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Ένα νεκρό κοριτσάκι σαράντα ημερών, δύο μικρά 
παιδιά και δεκατέσσερις ενήλικες μεταξύ των 
οποίων και μία έγκυος γυναίκα, ήταν το αποτέλε-
σμα της περισυλλογής από τους άνδρες του Λιμε-
νικού Σώματος το μεσημέρι της Τρίτης 12 Ιανου-
αρίου. Το Υπολιμεναρχείο της Σύμης ειδοποιήθη-
κε από κάτοικο του νησιού μας ότι στην περιοχή 
«Ταβίρι» της Νίμου, υπήρχαν άνθρωποι στη θάλασ-
σα. Αμέσως τα δύο πλωτά του Λιμενικού έσπευ-
σαν στο σημείο που τους υπεδείχθη και περισυνέ-
λεξαν τους ναυαγούς των οποίων η μικρή πλαστι-
κή βάρκα είχε βυθιστεί. Αμέσως τους μετέφεραν 
στο ιατρείο του Γιαλού προκειμένου να τους παρα-
σχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Κατά τη διάρκεια της 
προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των ναυα-
γών ήταν και ένας 19χρονος Τούρκος, ο οποίος και 
ομολόγησε ότι αυτός μετέφερε από τα απέναντι 
τουρκικά παράλια τα 17 άτομα και συνελήφθη. Με 
εντολή του εισαγγελέα Ρόδου, τόσο ο διακινητής 
όσο και οι γονείς του νεκρού βρέφους, μεταφέρθη-
καν στην Ρόδο, όπου και τους ασκήθηκε δίωξη. Οι 
γονείς του βρέφους διώκονται για ανθρωποκτονία 
από αμέλεια, ο δε διακινητής αντιμετωπίζει, σύμ-
φωνα με πληροφορίες μας, ισόβια κάθειρξη. Το 
Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε από τον Δήμαρχο 
να το ενημερώσει σχετικά με το συμβάν (η σχε-
τική επιστολή δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα). Να 

σημειωθεί 
ότι, ο πνιγ-
μός του 
β ρ έ φ ο υ ς 
προκάλεσε 
αισθήματα 
αποτροπια-
σμού στους 
κατοίκους 
της Σύμης 
οι οποίοι 
επί μέρες 
σχολίαζαν 
το γεγο-
νός, επι-
κρίνοντας 
τους απέ-
ναντι γεί-
τονές μας 
για έλλει-

ψη ανθρωπιάς. Ακόμη, η κοινωνία της Σύμης αδυ-
νατεί να καταλάβει για ποιο λόγο, παρά τις επα-
νειλημμένες εκκλήσεις της Δημοτικής Αρχής προς 
τις αρμόδιες Αρχές, αυτές δεν έχουν λάβει κανένα 
μέτρο για την όσο το δυνατό καλύτερη παραμονή 
των λαθρομεταναστών στο νησί μας. Τις ημέρες 
του συμβάντος, λόγω του απαγορευτικού από-
πλου, οι άνθρωποι αυτοί παρέμεναν σε εξωτερι-
κό χώρο αφού το Αστυνομικό Τμήμα αδυνατεί να 
τους παράσχει στέγη. Ελπίζουμε ο άδικος χαμός 
του βρέφους να ευαισθητοποιήσει τα αρμόδια 
όργανα της ελληνικής πολιτείας.

ΤΡΑΓΩΔΙΑ

«Όχι μόνο  είναι 
δυνατός ένας 
νέος κόσμος, 
είναι στο δρόμο 
και έρχεται. 
Σε μέρες με 
ησυχία ακούω 
την ανάσα του». 
Αρουντάτι Ρόι 
(Ινδή συγγραφέας 
και ακτιβίστρια).

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 11.00 π.μ. πραγματοποιή-
θηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστι-
κά θέματα την εκλογή Προεδρείου του Δ.Σ. και της Δημαρ-
χιακής Επιτροπής, για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως προβλέ-
πεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Της συνεδρία-
σης του Δ.Σ. προήδρευσε ο Κ. Χάσκας
Ηλίας ως δημοτικός σύμβουλος που έλαβε τις περισσότε-
ρες ψήφους στις εκλογές του 2006. Μετά από φανερή ψηφο-
φορία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο κ. 
Σωκράτης Μαρούλης με 7 ψήφους υπέρ και 5 παρών (αυτούς 

500 και πλέον κάτοικοι της Σύμης με ενυπόγραφη επιστολή 
τους, εκφράζουν την αγωνία, τον αποτροπιασμό και τις υπο-
ψίες τους για την εν κρυπτώ αρπαγή των περιουσιών τους, 
από τους …δήθεν αντιπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου 
κατά την Γ΄ Ανάρτηση του Κτηματολογίου της Σύμης.
Τι να σημαίνει άραγε αυτή η εν κρυπτώ μεθόδευση; Σύμφω-
να με πληροφορίες μας, υπεύθυνοι είναι η Κτηματική Υπηρε-
σία Ρόδου μαζί με την Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ενστάσεων 
και άλλους, των οποίων οι πράξεις δημιουργούν υποψίες και 
ερωτήματα για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων έξω 
από αυτά του Δημοσίου.
Το μόνο που έπαθε το Δημόσιο με τα αυθαίρετα νομικίστικα 
παιχνίδια εξαιτίας αυτών των ανθρώπων, είναι να παρουσιά-
ζεται έλλειμμα στο περί δικαίου αίσθημα και τη χρηστή διοί-
κηση, δημεύοντας στην κυριολεξία τις περιουσίες των πολι-
τών. Αν στις αρχές του 2008 δεν ζήταγαν οι ενδιαφερόμε-
νοι Κτηματολογικό Απόσπασμα για χρήση στην Πολεοδομία 
και Αρχαιολογία, κανείς από αυτούς δεν θα μάθαινε τι είχε 

ΥΠΟΠΤΗ Η …ΔΗΜΕΥΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ!
Ο Δήμαρχος θα ζητήσει από το Δ. Συμβούλιο την 

πραγματοποίηση Λαϊκής συνέλευσης.

ΟΙ ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Για τρίτη διετία Πρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. Σωκράτης Μαρούλης

της μειοψηφίας), Αντιπρόεδρος ο κ. Μερκούρης Μοσχόβης 
με 12 ψήφους, Γραμματέας ο κ. Κωνσταντίνος Γιαλουράκης 
με ψήφους 7 υπέρ και 5 παρών. Για την Δημαρχιακή Επιτρο-
πή εκλέχθηκαν οι κ. Στεφάνου Ελευθέριος, Μοσκιού Πανορ-
μίτης, Χάσκας Ηλίας και Διασινός Γεώργιος με ψήφους 12 ο 
καθένας. Αναπληρωματικά μέλη οι σύμβουλοι Ξανθός Τσα-
μπίκος, Κρητικού Ελένη και Ράμος Μιχαήλ.
Μέσα στις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ορίσει ο Δήμαρ-
χος με απόφασή του τους δύο Αντιδημάρχους.
Από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. απουσίαζε λόγω κωλύματος η 
δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Ελένη Κρητικού.

συμβεί με τις περιουσίες τους. Και μπαίνει το ερώτημα, με 
ποιο δικαίωμα δεν ενημερώθηκαν;  Τέτοιοι δημόσιοι υπάλλη-
λοι και επιτροπές υποσκάπτουν την εικόνα της πατρίδας μας 
και το αίσθημα δικαίου το οποίο θα έπρεπε να διέπει τις πρά-
ξεις του Δημοσίου. Θεωρούμε τις πράξεις αυτής της επιτρο-
πής πέρα για πέρα καταχρηστικές και παράνομες, αφού στο 
Δημόσιο εκτός από Ρόδο και Κω δεν υπήρξαν ιδιοκτησίες που 
να ανήκουν σ’ αυτό. Έχουμε στα χέρια μας δικαστικές απο-
φάσεις που δείχνουν ότι τόσο η Κτηματική Υπηρεσία όσο και 
η επιτροπή ενήργησαν με αυθαιρεσία και με κουτοπονηριά.
«Σαν Έλληνες, δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτό τον τρόπο 
συμπεριφοράς και δεν θα υποκύψουμε σε τετελεσμένα γεγο-
νότα. Αντίθετα, θα πολεμήσουμε με κάθε μέσο, επισημαί-
νοντας ότι τέτοιες περιπτώσεις θα συνεχίσουν να γίνονται 
εφόσον υπάρχει ατιμωρησία» αναφέρουν οι αδικηθέντες, 
«εάν ο υπάλληλος γνώριζε με ποία εντιμότητα διοικείτο η 
Σύμη από την εποχή της δημογεροντίας, δεν θα τολμούσε 
ποτέ να προχωρήσει σε μια τέτοια 



εφαρμοστούν -αν εφαρμο-
στούν- τα αυτονόητα.
Προς το παρόν η δικιά 
μας η πατρίδα ανασχημα-
τίζεται για άλλη μια φορά, 

και τρέχει πανικόβλητη 
να κερδίσει τις εντυπώ-
σεις στα διάφορα πανε-
λάδικα του ενός και του 
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 ΤΑ ΝΕΑ της Σύµης 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

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 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
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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
Κάθε κατεργάρης στον 
πάγκο του, στην ρουτίνα μας 
και πάλι που λίγο ένοχα τείνω 
να ομολογήσω ότι μου έλειψε 
λιγάκι.
Αφήστε που τόσο μίζερες 
και τόσο αγχωμένες γιορτές, 
δεν ξαναθυμάμαι στα χρόνια 
που ζω.
Απ’ όλα είχαμε. Καταστρο-
φές, δολοφονίες, οικονομικά 
αδιέξοδα, βομβαρδισμούς…..
2009 ευχές για υγεία……
χαρά…ευτυχ ία…ειρήνη 
κ.λπ, κ.λπ έγραφαν τα sms 
των φίλων το βράδι της αλλα-
γής του χρόνου και για πρώτη 
φορά έμοιαζαν τόσο δύσκο-
λα να πραγματοποιηθούν ή 
εμείς γίναμε τόσο δύσπιστοι; 
Ειδικά αυτό το τελευταίο «ε 
ι ρ ή ν η» μου φαντάζει απί-
θανο.
Στη Γάζα συνεχίζεται η 
κατάφωρη καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, στο Αιγαίο οι Τούρκοι 
τσαμπουκαλεύονται, χωρίς 
αυτό να  εμποδίζει μια άλλη 
κάστα ανθρώπων, αυτών που 
εμπορεύονται την ανθρώ-
πινη δυστυχία να συνεχίζει 
το βρομερό αλισβερίσι της. 
Από τη θάλασσα μάζεψαν οι 
αρχές του νησιού μας τους 
τελευταίους λαθρομετανά-
στες, μεταξύ αυτών και ένα 
νεογέννητο, ΝΕΚΡΟ!!!
Εγώ, και φαντάζομαι και 
εσείς, για να χαρώ γιορ-
τές και σχόλες, θάθελα και 
ακόμη ακόμη, αξιώνω να ζω 
σε μια πατρίδα, που η ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια είναι δεδο-
μένη, το δικαίωμα στην 
μάθηση, στην εκπαίδευση 
είναι δεδομένο και δεν χρειά-
ζεται κάθε φορά να προηγεί-
ται ένα λουτρό αίματος για να 

Δώστε μια ευκαιρία στην ειρήνη!

