετή πόλεμο που τους 
έχρησε νικητές. Οι απώλειες και από τα δυο στρατόπεδα ήταν 
μεγάλες. Διαβασμένοι υπέστησαν μη αναστρέψιμη αποκοπή από 
το διάβασμα, ενώ Αδιάβαστοι βασανίζονταν με αποστήθιση.
Η έκβαση του πενταετή πολέμου είχε ως αποτέλεσμα μια σκο-
τεινή εποχή που κράτησε μερικές χιλιετίες και χαρακτηρίζεται 
από ελλιπή καταγραφή ιστορικών γεγονότων, για τον λόγω αυτό 
η ιστορία συνεχίζεται πολλούς αιώνες πριν τον ερχομό του Χρι-
στού και την Αρχαία Ελλάδα, οπού έχουμε άνθηση των κλασ-
σικών γραμμάτων. Άνθηση υπήρχε βεβαία και στην Αίγυπτο σε 
τομείς όπως τα μαθηματικά και η γεωμετρία. Η εποχή αυτή ήταν 
η αντεπίθεση των Διαβασμένων και χαρακτηρίζεται από τους 
λεγομένους διωγμούς.
Οι Αδιάβαστοι έπρεπε να προστατεύσουν τους εαυτούς τους 
από τα μαρτύρια των Διαβασμένων, δημιουργώντας μια νέα 
τάξη μαθητών, τους Κρυφαδιάβαστους. Βέβαια, οι κρυφαδιά-
βαστοι δεν μπορούσαν να κρατήσουν για πολύ κρυφό την αδιά-
βαστη τους ταυτότητα και αναγκάστηκαν να οργανωθούν. Να 
οργανωθούν έτσι ώστε να μπορούν να δράσουν υπέρ των συμ-
φερόντων τους, αντιδρώντας κατά των διωκτών τους των Δια-
βασμένων.
Οι Αδιάβαστοι πλέον άνηκαν στους ΣΑΜ (Σύνδεσμος Αδιάβα-
στων Μαθητών), οι οποίοι περιόδευαν σε κάθε πόλη κράτος για 
να διαδώσουν την φλόγα της τεμπελιάς και της Αδιαβασάς.
Παράλληλα έχουμε πτώση των Διαβασμένων που δεν έμειναν 
με σταυρωμένα χέρια και τελικά δημιούργησαν τους ΕΜΚΔ 
(Είμαστε μαλάκες και διαβάζουμε).Φημολογείται ότι η οργά-
νωση συστάθηκε από έναν μεγάλο δάσκαλο της Αρχαίας Ελλά-
δας, τον Πυθαγόρα.
Η κοινωνική διαστρωμάτωση σε συνδυασμό με την αύξηση του 
κόστους μόρφωσης προώθησε την άνθηση του ΣΑΜωτισμου. 
Ακόμα, οι ΕΜΚΔ που κατείχαν την πλειονότητα των θέσεων 
εξουσίας απομακρύνθηκαν σταδιακά και τις καρέκλες τους πή-
ραν σπουδαίες προσωπικότητες της παράταξης των ΣΑΜ.
Όπως είναι προφανές, η μετέπειτα ιστορία δεν περιέχει στοι-
χειά ανάκαμψης των ΕΜΚΔ. Οι οποίοι όμως δεν εξαφανιστή-
καν αλλά ξενιτεύτηκαν στα κέντρα της Ευρώπης από όπου μπο-
ρούσαν να κάνουν τις σπουδές τους.

Όσον αφορά το έθνος μας, το ελληνικό έθνος, παρατηρείται 
κάτι αξιοσημείωτο, συνεργασία των ΕΜΚΔ και των ΣΑΜ, 
μπροστά στον Τουρκικό Ζυγό. Οι ΣΑΜ με τους κλεφτές και 
τους αρματολούς και οι ΕΜΚΔ με προσωπικότητες όπως ο 
Καποδίστριας. Αργότερα με τον νεοσύστατο κράτος οι σχέ-
σεις τους χάλασαν, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτό, ας πού-
με απλά ότι η διαμάχη συνεχίστηκε.
Συνεχίστηκε σε μικρό βαθμό, παραγκωνίστηκε στον πρώτο 
παγκόσμιο και θάφτηκε στο υποσυνείδητο μας κατά τον δεύ-
τερο.
-Τέλος...