άλλου σταθμού.
Αίσιο λοιπόν και ευτυχές 
το 2009 που σύμφωνα με 
αστρολόγους, οικονομολό-
γους, διεθνείς οίκους αξι-
ολόγησης, κομπιουτερί-
στες και άλλες καινούριες 

ειδικότητες που απαιτού-
νται πλέον για την επιτυχή 
πρόβλεψη του μέλλοντος, 
μάλλον διαγράφεται ζόρικο.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Μία εικόνα 
χίλιες 
λέξεις....Σύμη, 
Γλυφωνιές, 
18 Ιανουαρίου 
2009.... Τα 
σχόλια δικά 
σας...
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συνέχεια από την 1η σελίδα

ΥΠΟΠΤΗ Η …ΔΗΜΕΥΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ!

ανέντιμη επέμβαση στο ιδι-
οκτησιακό καθεστώς της 

Σύμης». Και καταλήγοντας μας τόνισαν «Δεν θα επιτρέψουμε 
σε κανένα να διαγράψει την ιστορία 11 και πλέον αιώνων που 
φυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού στους κώδικες του Δήμου μας. 
Μέχρι εδώ !!! Φτάνει πια!!!».
Οι τελευταίες μας πληροφορίες αναφέρουν ότι στην προσεχή 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος θα θέσει 
το θέμα στο Σώμα και θα ζητήσει την πραγματοποίηση λαϊκής 
συνέλευσης, στην οποία θα καλέσει να παραστούν οι βουλευ-
τές Δωδεκανήσου και ο Νομάρχης. Εξάλλου, με επιστολή του 
ο κ. Παπακαλοδούκας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την 
οποία και κοινοποιεί σε όλους τους αρμοδίους, θέτει το θέμα και 
ζητά δίκαιη λύση. Η επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας αναφέρει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ           

Σύμη, 12-01-2008
Αριθμ Πρωτ. 92

Προς:
Αξιότιμο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ Κάρολο Παπούλια  
ΚΟΙΝ: 
Ως ο Πίνακας Αποδεκτών 

Εξοχότατε ,
Σας υποβάλλουμε ψήφισμα που μας κατατέθηκε από 
την επιτροπή αγώνα για την άρση της δήμευσης περί-
που 6.000 οικοπέδων και αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας  
των κατοίκων της Σύμης. Το ψήφισμα υπογράφεται 
από 600  οικογένειες που αντιπροσωπεύουν το σύνολο 
σχεδόν του πληθυσμού του νησιού.
Μαζί με το ψήφισμα υποβάλλουμε και φάκελο με 
μερικά από τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν αδιαμ-
φισβήτητα την κατάφορη αδικία που συντελείται
 στο νησί μας και το μέγεθος της αυθαιρεσίας από το 
Ελληνικό Δημόσιο. Η αιτιολογία της μη προσκόμισης 
τίτλων από την εποχή της Τουρκοκρατίας στην οποία 
στηρίχτηκε  η απόφαση της δήμευσης έχει προκαλέ-
σει μεγάλη κοινωνική αναστάτωση με απρόβλεπτες και 
επικίνδυνες  για τον τόπο συνέπειες.
Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες για 
την νομοθετική ρύθμιση του θέματος δεδομένου ότι 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Δωδεκάνησο η οποία 
απελευθερώθηκε πριν από μόλις 60 χρόνια δεν πρέπει 
και δεν μπορεί να διέπεται από την ίδια νομοθεσία που 
ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα.   

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Σύμης
Ελευθέριος Παπακαλοδούκας 

Πίνακας  Αποδεκτών:
1.Πρωθυπουργό της Ελλάδος 
2.Πρόεδρο της Βουλής  
3.Πρόεδρο Αρείου Πάγου 
4.Πρόεδρο ΠΑ.ΣΟ.Κ.
5.Πρόεδρο Κ.Κ.Ε.
6.Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ
7.Πρόεδρο ΛΑ.Ο.Σ.
8.Βουλευτές Ν. Δωδεκανήσου 
9.Συνταγματικό Δικαστήριο 
10.Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
11.Υπουργό Οικονομικών 
12.Νομάρχη Ν. Δωδεκανήσου 
13.Συνήγορο του Πολίτ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Κύριε  Διευθυντά,

Σας ευχαριστώ για την ανάδειξη του προβλήματος 
της δήμευσης των περιουσιών των Συμαίων από την 
έγκριτο εφημερίδα σας.
Σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε μερικά στοιχεία και 
περιστατικά που πιστεύω ότι θα κάνουν 
αυτούς τους λίγους Δημ. Υπαλλήλους να γίνουν πιο 
συνετοί και στο εξής να σέβονται τις περιουσίες των 
Ιδιωτών.
Κατά την σύνταξη του Κτηματολογίου Σύμης το 1995 
το Δημόσιο ήταν Απόν. Όταν όλοι οι  
πολίτες πήραν μέσω ταχυδρομείου τα κτηματολογικά 
αποσπάσματα  Α` και  Β`ανάρτησης  τίποτε δεν φαι-
νόταν να είναι του Δημοσίου.
Τότε, έρχεται η πρώτη επίσκεψη από 2 ή 3 υπαλλή-
λους που χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς που ισχύει για τα μικρά νησιά της 
Δωδεκανήσου (σε αντίθεση με αυτό που ισχύει για 
Ρόδο και Κω ) και χωρίς να ειδοποιήσουν κανένα από 
αυτούς που έθιγαν και αφού δεν καταδέχθηκαν να 
απευθυνθούν ούτε τον Δήμο μας, έκαναν την παρά-
νομη και ληστρική επέμβαση στις περιουσίες μας, 
που πολλές έχουν, αποδεδειγμένα ,ιστορία αιώνων 
για την  κάθε οικογένεια, και από ιδιωτικές τις βάπτι-
σαν Δημόσιες.
Στη συνέχεια να και ένας Υπάλληλος από την Κτη-
ματική Υπηρεσία Ρόδου για δεύτερο γύρο δήμευσης. 
Ο Κος από την Κτηματική Υπηρεσία ρώτησε την Κα 
Υποθηκοφύλακα Αν το Δημόσιο
διέθετε περιουσία, και , αν και πήρε αρνητική απά-
ντηση, στη συνέχεια επισκέφτηκε το Γραφείο του 
Κτηματολογίου και ζήτησε να δει τους χάρτες.
Τότε επιλεκτικά σημείωσε αρκετά κτήματα και έφυγε 
για Ρόδο. Το ότι δεν ειδοποίησαν κανένα
Ιδιοκτήτη και το ότι διάλεξαν την χρονική στιγμή που 
όλοι οι ιδιοκτήτες είχαν κτηματολογικό απόσπασμα 
Β’ ανάρτησης και είχαν επαναπαυθεί, αυτό μας φαί-
νεται ύποπτο και δόλιο.
Αυτοί οι υπάλληλοι, αν και ενημερώθηκαν από την 
εταιρία του κτηματολογίου ότι οι
Ιδιοκτήτες έχουν συμβόλαια αγορών νόμιμα και δεν 
καταπάτησαν γη του Δημοσίου και ότι το Ελλ. 
Δημόσιο είναι αυτό που δεν έχει νόμιμους τίτλους, 
προώθησαν τις ενστάσεις σε μια επιτροπή ενστάσεων 
των Αθηνών και με ένα νόμο που αφορούσε τα Δημό-
σια κτήματα πέρασαν την ιδιωτική 
περιουσία στην ιδιοκτησία του Δημοσίου, λέγοντας 
μας ότι δεν προσκομίσαμε νόμιμα μεταγραμμένους 
τίτλους πριν το 1885 και χρησιμοποίησαν το άρθρο 
21 του Ν.Δ 224/16.6.1926 που αναφέρεται αποκλει-
στικά και μόνο στα Δημόσια κτήματα, από το βιβλίο 
του Κ. ΔΩΡΗ που μιλά για την διοικητική αποβολή 
από αυτά για την αεροπορική άμυνα. Δηλαδή μεθό-
δευσαν τρόπο για να πετύχουν τα αδιανόητα που θα 
ζήλευε και ο πιο κακόβουλος κατακτητής. 
Τι έκαναν; Έφεραν όλο το Νησί αντιμέτωπο με το 
Ελλ. Δημόσιο και ενστάλαξαν στη ψυχή του
κάθε ακρίτα ότι έχει να κάνει με ένα κράτος που δεν 
τον σέβεται και να δημιουργήσουν έλλειμμα 
στο περί δικαίου αίσθημα και της χρηστής διοίκη-
σης.
Με αυτήν τους την πράξη παραβίασαν δύο από τις 
θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματός μας, 
που είναι η τιμή και η περιουσία των πολιτών του, 
Αρχές που σεβάστηκαν και ο Τούρκος και ο
Ιταλός κατακτητής.
Και ρωτάμε: Γιατί από το 1947, που έγινε η ενσωμά-
τωσης της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα
άφησαν να γίνονται μεταβιβάσεις ακινήτων στο Ειρη-
νοδικείο Σύμης και να μεταγράφονται στο 
Υποθηκοφυλακείο Σύμης και μετέπειτα στους Συμβο-
λαιογράφους και μετά από 61 συναπτά έτη 

να ‘ρχεται ένας-δύο-τρεις υπάλληλοι με πρόσχημα 
το κτηματολόγιο και να λένε «όλα στο δημόσιο».
Παρουσιάζουν το Δημόσιο σαν να μην σέβεται τον 
εαυτό του, διότι για όλα εισέπραττε επί 61
χρόνια φόρους για κληρονομιές  και μεταβιβάσεις 
για πλείστα δε απ’ αυτά με αλλεπάλληλες μεταβιβά-
σεις το Ελλ. Δημόσιο εισέπραξε φόρους που υπερέ-
βησαν κατά πολύ την αξία του ακινήτου.
Διέπραξαν και άλλο ένα ατόπημα. Άφησαν τους ιδι-
ώτες να πληρώσουν τοπογράφους, μηχανικούς,
δικηγόρους, συμβολαιογράφους να πάρει σώμα και 
οστά το Κτηματολόγιο και μετά να ‘ρθουν σαν 
καλοί πελάτες να διαλέξουν ότι τους άρεσε!. Βλέπε-
τε η μέθοδος του Κούκου είναι προσφιλής και στους 
δημοσίους Υπαλλήλους.
       
Μετά από αυτήν την παράνομη δήμευση των περι-
ουσιών, συμβαίνουν τα εξής τραγελαφικά:
1.Η  Δ.Ο.Υ ζητά να πληρωθεί κι’ από τον ιδιώτη που 
του πήραν το ακίνητο, τον φόρο που υπολείπεται για 
την αξία που είχε εκτιμήσει η Δ.Ο.Υ κατά την αγορά 
του ακινήτου.
2.Το σπίτι ν’ ανήκει στον ιδιοκτήτη και η αυλή ή η 
κουζίνα στο δημόσιο. Μ’ αν είναι δυνατόν; 
3.Το σπίτι ή ένα κομμάτι της ιδιοκτησίας ν` ανήκει 
στον ιδιοκτήτη και το κομμάτι που συνορεύει με το 
δρόμο ν` ανήκει στο Δημόσιο. Έτσι ο ιδιοκτήτης 
είναι πιασμένος σαν τον ποντικό στη φάκα.
Η αυθαιρεσία εις βάρος μας δεν έχει όρια. 
Γι αυτό ετοιμάζουμε ομαδική διαμαρτυρία και είμα-
στε αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι  και το Ευρω-
παϊκό δικαστήριο. Μαζεύονται υπογραφές όλων των 
θιγομένων ιδιοκτητών που είναι πάνω από 600.
Πρέπει  να προστατευθούμε και θέλουμε να λυθεί 
το πρόβλημα που μας δημιούργησαν τόσο επιπόλαια 
και παράνομα κάποιοι υπάλληλοι με νομικίστικα 
κόλπα γράφοντας και μερικούς αριθμούς ασχέτων 
για την περίπτωσή μας νόμων, για να μας ρίξουν 
στάχτη στα μάτια.
Αυτές όλες οι πράξεις με τις οποίες η περιουσία 
μας πέρασε στο Ελλ. Δημόσιο με μια μονοκονδυλιά, 
πρέπει να καταργηθούν  ΑΜΕΣΑ γιατί είναι ανα-
σταλτικός παράγοντας  προόδου για όλα τα μικρά 
νησιά , και  πριν μπει το Δημόσιο σε δικαστικές 
περιπέτειες με τους πολίτες του, γιατί θα έχει να 
πληρώνει μεγάλες αποζημιώσεις.
Γιατί μερικοί άνθρωποι αφήνονται ατιμωρητί να 
εκθέτουν το Δημόσιο ότι κάνει δουλειές του
ποδαριού; 
Υπάρχουν άνθρωποι που αγόρασαν ακίνητα για να 
κάνουν επένδυση και δεν μπορούν διότι 
τώρα δεν έχουν τίτλους κυριότητας. 
Έτσι απλά με μια μονοκονδυλιά κουτοπόνηρα σκε-
πτόμενοι, θα στείλουν τόσους ανθρώπους στα
δικαστήρια να ταλαιπωρούνται στο διηνεκές για να 
βρουν το δίκιο τους; Απλά σκέφτηκαν ποιος θα τρα-
βιέται τώρα στα δικαστήρια; Πολλοί ίσως δεν πάνε 
καθόλου, άλλοι δεν θα ‘χουν λεφτά! Άλλοι θα πεθά-
νουν!
Όλα όσα πήραν από τους ιδιώτες, ήταν αυτά που σε 
δύσκολους καιρούς έζησαν τις οικογένειες
της Σύμης με σιτάρι, κριθάρι, κουκιά, αρακά, φακές.  
Τι ήξεραν αυτοί από τη ζωή, τους ανθρώπους και 
την ιστορία της Σύμης! 
Στο Δήμο μας είναι καταγραμμένη με λεπτομέρεια 
όλη η ιστορία των αγοραπωλησιών που έγιναν από 
αιώνες και που θα κατακεραυνώσει όλες αυτές τις 
παράνομες πράξεις, που αν δεν χρειαζόμασταν πρό-
σφατο κτηματολογικό απόσπασμα, δεν θα μαθαί-
ναμε ποτέ το έγκλημα που είχε αρχίσει να γίνεται 
εις βάρος μας από το 2003 και που μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι τον κύριο
Λόγο τον έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που παρερ-
μηνεύουν τους νόμους και όχι οι κάτοικοι και ο 
Δήμος που και αυτού του δήλωσαν δρόμους και 
πλατείες και άλλα ακίνητα ότι ανήκουν στην ιδιο-
κτησία του δημοσίου.
Σκέφτηκε κανένας από αυτούς που προκάλεσαν 
αυτές τις πράξεις, τι σημαίνει να δημεύεις την 
περιουσία από τους ακρίτες; 
Είναι ώρα να αναλογισθούν τις τεράστιες ευθύνες 
που έχουν και οι τότε προϊστάμενοί τους,
που έδωσαν τις εντολές ή τους κάλυψαν!.
Ελπίζω ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι αρμό-
διοι Υπουργοί θα δώσουν την απαραίτητη λύση και 
δεν θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται οι δημότες 
της Σύμης και των μικρών νησιών. 
Μέχρι στιγμής έχουν δείξει την απαραίτητη ευαι-
σθησία μετά την έγγραφη ενημέρωση που είχαμε 
από το Πρωθυπουργικό Γραφείο.

Σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία.   
Για την επιτροπή Σύμης

Γιώργος Καλοδούκας.
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Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης 
Συμιακών Νέων «Ο Νιρέας» βρέθηκαν τα «Νέα της 
Σύμης» και πήραν μια 
γεύση του πώς νοσταλ-
γούν πάντα και θυμού-
νται το νησί τους οι 
Συμιακοί που ζουν μακριά από αυτό. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 10ης Ιανουαρί-
ου, στην Αίθουσα του Κοινωνικού Συλλόγου Συμαί-
ων «Ο Πανορμίτης», στην οδό Κολοκοτρώνη 82, στον 
Πειραιά. Τα μέλη της Ένωσης (στη φωτογραφία, τα 
μέλη του Δ.Σ.) συναντήθηκαν και αντάλλαξαν ευχές, 
έκοψαν την παραδοσιακή βασιλόπιτα και ανανέωσαν 
το επόμενο ραντεβού τους για την πρωτοχρονιάτικη 
γιορτή που οργανώνουν κάθε χρόνο, τα «Ακούμια 
2009». Φέτος, η συγκεκριμένη γιορτή θα λάβει χώρα 
στις 25 Ιανουαρίου, στην Αίθουσα Τελετών της Ελλη-
νογαλλικής Σχολής του Πειραιά και θα περιλαμβάνει 
παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και σατυρικά σκε-
τσάκια στη συμιακή διάλεκτο.
Αξίζει ν’ αναφέρουμε για τους νεότερους αναγνώ-
στες, ότι η Ένωση Συμιακών Νέων ιδρύθηκε το 1973 
με έδρα τον Πειραιά και ότι εκδίδει σταθερά από το 
1978 τη διμηνιαία εφημερίδα «Ο Συμιακός» που ενη-
μερώνει για τα τεκταινόμενα στο νησί τους Συμιακούς 
ανά τον κόσμο, διατηρώντας έτσι έναν ζωντανό σύν-
δεσμο με την πατρίδα τους, όπως κάνει εξάλλου από 
το 1937 και το «Συμαϊκόν Βήμα» που εκδίδεται από 
τον Κοινωνικό Σύλλογο Συμαίων «Ο Πανορμίτης». 
Ο ρόλος όλων των συλλόγων και των ενώσεων των 
Συμιακών εντός και εκτός Ελλάδας, είναι γνωστός 
και η αξία του αναμφισβήτητη. Η προσφορά τους 
υπήρξε και παραμένει ιδιαίτερα πολύτιμη για την εξέ-
λιξη του νησιού, το εκδοτικό τους έργο αναντικατά-
στατο και βέβαια, σημαντικές οι κάθε λογής κοινωνι-
κές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
που συσπειρώνουν όσους κατάγονται από τη Σύμη και 
βοηθούν στη σύσφιξη τόσο των μεταξύ τους σχέσεων, 
όσο και αυτών με το ίδιο το νησί. 
Συγκεκριμένα, η Ένωση Συμιακών Νέων «Ο Νιρέας» 
έχει δημιουργήσει Χορευτικό Τμήμα Παιδιών και 
Ενηλίκων που λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα με 
υπεύθυνους τα μέλη της, Λουκά Μπουρνιά και Φωτει-
νή Αβδελή και πρόσφατα, ένα δυναμικό ιστοχώρο που 
καθημερινά σχεδόν ανανεώνει και επιμελείται ο Αντι-
πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου, Γιάννης 
Πανάγου. Σε αυτόν, βρίσκει κανείς εκτός από το ιστο-
ρικό της Ένωσης, όλες τις δραστηριότητες που κατά 
καιρούς οργανώνει, φωτογραφικό υλικό, καθώς και το 
καινούργιο κάθε φορά τεύχος του «Συμιακού» online. 
Όπως μάλιστα μας δήλωσε ο υπεύθυνος του site, είναι 
ευπρόσδεκτο κάθε λογής υλικό από τη Σύμη: κείμε-
να, φωτογραφίες, ανακοινώσεις κλπ. Όποιος επιθυμεί 
λοιπόν, μπορεί να επισκεφθεί το www.symiakos.gr 
και να επικοινωνήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@symiakos.gr για περισσότερες πληροφορίες. 