-Ουφ...όλα αυτά θα μάθω; καλύτερα 
να μείνω στάσιμος.
-Μην υπερβάλλεις αγαπητέ συμμα-
θητά, έτσι και αλλιώς αυτά δεν ήταν 
για το διαγώνισμα, αυτά τα διαβάζω 
από χόμπι.
-Δηλαδή τόση ώρα άκουγα αδίκως; 
Είσαι φυτό...και εγώ χαζός που κάθι-
σα και σε ακουσα! Πάω στο ιντερνετ 
καφέ να αποτοξινωθώ. Σπασίκλα
-Για πρόσεχε τα λόγια σου, 
παλιοΣΑΜ
Ο ΕΜΚΔ σκύβει και παίρνει μια πέ-
τρα. Υπολογίζει το βάρος της. Υπο-
λογίζει τον χρόνο κίνησης της. Σχε-
διάζει σχήμα της τροχιάς της και την 

εκτοξεύει.
Ο ΣΑΜ σκύβει και αυτός, παίρνει μια πέτρα και την πετάει με 
όλη του την δύναμη.
Και οι δυο χτυπάνε στο δόξα πατρί. Το διπλό φονικό σήμανε 
μια νέα αρχή της Ιστορίας, τον Νέο Πόλεμο των ΣΑΜ.
Εσύ με ποιους είσαι;

Ένα διήγημα του Λευτέρη Κ. 
Χατζηπέτρου:

Με την παρουσία πολλών συμπατριωτών μας και όχι 
μόνο, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Opera house» η καθι-
ερωμένη εκδήλωση κοπής της πίτας του συλλόγου εθε-
λοντών αιμοδοτών Σύμης «Ο Πανορμίτης». Ακολούθη-
σε γλέντι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες 
με το μουσικό συγκρότημα του Μιχ. Μισού. Η εκδήλω-
ση ξεκίνησε με τον σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου 
του συλλόγου κ. Βασ. Τσαβαρή, ο οποίος ευχαρίστησε 
τους παρευρισκόμενους αλλά και όσους δίνουν το παρόν 
σε κάθε αιμοληψία, τονίζοντας για μια ακόμη φορά την 
αναγκαιότητα διατήρησης του θεσμού της εθελοντικής 
αιμοδοσίας. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον Διοικητή του 
τάγματος Εθνοφυλακής Αντ/ρχη Στ. Τριπαλιτάκη, για 
τη συμβολή του στον σκοπό του συλλόγου αναφέροντας 

ότι κατά το 
έτος 2008 
οι εθελοντές 
εθνοφύλα-
κες αιμοδό-
τες ανήλθαν 
στους 115. 
Ο σύλλογος 
έδωσε τιμη-
τικούς επαί-
νους στους 
νέους εθελο-
ντές αιμοδό-

τες, ο δε Διοικητής παρέλαβε τους τιμητικούς επαίνους 
των νέων αιμοδοτών εθνοφυλάκων για να τους παραδώ-
σει. Ακολούθησε, όπως ήδη αναφέραμε, γλέντι έως το 
πρωί και λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα –περί τα 
70- προσφορά εμπόρων συμπατριωτών μας. Η επόμενη 
αιμοληψία θα πραγματοποιηθεί όπως ενημερωθήκαμε, 
στις 13, 14 και 15 Φεβρουαρίου στο Ιατρείο του Γιαλού 
στη Σύμη, ενώ στις 14 Φεβρουαρίου το απόγευμα, στην 
αίθουσα του «Opera house» θα γίνουν η συνέλευση απο-
λογισμού και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου 
διοικητικού συμβουλίου. Το απερχόμενο διοικητικό συμ-
βούλιο ζητά να δοθεί μαζικό παρόν στην ψηφοφορία και 
τη συμμετοχή νέων προσώπων στη λίστα του ψηφοδελτί-
ου. Η σύνταξη της εφημερίδας για μια ακόμη φορά συγ-
χαίρει το σύλλογο για την δραστηριότητά του και εύχεται 
κάθε επιτυχία στο έργο του. 

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ 
ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

ΜΟΡΦΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
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