Παρασκευή 26 Δεκεμ-
βρίου στο Συνεδριακό 
κέντρο, δόθηκε παρά-
σταση βασισμένη σε δρα-
ματοποιημένη αφήγη-
ση Χριστουγεννιάτικων 
παραμυθιών με τον ηθο-
ποιό Βασίλη Βελούδο.
Η παράσταση ήταν βασι-
σμένη σε κείμενα των 
Fyodor Dostoyevsky, 
Anton Chekhov, Valery 
Bryusov, και είχε τίτλο 
«Τα Χριστούγεννα ενός 
αγοριού». Η συγκεκρι-
μένη εκδήλωση ήταν μια 
πρωτοβουλία της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου, και 
σαν σκοπό είχε 
να εμπλουτίσει 
το εορταστι-
κό πρόγραμμα 
των ακριτικών 
Δήμων.
Η εκδήλωση 
είχε πολύ ενδι-
αφέρον γιατί 
μας έκανε 
όλους να προσεγγίσου-
με τα παραμύθια από 
μια διαφορετική οπτική 
γωνία.
Η απόδοση των κειμένων 
είχε ζωντάνια, ζεστασιά, 
αμεσότητα.
Και…. ο Βασί-
λης Βελούδος 
έκανε ότι μπο-
ρούσε για να 
μας βυθίσει στη μαγεία 
του Χριστουγεννιάτικου 
παραμυθένιου κόσμου.
Όσοι πήγαν, πέρασαν 
σίγουρα καλά. Μόνο 
που…πήγαν λίγοι.
Για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά η συμμετοχή του 

Η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας 
της Ένωσης Συμιακών 

Νέων «Ο Νιρέας» 

της Ειρήνης Γαζή

Θεατρικό αναλόγιο από…Βελούδο
κόσμου σε ότι διοργανώ-
νει ο Δήμος μας τους χει-
μερινούς μήνες, δεν ήταν 
η αναμενόμενη. Λόγοι 
σίγουρα υπήρχαν πολλοί. 
Πρέπει όμως να βρούμε 
τον τρόπο να τους αντιμε-
τωπίσουμε κεντρίζοντας το 
ενδιαφέρον του κόσμου για 
τα κάθε είδους πολιτιστικά 
μας δρώμενα. Αλλιώς κιν-
δυνεύουμε να καταλήξου-
με απλοί δέκτες σε οτιδή-
ποτε εύπεπτο προσφέρεται 
μονάχα για τέρψη και όχι 
για ευαισθητοποίηση και 
προβληματισμό.
Δυστυχώς, αυτή τη χρονιά 

δεν είχαμε την 
τύχη να συμπε-
ριληφθούμε σε 
κάποιο χειμε-
ρινό πολιτιστι-
κό πρόγραμ-
μα υπουργεί-
ου, όπως είχε 
γίνει πέρσι 
πού είχαμε την 

ευκαιρία να απολαύσου-
με το θεατρικό της Κάρμεν 
Ρουγγέρη και την εξαιρετι-
κή συναυλία του Χρήστου 
Τσιαμούλη σε κάλαντα και 
παραδοσιακά απ’ όλη την 
Ελλάδα.

Ας ελπίσουμε μελλοντι-
κά να έχουμε την ευκαιρία 
να απολαύσουμε και άλλες 
τέτοιες ποιοτικές εκδηλώ-
σεις. Κι όσο για τη συμ-
μετοχή του κόσμου, επι-
τρέψτε μου να πιστεύω 
ότι…τρώγοντας έρχεται η 
όρεξη.

της Παναγίτσας Μιχαήλου
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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

του Luca Corabi

Πολλοί από εμάς, μια γενιά που δεν έζησε αλλά συγκέντρω-
σε τις ιστορίες των δικών της γονιών  και παππούδων, σχετικές 
με τις φρικαλεότητες που έγιναν κατά τη διάρκεια του τελευ-
ταίου πολέμου, μεγάλωσαν με ένα αίσθημα αλληλεγγύης απέ-
ναντι στον εβραϊκό λαό, αφού εκείνη την τρελή περίοδο στην 
Ευρώπη έχασε 6.000.000 από τα παιδιά του, στους θαλάμους 
αερίων των Ναζί. Πολλοί από εμάς μεγάλωσαν με το αίσθη-
μα της φυσικής αλληλεγγύης απέναντι σε ένα λαό που υπέφερε 
τόσα, αλλά και σε ένα κράτος που φαινόταν να είχε δημιουργη-
θεί στη βάση μιας οικονομίας και σε ένα σύστημα σοσιαλδημο-
κρατικό, στη μέση 
μιας γης που ανήκε 
σε άλλους λαούς, 
και όπου οι διώ-
ξεις που υπέστη 
ο λαός αυτός 
(Εβραίοι) από τον 
Χίτλερ, υποτίθε-
ται ότι θα δίδα-
σκαν την ανάγκη 
ειρηνικής συνύ-
παρξης με τους 
άλλους λαούς της 
περιοχής. Πολλοί 
από εμάς έχουν, 
με θλίψη επίσης, 
γίνει μάρτυρες των 
πολέμων του 1948, 
1956, 1967, 1973, 
1982 στο Λίβανο 
με την σφαγή των 3.500 προσφύ-
γων στο στρατόπεδο Sabra και 
Chatila,αλλά ακόμη και της Ιντι-
φάντα του 1987, και εκείνης του 2000, με περισσότερους από 
5.000 νεκρούς Παλαιστίνιους, του πολέμου του Λιβάνου το 
2006, μέχρι και τη σημερινή ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση 
στη Λωρίδα της Γάζας. Πολλοί από εμάς έχουμε γίνει, με θυμό, 
μάρτυρες της ανικανότητας του ΟΗΕ, για τα περισσότερα από 
τα 70 ψηφίσματά του, ξεκινώντας από το πρώτο της 18ης Μαΐου 
1951, που καταδικάζουν το Ισραήλ για την επιθετική του πολι-
τική και την παράνο-
μη κατοχή, ενός πραγ-
ματικού απαρτχάιντ σε 
βάρος του παλαιστινιακού λαού, τα οποία δεν εφαρμόζονται 
αφού μπαίνει συστηματικά βέτο από τη μεριά των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών. Πολλοί από εμάς διαβάζουμε τώρα στον Τύπο 
ή βλέπουμε στην τηλεόραση τις ειδήσεις σχετικά με τη σφαγή 
άμαχων πολιτών, ότι μέσα σε λίγες μέρες σχεδόν 1.000 άτομα 
βρήκαν τον θάνατο, μεταξύ των οποίων ένας μεγάλος αριθμός 
γυναικών και παιδιών. Όλα αυτά διαπράχθηκαν από τον ισραη-
λινό στρατό στη Γάζα, και όπως περιγράφεται από τον William 
Kenney και τον καρδινάλιο Renato Martino ή από τον Massimo 
Barra, αντιπρόεδρο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού «μοιάζει 

ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
σαν τη μεγαλύτερη υπαίθρια φυλακή του κόσμου». Σαν 
απάντηση, το Ισραήλ δικαιολογείται, για την εκτόξευση 
πυραύλων από τη Χαμάς που σε ένα χρόνο προκάλεσαν 
πέντε θύματα. Πολλοί από εμάς είδαμε στην τηλεόραση 
τις μπουλντόζες του ισραηλινού στρατού να καταστρέφουν 
τα σπίτια των Παλαιστινίων και να ξεριζώνουν τα ελαιόδε-
ντρα. Πολλοί από εμάς έχουν δει το νερό ν’ απομακρύνεται 
από τα παλαιστινιακά εδάφη, προκειμένου να τα χρησιμο-
ποιήσουν οι Ισραηλινοί έποικοι για τις πισίνες τους. Πολλοί 
από εμάς έχουν δει ισραηλινούς στρατιώτες με λυκόσκυ-

λα να μπαίνουν 
σε παλαιστι-
νιακά εδάφη. 

Πολλοί από εμάς έχουν διαβάσει στις εφημερίδες ή έχουν 
δει σε τηλεοπτικούς σταθμούς να αποκαλούν τους άντρες 
της Χαμάς και τη Χεζμπολάχ τρομοκράτες, και το Ισραήλ 
δημοκρατία. Πολλοί από εμάς θυμούνται τη φωτογραφία 
του παιδιού από το Ισραήλ με το καπέλο στο κεφάλι και τα 
χέρια ψηλά, μπροστά από το μυδράλιο ενός ναζί στο γκέτο 
της Βαρσοβίας. Πολλοί από εμάς, έπειτα, είδαν τις εικό-
νες των παιδιών της Παλαιστίνης που σκοτώθηκαν μέσα σε 
παλαιστινιακό σχολείο από τις ισραηλινές βόμβες φωσφό-
ρου, στη Λωρίδα της Γάζας. Πολλοί από εμάς είναι δυσα-
ρεστημένοι με την πολιτική και τη διεθνή διπλωματία, για 
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτή την τραγωδί-
α. Πολλοί από εμάς είναι θλιμμένοι και δεν καταλαβαίνουν 
πια τι συμβαίνει. Πολλοί από εμάς είναι πλέον πεισμένοι 
ότι πρόκειται για ένα πόλεμο ανάμεσα σε πλούσιους και 
φτωχούς. Πολλοί από εμάς είναι πολύ θυμωμένοι. Πολλοί 
από εμάς δεν πιστεύουν πλέον ότι όλα αυτά είναι δυνατό να 
δικαιολογηθούν. Με καμιά δικαιολογία στον κόσμο. Έτσι, 
σκέπτονται πολλοί από εμάς.   

Γάζα 2009 - Βαρσοβία 1944

Έξη μήνες παράταση, δηλαδή έως την 31η Ιου-
νίου, δόθηκε από την Περιφέρεια στο Δήμο, για 
να περατωθούν τα υπό κατασκευή έργα που έχουν 
ενταχθεί στο Γ΄ΚΠΣ. Η παράταση αυτή δεν αφορά 
μόνο τη Σύμη αλλά και όλα τα εκτελούμενα έργα 
ανά την επικράτεια. Έτσι λοιπόν έως το τέλος Ιου-
νίου θα πρέπει να περατωθούν, το νέα σχολικά 
κτίρια τόσο του Ιωαννιδείου, όσο και του Γενικού 
Λυκείου Σύμης, το Αναγνωστήριο «Αίγλη», το 
κτίριο το Πνευματικού Κέντρου (Παλαιό Δημαρ-
χείο), το μονοπάτι Γιαλός-Χωριό, όπως και αυτό 
Άγιος Γεώργιος-Δρακούντα-Νημποριός. Εντωμε-
ταξύ, μετά από τη διακοπή των εργασιών λόγω 
των εορτών, άρχισαν και πάλι οι εργασίες τόσο 
στο Κλειστό Γυμναστήριο, όσο και στο Κατα-
φύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Πέδι. Η Δημοτι-
κή Αρχή θεωρεί ότι τα δύο προαναφερόμενα έργα 
με την αποπεράτωσή τους θα λειτουργήσουν σαν 
μοχλός ανάπτυξης για τις περιοχές Χωριό και Πέδι, 
και για το λόγο αυτό παρακολουθεί με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον την πορεία των εργασιών. Σε συζήτη-
ση που είχαμε με τον Δήμαρχο μας επισημάνθη-
κε ότι, το έτος 2009 θα είναι καθοριστικό για την 
ανάπτυξη της Σύμης, αφού η χρονιά αυτή θα είναι 
χρονιά εγκαινίων των περατωθέντων έργων, αλλά 
και ένταξης άλλων στο Δ΄ΚΠΣ όπως η έναρξη των 
εργασιών κατασκευής του εμπορικού προβλήτα 
στο κυρίως λιμάνι της Σύμης, από «Πέταλο» έως 
«Ξινίδας Γιάλι», το κόστος του οποίου υπολογί-
ζεται να φθάσει τα 10.000.000 ευρώ, καθώς και 
η ανάπλαση και ο ηλεκτροφωτισμός της ευρύτε-
ρης περιοχής του Χωριού. Όπως μας ενημέρωσε ο 
Δήμαρχος το έργο αυτό θα γίνει σε δύο φάσεις.

ΕΞΑΜΗΝΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

Δόθηκε για την αποπεράτωση των 
ενταγμένων στο Γ΄ΚΠΣ έργων 
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Τώρα και 
στη Σύμη!

«Θα θέλαμε πάντως να υπενθυμίσουμε ότι θέματα που 
σχετίζονται με την ασφαλή ναυσιπλοΐα, τη λειτουργικό-
τητα των λιμένων και την αναγκαιότητα των λιμενικών 
υποδομών, σαφώς ανάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΕΝ, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
Μεταξύ άλλων και τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο 
του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο εστάλη με ημερομη-
νία 31/12/08 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολι-
τισμού, οι οποίες έχουν τις αντιρρήσεις τους για την κατα-
σκευή του έργου. Το όλο θέμα είναι γνωστό και έχουμε ανα-
φερθεί εκτενώς σε προηγούμενα φύλλα. Το αρμόδιο Υπουρ-
γείο στο σχετικό έγγραφό του αναφέρει επιπλέον
«Πλην όμως θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η προτεινόμενη 
τοποθέτηση πλωτού προβλήτα αφενός μεν θα εξυπηρετή-
σει υφιστάμενες ανάγκες ελλιμενισμού σκαφών, αφετέρου 
δε δεν θα έχει τις αντίστοιχες δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και στον χαρακτήρα του τοπίου, δεδομένου 
ότι δεν θα εκτελεστούν μόνιμης φύσης επεμβάσεις βαρύ-
τητας, όπως στην περίπτωση των συμβατικών λιμενικών 
έργων. 
Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας θα πρέπει 
πάντως οπωσδήποτε να έχουν εκδοθεί όλες οι προβλεπό-
μενες άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης και της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης».
Να σημειωθεί ότι, ο Δήμος μας έχει στα χέρια του όλες τις 
απαραίτητες άδειες και δεν απομένει παρά να περιμένουμε 
το αποτέλεσμα.

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΧΑΡΑΝΙ 
ΣΥΜΗΣ»…ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2009 που 
συνέταξε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκα-
νήσου και το οποίο εγκρίθηκε σε συνεδρίαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, 20.000.000 ευρώ θα δαπανηθούν για 
έργα, εκ των οποίων 7.530.000 ευρώ αφορούν τη Σύμη. 
Συγκεκριμένα, στο τεχνικό πρόγραμμα του 2009 έχουν 
εγκριθεί.
1.Η διαπλάτυνση-κρηπίδωση της παραλιακής οδού στον 
όρμο Πανορμίτη Σύμης.
2.Η αντικατάσταση πλακών ανωδομής της γεφυρωτής 
προβλήτας στον όρμο Πανορμίτη Σύμης και
3.Η κατασκευή αποβάθρας στη θέση Πέταλο λιμένα 
Σύμης.

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΗ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας 

Δωδ/σου έχει εντάξει 3 νέα έργα

Με έγγραφό του, ο Υφυπουργός ΥΕΝ-Αιγαίου και Νησιω-
τικής Πολιτικής ενημέρωσε τον Δήμαρχο ότι προτίθεται 
να διαθέσει ακόμη μία μονάδα αφαλάτωσης στο Δήμο 
της Σύμης, ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού στα επό-
μενα χρόνια. Ήδη η μία μονάδα έχει εγκατασταθεί στην 
περιοχή Βαλανίδια και η δεύτερη μονάδα έχει ήδη φθάσει 
στο νησί, αλλά δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη. Για την τρίτη 
μονάδα, η οποία θα λειτουργεί με ανεμογεννήτρια, έχουν 
αρχίσει οι εργασίες τοποθέτησης της βάσης στη Βίγλα. 
Για τη μεταφορά τόσο της βάσης όσο και του ιστού της 
ανεμογεννήτριας ανοίχθηκε δρόμος ώστε να υπάρξει 
πρόσβαση. Προκειμένου να λειτουργήσουν οι μονάδες 
αυτές ο Δήμος πραγματοποίησε πέντε γεωτρήσεις, από 
τις οποίες αντλεί ικανή ποσότητα θάλασσας, αφού αυτές 
θα δουλεύουν με αντίστροφη όσμωση. Να σημειωθεί ότι 
ο ΥΕΝ-Αιγαίου-Νησ. Πολιτικής χρηματοδότησε το Δήμο 
με το ποσό των 180.000 ευρώ ώστε να προχωρήσει στην 
κατασκευή του απαραίτητου δικτύου για την λειτουρ-
γία τους. Με δεδομένο ότι τα υδροφόρα πλοία θα στα-
ματήσουν να έρχονται στη Σύμη μετά την 15η Νοεμβρί-
ου του 2009, όπως ενημερώθηκε η ΔΕΥΑΣ από το αρμό-
διο Υπουργείο, τόσο ο Δήμος όσο και η ΔΕΥΑΣ θα πρέπει 
να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό στη λειτουργία των 
τεσσάρων αυτών μονάδων αφαλάτωσης. Οι δύο πρώτες, 
όπως ενημερωθήκαμε, θα αρχίσουν να παράγουν νερό 
έως τα μέσα Μαρτίου.

ΚΑΙ 4η ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ           

Σύμη, 12-01-2009
Αριθμ Πρωτ.  96

Προς :Πρωθυπουργό της Ελλάδας 
κ Κωνσταντίνο Καραμανλή 

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Με την παρούσα επανερχόμαστε σε παλαιότερο 
αίτημα μας για το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί 

καμία λύση.
Σας υπενθυμίζουμε ότι το μοναδικό πρακτορείο 
του Ο.Π.Α.Π. που λειτούργησε στη Σύμη, έκλει-
σε το 2003 και από τότε δεν επαναλειτούργησε.    
Παρόλο που έχουν υποβληθεί πολλές αιτήσεις 
από κατοίκους του νησιού μας που ενδιαφέρο-
νται για την άδεια, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί εκ 
μέρους των αρμοδίων καμία απάντηση, προκα-
λώντας τις  έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων 
που δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
στα παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π.,  αλλά, και την απώ-
λεια κερδών από το κράτος. 
Η έλλειψη πρακτορείου έγινε ιδιαίτερα αισθη-
τή τις ημέρες των εορτών, που όλοι επιδίδονται 
στην συμπλήρωση δελτίων και την αγορά λαχεί-
ων. 
Θεωρούμε πως είναι αδιανόητο να μην λαμβάνε-
τε υπόψη σας ότι η Σύμη είναι ένα ακριτικό νησί  
και να επιμένετε στην εφαρμογή διατάξεων που 
μας βάζουν στην ίδια μοίρα με όλη την υπόλοι-
πη Ελλάδα.   
Θεωρούμε πως είναι παράνομο να στερείτε από 
τους κατοίκους του νησιού μας τη δυνατότητα  
να συμμετέχουν σε κάθε είδος δραστηριότητα 
του Ο.Π.Α.Π.
Θεωρούμε πως επιβάλλεται το ζήτημα της έκδο-
σης άδειας λειτουργίας πρακτορείου ΠΡΟ.ΠΟ. 
σε συμπολίτη μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

Επανέρχεται για πολλοστή φορά ο Δήμαρχος με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, για 
την απαράδεκτη στάση του ΟΠΑΠ να μην ανταποκρίνεται δηλαδή στην έκκληση του Δήμου 
για άδεια λειτουργίας πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ στη Σύμη. Ο Δήμαρχος με την επιστολή του 
την οποία δημοσιεύουμε ζητά από τον κ. Καραμανλή να ικανοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό 
το αίτημα του Δήμου, το οποίο είναι και αίτημα των κατοίκων του νησιού μας.

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
στην αδειοδότηση για 
πρακτορείο Ο.Π.Α.Π. 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

Εφτά (7) φορτηγά αυτοκίνη-
τα φόρτωσαν τους επιβαίνο-
ντες το «Παναγιώτα», που 
μας πήραν από τη Λεμεσό 
στο Καραβοστάσι Κύπρου. Το 
ταξίδι αυτό στα φορτηγά, ήτο 
πολύ κουραστικό. Ταλαιπω-
ρηθήκαμε αρκετά, όρθιοι την 
περισσότερη ώρα, ή καθήμε-
νοι κατάχαμα 
στην καρότσα. 
Το σώμα τρα-
νταζόταν κατά 
την διαδρομή, 
κάθε φορά που το αυτοκίνη-
το συναντούσε μικρό εμπόδιο 
ή έστριβε απότομα στο δρόμο. 
Μαθημένοι σε ταξίδια θαλασ-
σινά, πιαστήκαμε ζαλισμέ-
νοι στο ταξίδι αυτό των φορ-
τηγών. Βγήκαμε λοιπόν μου-
διασμένοι. Κάποιος που φαι-
νόταν υπεύθυνος και αρχη-
γός, μας παρέλαβε, μας κατέ-
ταξε σε ομάδα κι άρχισε να 
μας επιθεωρεί. Μας έψαξε 
και στα μαλλιά, πιθανόν για 
ψείρες. Όταν τελείωσε η επι-
θεώρηση, βρεθήκαμε σε δύο 
ομάδες. Μια μηχανή του κου-
ρέματος κι ένα ψαλίδι άρχισε 
το έργο της. Η μια από τις 
δύο ομάδες έχασε τα μαλλιά 
της. Μας οδήγησαν στη συνέ-

χεια σ’ ένα στρογγυλό λουτρό 
από το οποίο περάσαμε όλοι, 
χωρίς εξαίρεση. Χωριζότανε, 
σε δωμάτια –ντους με σουρω-
τήρι που μας έριξε 
πολύ νερό ζεστό, 
που μας έπλυνε 
και η κούραση μα 
την ταλαιπωρία, 
μας έφυγε ως δια 
μαγείας. Φορέ-
σαμε καθαρά 
ρούχα, μερικά 
μας ήσαν παρά-
ταιρα, κι αυτό 
έγινε αφορμή για 
σχόλια και γέλια. 
Το φαγητό, σ’ 
αυτές τις κατα-
στάσεις αποτελείτο από ελιές 
και ψωμί και το ωραίο τσα-
όγαλα που παρασκεύαζαν οι 
Άγγλοι εκείνοι στρατιώτες, 
ίσως βοηθούσε κι η πείνα μας. 
Στο Καραβοστάσι της Κύπρου 
μείναμε ημέρες τρεις (3). Την 
Τρίτη πάλι άρχισε η πορεία 
με τα στρατιωτικά φορτη-
γά αυτοκίνητα (τα καμιό-
νια). Ο καινούργιος προορι-
σμός και σταθμός, η Κοκκι-
νοτριμυθιά. Στην Κοκκινοτρι-
μυθιά μείναμε περίπου δέκα 
ημέρες(10). Οι μεγάλοι στρα-
τιωτικοί θάλαμοι, εχρησίμευ-
αν ως προσφυγικά καταλύμα-
τα. Κάθε οικογένεια κατέλαβε 
ένα χώρο, τον οποίον με σανι-
δώματα, μετεβάλλοντο σε 
πρόχειρα κρεβάτια, σοφάδες, 
στρωμένους με στρώματα και 
κουβέρτες, το εμβαδόν των 
οποίων ήτο ανάλογο με τα 
άτομα που θα ξάπλωναν. Ένας 
θάλαμος, αποτέλεσε μια γει-
τονιά με γείτονες και συγκα-
τοίκους που έμεναν μέσα. Η 
διαμονή μονότονη και ήσυχη, 

η προσμονή για την προ-
σεχή πορεία μας δημιουρ-

γούσε ανησυχία και ταραχή. 
Το άγνωστο πάντα, επρόβαλλε 
μπροστά μας σκοτεινό κι ανη-
συχητικό. Η σκέψη του νησιού 
μας, από αυτό το σημείο, ήτο 
ακαθόριστη, πολύ μακρινή. 
Οι άνδρες την ημέρα μαζεύο-
ντο σε παρέες και συζητούσαν 

χαμηλόφω-
να. Προ-
σ π α θ ο ύ -
σαν να πλη-
ρ ο φ ο ρ η -

θούν τα του πολέμου από τους 
άλλους ή από τους Έλληνες 
Κυπρίους που συναντούσαν 
στα καφενεία. Ο πόλεμος εσυ-
νεχίζετο, με επιτυχίες βέβαια 
των συμμαχικών στρατευμά-
των, όμως εμείς αυτό δεν το 
γνωρίζαμε. Τις άλλες ώρες 
καθήμενοι έξω, ατενίζαμε 
μπροστά μας τον ορίζοντα, με 
μάτια κενά και το μυαλό συλ-
λογισμένο και ανήσυχες σκέ-
ψεις-σκοτεινές, διαδέχονταν η 
μια την άλλη, όπως οι εικόνες 
στον κινηματογράφο. Το νέο 
σύνθημα, για νέα μετακίνη-
ση, εδόθη και πάλι. Μαζέψαμε 
τα λιγοστά μας πράγματα και 
φορτωθήκαμε στ’ αυτοκίνητα.  
Βρεθήκαμε πάλι να τριγυρνά-

με στους δρόμους, με κατεύ-
θυνση τη μικρή πόλη Ξερό. Το 
Ξερό, μικρό κι όμορφο χωριό 
της Κύπρου κοντά στη θάλασ-

σα, γνωστό από το ορυχείο του 
ασημιού που είχε. Μικρά σπι-
τάκια κεραμιδόσκεπα, ισόγει-
α, ήτο κτισμένα σε κεντρικό 
μέρος, τετράγωνος οικισμός, 
πιθανόν να εστέγαζε τους 
εργάτες, το ένα δίπλα στ’ άλλο 
με συνεχόμενη αυλή. Αυτόν 
λοιπόν τον οικισμό παραχώ-
ρησαν στους πρόσφυγες για 
διαμονή. Κάθε οικογένεια, ένα 
σπίτι. Τα σπίτια είχαν μεγάλη 
κουζίνα και κάμαρη γι α4μελή 
οικογένεια. Εκείνα που είχαν 
δύο κρεβατοκάμαρες εδίδο-
ντο σε 6μελή οικογένεια, κλπ. 
Μέχρι το βράδυ καταλήφθηκε 
ο οικισμός από τους πρόσφυ-
γες. Έτσι απλά άρχιζε στην 
Κύπρο η ζωή μας στον Β΄ 
αυτό παγκόσμιο πόλεμο. Μας 
μοίρασαν ρούχα και τρόφι-
μα, παρασκευάζαμε στο σπίτι 
φαγητό. Τα παιδιά ανάσαναν 
και ξετίναξαν τα μαζεμένα 
φτερά τους, άρχισαν να παί-
ζουν, οι γυναίκες ασχολούντο 
με το καινούργιο νοικοκυριό, 
κι οι άνδρες προσπαθούσαν 
να βρουν κάποια εξωσπιτική 

εργασία, για να καλύψουν 
τις ελεύθερες ώρες τους 
και να εξοικονομούν και 
κάποια χρήματα. Επιτέλους 
νιώσαμε, ύστερα από τόσες 
περιπέτειες, την μονιμό-
τητα σ’ ένα τόπο, που ήτο 
και ελληνικός, και ακού-
γετο η γλώσσα μας, μέσα 
από το κυπριακό χαρακτη-
ριστικό γλωσσικό ιδίωμα. 
Τα παιδιά, νησιωτόπουλα 
καθώς είμασταν, νιώσαμε 
να μας φωνάζει το άρωμα, 
η αλμύρα της θάλασσας. 
Δεν αργήσαμε να την ανα-
καλύψουμε, σε κάποια από-
σταση από το χωριό, μα που 
μας φάνηκε παιχνίδι για τα 
ανυπόδητα μαθημένα μας 
πόδια. Τρέξαμε να συνα-
ντήσουμε το τόσο γνωστό 
μας στοιχείο, το θαλασσι-
νό νερό. Μόνο σαν φθάσα-
με στην άκρη της στεριάς, 
η θάλασσα την έλουζε με 
δύναμη, κτυπώντας την με  
μεγάλα κύματα. Ένα πριο-
νιστήριο ξύλων υπήρχε εκεί 
κοντά, που το πριονίδι του 
έφτιαξε βουνό από το πριο-
νίδι των ξύλων. Τα ρινίσμα-
τα των ξύλων καταλάμβα-
ναν την παραλία. Ο τόπος 
αυτός, έγινε ο τόπος των 

παιχνιδιών μας. Σκαλί-
ζαμε μικρές σπηλιές και 
ο ένας πετούσε στον 
άλλο χούφτες γεμάτες 
πριονίδι. Τα παιχνίδια 

έδιναν κι έπαιρναν, τα πει-
ράγματα μεταξύ μας ατε-
λείωτα, για να φεύγου-
με στο τέλος βουτηγμένοι 

στα ρινίσματα του 
κομμένου ξύλου. 
Το ωραιότερο απ’ 
όλα ήτο τα πηδή-
ματα που δίναμε 
στους σωρούς, κι 
αφού παίρναμε 
φόρα για να πηδή-
ξουμε στην κατη-
φόρα, και κυλώντας 
φθάναμε μέχρι κάτω 
ακουμπώντας με τις 
πτέρνες των ποδιών 
μας τη θάλασσα που 
πάφλαζε, σπρώχνο-

ντας το πριονίδι προς τα 
πίσω.  Αργά το απόγευ-
μα ανηφορίζοντας για το 
χωριό, συνεχίζαμε τις ατέ-
λειωτες παιδικές μας ιστο-
ρίες, όλα παιδιά από τα 
περισσότερα νησιά του ΝΑ 
Αιγαίου, συσφίγγαμε έτσι 
τις σχέσεις μας και συνεχί-
ζαμε, όλοι αυτοί οι μικροί 
φυγάδες του Αιγαίου, οι 
σχέσεις που μας έδεναν 

από τα πανάρχαια χρόνια 
σ’ αυτόν τον χώρο, στο πιο 
μεγάλο ελληνικό νησί, την 
Κύπρο, σε κοινή ζωή και σε 
κοινή μοίρα. Επιστρέφαμε 
στο σπίτι, σχεδόν χαρούμε-
νοι χωρίς να βαθαίνουμε, το 
σκληρό νόημα του πολέμου 
και του ξεριζωμού της φυλής 
μας, γι’ άλλη μια φορά. Το 
πριονίδι λοιπόν αυτό, αφού 
το βάζαμε σε σακούλες, 
το φέρναμε στο σπίτι και 
το στοιβάζαμε σε στρογ-
γυλά δοχεία (μικρά βαρέ-
λια), αφού τοποθετούσα-
με κυλινδρικά ξύλα σε ορθή 
γωνία, ώστε να σχηματίσου-
με πέρασμα απ’ όπου άναβε 
φωτιά και πάνω σε σχάρα, 
στο άνοιγμα του βαρελιού, 
ψήναμε το φαγητό σε τέζερη. 
Ένα βαρέλι τέτοιο, κρατούσε 
για μιας εβδομάδας ψήσιμο. 
Εκεί έβραζε και το νερό για 
πλύσιμο των ρούχων. Οι παι-
δικές εξερευνήσεις, έφεραν 
και την πρακτική εξυπηρέτη-
ση της ομάδας. 
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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

Ο κύριος σκοπός του ΦΑΡΟΥ όταν ξεκίνησε τον Απρίλιο του 
2008 ήταν να λειτουργήσει ένα πλήρως εξοπλισμένο εθελοντι-
κό ιατρείο ζώων στη Σύμη που να προσφέρει δωρεάν ιατρική 
φροντίδα σε όλα τα ζώα του νησιού καθώς επίσης και η προ-
βολή έγκυρης και αξιόπιστης άποψης για την πρόνοια και προ-
στασία των ζώων στη Σύμη.
Πέρα από τη λειτουργία του ιατρείου, ο ΦΑΡΟΣ σαν φιλοζωικό 
σωματείο έχει σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για 
την ανάγκη  παροχής φροντίδας σε όλα τα ζώα που ζουν γύρω 
μας, κατοικίδια και αδέσποτα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πια 
άρρωστα, πεινασμένα και εξαθλιωμένα ζώα που ζουν ή αργο-
πεθαίνουν ανάμεσά μας. Επίσης ο ΦΑΡΟΣ 
προσπαθεί να συμβάλει στην εξάλειψη κάθε 
μορφής βίας και περιστατικών κακοποίησης 
εναντίον των ζώων που δυστυχώς έρχονται 
συχνά στο προσκήνιο. Περιστατικά δηλητηρίασης αδέσπο-
των γατών και σκύλων και ανατριχιαστικές ιστορίες κακοποίη-
σης ζώων (κυρίως γάτες) ακόμα και από μικρά 
παιδιά μας προσβάλουν όλους σαν ανθρώπους 
και μας εκθέτουν ως πολίτες μιας ευνομούμε-
νης πολιτείας. 
Στο πλαίσιο αυτό της πρωτοβουλίας του 
ΦΑΡΟΥ να αναδείξει την προστασία των ζώων 
της Σύμης σε ένα σημαντικό παράγοντα πολι-
τισμού και να συμβάλει στην εδραίωση ενός 
νέου ήθους στη σχέση του κόσμου με τα ζώα 
του νησιού, καλούμε όλα τα νέα παιδιά της 
Σύμης να πάρουν μέρος στο πρώτο διαγωνι-
σμό τέχνης που διοργανώνει ο ΦΑΡΟΣ με θέμα 
την προστασία και την φροντίδα των ζώων της 
Σύμης. 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλη τη μαθητική νεολαία του 

Μαθητικός 
Διαγωνισμός Τέχνης

νησιού, από το νηπιαγωγείο 
μέχρι και το λύκειο, θα διαρκέ-
σει περίπου 3 μήνες και θα ολο-
κληρωθεί στις 10 Απριλίου ημέρα που κλείνουν τα σχολεία 
για τις διακοπές του Πάσχα. Όσοι επιθυμούν να συμμετά-
σχουν στο διαγωνισμό μπορούν να διαλέξουν όποιο είδος 
τέχνης επιθυμούν: από ζωγραφική ή άλλο είδος χειροτεχνί-
ας (π.χ. μικρογλυπτική, κολάζ, τρισδιάστατες κατασκευές, 
κλπ), μέχρι “μοντέρνα τέχνη”, φωτογραφία και βίντεο. O 
μόνος περιορισμός είναι στο θέμα του έργου που πρέπει να 
είναι σχετικό με τα ζώα της Σύμης. 

Μετά το τέλος του διαγωνισμού, ο ΦΑΡΟΣ 
θα διοργανώσει μια καλλιτεχνική έκθεση 
σε κατάλληλο χώρο στη Σύμη με ελεύθερη 
είσοδο για το κοινό όπου και θα εκτεθούν 

όλα τα έργα. Η έκθεση θα είναι διαθέσιμη και στο διαδί-
κτυο μέσα από τη SymiGreece.com έτσι ώστε επισκέπτες 

από όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο 
να μπορούν να δουν τα έργα ακόμα κι αν 
δεν βρίσκονται στη Σύμη εκείνη την περί-
οδο. Στα πλαίσια της έκθεσης, και μετά 
από κατάλληλη αξιολόγηση, ο ΦΑΡΟΣ 
θα βραβεύσει τα καλύτερα έργα ανά κατη-
γορία, ηλικία, κλπ. Επίσης, τα βραβευμέ-
να έργα θα συμπεριληφθούν σε ένα ημε-
ρολόγιο για τη Σύμη που θα εκδώσει ο 
ΦΑΡΟΣ το καλοκαίρι του 2009 και το 
οποίο θα διατίθεται προς πώληση σε όλη 
τη Σύμη αλλά και στο διαδίκτυο. Όλα τα 
έσοδα από τις πωλήσεις του ημερολογίου 
θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση 
του ΦΑΡΟΥ.

Πέρα από την πρώτη αυτή αναγγελία, ο ΦΑΡΟΣ θα έρθει 
σε επαφή με όλα τα σχολεία του νησιού έτσι ώστε από 
κοινού να προωθήσουμε αυτήν την πρωτοβουλία και να 
προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα νέα παιδιά 
να συμμετάσχουν στο καλλιτεχνικό διαγωνισμό. Θέλουμε 
να ελπίζουμε ότι με τη συμπαράσταση δασκάλων, καθη-
γητών και γονιών θα μπορέσουμε να καθιερώσουμε το 
διαγωνισμό, να τον καλυτερέψουμε και να τον επαναλαμ-
βάνουμε κάθε χρόνο. 
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ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Υλικά για 6 άτομα
200γρ τσιπούρα (ή ένα 
φιλέτο) για κάθε άτομο, 
800γρ μπρόκολο.
Για τη σάλτσα: 2 γιαούρτια 
2% λιπαρά, 1 κουταλάκι του 
καφέ κανέλα, 1 κουταλάκι 
του καφέ κύμινο, 1 κουταλάκι 
του καφέ πάπρικα, τα χυμό 
από ένα λεμόνι, 1 σκελίδα 
σκόρδο, 1⁄2 ματσάκι μαϊντανό, 
αλάτι και πιπέρι.
Εκτέλεση
Μαγειρέψτε τα μπρόκολα 
στον ατμό.
Κόψτε 4 φύλλα 
αλουμινόχαρτο, τόσο 
όσο να καλύπτει καλά το 
ψάρι, βάλτε στο καθένα το 
ψάρι, αλατοπιπερώστε και 
μοιράστε τα μπρόκολα που 

Light πακετάκια με φιλέτο τσιπούρας και μπρόκολο

έχετε ήδη μαγειρέψει. Κλείστε 
ερμητικά τα αλουμινόχαρτα 
κάνοντας μικρά πακετάκια και 
προσέχοντας να είναι όλες οι 
πλευρές καλά διπλωμένες.
Προθερμάνετε το φούρνο 
στους 180C και βάλτε τα 
πακετάκια σας όλα μαζί σε 
ένα ταψί.
Ψήστε για 15 λεπτά.

Εν τω μεταξύ φτιάξτε τη 
σάλτσα αναμειγνύοντας 
όλα τα αρωματικά 
με το γιαούρτι, το 
μαϊντανό ψιλοκομμένο, 
το σκόρδο λιωμένο, το 
χυμό από το λεμόνι και 

αλατοπιπερώστε.
Σερβίρετε το ψάρι με μια 
κουταλιά από τη σάλτσα.
Καλή επιτυχία
(Θερμίδες ανά μερίδα 180

η Σμαράγδα Μακρή προτείνει:

 Χοιρινό στο φούρνο με 
μαύρη μπύρα, δαμάσκηνα 

και βερίκοκα
Υλικά για 6-8 άτομα
1200-1400γρ χοιρινό 
στρογγυλό, 500ml μαύρη 
μπύρα, 150γρ δαμάσκηνα 
χωρίς κουκούτσι, 150γρ 
βερίκοκα χωρίς κουκού-
τσι, 1 κρεμμύδι, 2 σκόρδα, 
1 κουταλιά μέλι,  μείγμα 
μπαχαρικών: 1 αστεροει-
δές, 1 κουταλιά του καφέ 
τζίντζερ σε σκόνη, πιπέρι, 
1/ 2 κουταλιά του καφέ 
κανέλα σε σκόνη, ελαιό-
λαδο, αλάτι και πιπέρι.

Εκτέλεση
Την προηγούμενη κόψτε 
το ένα σκόρδο σε μικρά 
κομματάκια και βάλτε 
τα μέσα στο κρέας. Στη 
συνέχεια ανακατέψτε τα 
μυρωδικά με 1 κουταλιά 
της σούπας ελαιόλαδο και 

περάστε με το μείγμα όλο 
το κρέας. Ρίξτε τη μισή 
μπύρα σε ένα τάπερ βάλτε 
και το κρέας ,καλύψτε με 
μεμβράνη και αφήστε μια 
νύχτα στο ψυγείο. 
Την επομένη προθερμάνετε 
το φούρνος στους 200. 
Στη συνέχεια δέστε το 
κρέας σκουπίστε το να 
φύγουν λίγα υγρά, αλα-
τοπιπερώστε και βάλτε το 
σε ένα τηγάνι με 1 κου-
ταλιά της σούπας ελαιό-
λαδο και σοτάρετε μέχρι 
να χρωματιστεί καλά από 
όλες τις πλευρές, ρίξτε το 
κρεμμύδι ψιλοκομμένο και 
το σκόρδο και σοτάρετε 
για άλλα 3 λεπτά. Βγάλτε 
το κρέας, βάλτε το σε μια 
γάστρα και αλείψτε το με 
το μέλι, ρίξτε την μαρινάδα 

στο τηγάνι 
και ξύστε 
με μια 
ξ ύ λ ι ν η 
σ π ά τ ο υ -
λα τον 
πάτο για 
να βγάλε-
τε όλα τα 
λίπη. 
Ρίξτε και 
την υπό-
λ ο ι π η 
μ π ύ ρ α 
ανακατέψ-
τε, αφήστε 
για 3 

και ρίξτε το ζωμό στην 
γάστρα με το κρέας.  
Στα 10 λεπτά χαμηλώ-
στε τη φωτιά στους 180 
και ψήστε για 1 ώρα 
περίπου, ενυδατώνο-
ντας συχνά το κρέας 
με το ζωμό 30 λεπτά 
πριν τελειώσει το κρέας 
βάλτε τα δαμάσκηνα και 
τα βερίκοκα.
Το ζωμό που θα περισ-
σέψει μπορείτε να τον 
δέσετε με λίγο κορνφλά-
ουρ και να τον σερβίρετε 
μαζί με το κρέας.      



νεάνιδα. Εισήλθε παραχρήμα και κλίνων το γόνυ του ως 
ο Δον Κιχώτης εις πριγκιπέσσαν. «Κουρού κου κου!» ανε-
φώνησεν. «Εγώ είμαι ωραίος νέος. Εις εμέ ανήκεις. Ναι, 
Δέσποινα της καλλονής. Συγκατένευσον εις ότι σου λέγω. 
Λυπήσου με που ήλθον από την άκρην του κόσμου, δια να 
με ίδεις και να με αγαπήσεις». Τα΄τα λέγων γονυκλιτώς και 
δάκρυα ποταμηδόν χύνων, αίφνης υπηρέτης μεγαλόσωμος 
παρουσιασθείς και κρατών ανά χείρας βούνευρον με επλη-
σίασεν. Με ρωτά εις διάλεκτον Αγγλικήν. «Τι ζητείς;». Μη 

γνωρίζων τότε τι να του αποκριθώ, με επλησίασεν και δι’ 
ενός γρονθοκοπήματος ευρέθην εκτάδην κείμενος παρά 
την θύραν του ξενοδοχείου, και μοι εφάνη τότε ότι είδον το 
ηφαίστειον της πατρίδος μου Θήρας. Το αίμα μου επάγω-
σεν εις τας φλέβας και η καρδία μου έπαλεν ως χορδή βιο-
λιού, αναλογισθείς αντί ερώτων και κόμητος χάριν με εφί-
λευσον αγγλικούς γρόνθους. Κατησχυμένος από εντροπήν 
ανεχώρουν δρομαίως του ξενοδοχείου, όπως διευθυνθώ εις 
το πλοίον. Αλλά, φευ! Η σκληρά τύχη! Το πλοίον είχε πωλή-
σει το φορτίον του και ανεχώρησε. Ευθύς μείνας μόνος άνευ 
χρημάτων, χωρίς να γνωρίζω κανένα εις ξένο μέρος, συλ-
λογιζόμενος που να εύρω άσυλον και σκεπτόμενος συνάμα 
και την απολτυχίαν του ποθουμένου, απεφάσισα να έμβω 
υπερέτης παρά τινι ζυθοπωλείο με μισθόν 10 λιρών αγγλι-
κών κατά μήνα. Παρήρχετο καιρός και ο Γανδίνος Θηραί-
ος φωνάζων «Οάν μπιρ», δηλ. «μίαν μπίραν έκω εις τον 
κύριον». Η τύχη όμως δεν με εγκατέλιψε. Με ηράσθη Γερ-
μανίς τις υπηρέτρια παρά τω αυτώ ζυθοπωλείω, ην και εγώ 
αυτός ηγάπησα και απεφασίσαμεν ομού να αποδράσωμεν 
και να μεταβώμεν οι δύο εις την ωραίαν Ιταλίαν. Αλλ’ ανα-
καλυφθείς από τον διευθυντήν του ζυθοπωλείου με παρέ-
πεμψεν ως φαύλον εις την εξουσίαν και ούτως ηναγκάσθην 
να εγκαταλείψω εκών άκων την πρωτεύουσαν της Αγγλίας 
και να έμβω πάλιν ναύτης παρά τινι Αγγλικώ βρικίω, όπερ 
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
τη στήλη επιμελείται η Αντιγόνη Παλατιανού

Ο ένδοξος ούτος νέος, γεννηθείς κατά το έτος 1845 Μαρτίου 
10 εν Θήρα και ανατραφείς εκείσε το δέκατον έτος της ηλικίας 
του, αίφνης εγκατέλειψε το Θηραϊκόν έδαφος και ήλθεν ενταύ-
θα επαγγελόμενος τον ναύτην. Διελθών δε εις μέρη άγνωστα και 
προ πάντων τα Γερμανικά κράτη, ως ο Κολόμβος όστις ηθέλη-
σε να ανακαλύψει νέον κόσμον ούτω πως περιήρχετο και ο νέος 
μας οδοιπόρος, το επάγγελμα ναύτης, όπως μάθει ήθη και έθιμα 
και ξένας γλώσσας, και μίαν ημέραν αναδείξει ότι το Θηραϊ-
κόν στοιχείον εξάγει άνδρας μεγαλεπηβόλους και ισχυρούς, και 
όπως τιμήσει το κλεινόν γένος του, και υψώσει την γενεάν αυτού 
μέχρις ουρανού. Μετά πολλάς περιηγήσεις, μόχθους και κόπους, 
δια τινός πλοίου φθάσας εν Αγγλία και φέρων φορτίον σίτου και 
διάφορα άλλα προϊόντα, εξήρχετο του πλοίου και περιδιαβάζων 
τας οδούς του Λονδίνου ως μεταμφιεσμένος Δερβίσης, ή κάλ-
λιον να είπω ως Γανδίνος ο Θηραίος, στρέφων ένθεν κακείθεν 
τους οφθαλμούς του ζητών 
τύχην και στάδιον εμπορι-
κόν και λέγων καθ’ εαυτόν. 
«Εδώ χρειάζεται τσαμπουκω-
σύνη, Γανδίνε. Τι είναι εδώ; 
Λονδίνον, η πρωτεύουσα της 
Αγγλίας. Εδώ είναι ο πλούτος 
και το χρυσίον άφθονον. Όχι 
πλέον ναύτης, απλούς ναύτης. 
Όχι, ποτέ. Τα ρούχα μου έξω ευθύς εκ του πλοίου». Ταύτα ανε-
φώνη καθ’ εαυτόν και ιδού μία Αγγλίς ενδεδυμένη εις το χρυ-
σίον. Ιδού πως περιστοιχίζεται από τόσους εραστάς. Πάντων 
τα βλέμματα εις αυτήν προσηλώθησαν. «Θεέ! Τι ωραιότης! 
Το λαμπρόν  πρόσω-
πόν της ομοιάζει με 
το κρίνον της παρα-
δείσου. Ας ακολου-
θήσω τα ίχνη της». 
Ταύτα λέγων έτρεχε 
δρομαίως και φωνά-
ζων συχνάκις. «Βάστα 
Χαντζή, βάστα Γαν-
δίνε. Κόμης Ροβέρ-
τος, ή κόμης Φρειδε-
ρίκος θα ονομασθώ». 
Και βλέπων την νέαν 
εισελθούσαν εις μέγα 
ξενοδοχείον καλού-
μενον «Βικτωρία» 
εισήλθε και ο ήρως 
μέχρις της εισόδου 
παρατηρών αναβαί-
νουσαν την κλίμακα 
του ξενοδοχείου την 
άγνωστον εις αυτόν 

Αγγλικοί γρόνθοι
Του Ν. Μελισουργού, κουρέως

ανεχώρησε δι’ Αλεξάνδρειαν. Μετέβην τότε προς αντάμω-
σιν ενός πατριώτη μου ονόματι Δον Γόσμαν Μουραλές 
φαρμακοποιός, και αποφασίσας όπως μείνω πλησίον του, 
και μάθω την φαρμακοποιίαν, έμαθον επί τέλους και εντός 
ολίγων μηνών το επάγγελμα του φαρμακοποιού. Επώλουν 
δε εν ευκολία φάρμακα κατασκευασθέντα κατά συνταγήν 
ενός ιατρού μηδόλως σπουδάσαντος την επιστήμην. 

Εις οκτάπους
Μίαν ημέραν ελθών ασθενής τις ζητών ιατρόν, και αποτει-
νόμενος εις εμέ λίγων. «Εξοχώτατε, πάσχω, ζωήν να ‘χει 
η αφεντιά σας, δύο χρόνους από σπλήνα, βήχα και κάρ-
λους εις το πρόσωπον». Ιατρός (καθ’ ευατόν). Ιδού καιρός 
να δοκιμάσω την τέχνην μου ως ιατρός. «Ελθέ εδώ», του 
λέγω. «Ο Θεός σε εφώτισε να έλθεις εις τα χέρια μου δια 
να σε κάμω καλά». Ταύτα λέγων, τον εξήπλωσεν επί μιας 
τραπέζης και θέσας επί της ρινός του ναρκωτικό τι φάρμα-
κον, εν ακαρεί κλείσας τους οφθαλμούς έμεινεν αναίσθη-
τος. Ευθύς ευρίσκω το αριστερόν μέρος του σώματός του 
και θέσας τα ώτα μου επί του στήθους του ηννόησσα ότι 
είχεν ανάγκην ο ασθενής μου από μίαν εγχείρησιν. Ζητώ 
τα εργαλεία μου και τα εφαρμόζω εις το μέρος εκείνο, 
κόπτω ανηλεώς τας σάρκας του δυστυχούς. Φευ! Και τι 
βλέπω; Ήτον εις οκτάπους, ου οι κλαμοί αυτού έφθα-
νον εις το μέρος της καρδίας. Εξάγων αυτόν μετά προσο-
χής ευθύς ράπτω το μέρος εκείνο. Κατόπιν λαβάνω νέαν 
φιάλην και θέσας επί της ρινός του ανέλαβε τας αισθήσεις 
του και ανοίγει τότε δύο μεγάλους και μαύρους οφθαλ-
μούς. «Βάη, βάη», ανεφώνη ο δυστυχής. «Που ήμην;». 
Βλέπε εδώ τω λέγω και δεικνύων εις αυτόν το θηρίον το 
οποίον κατέτρωγε ως γάγγραινα την καρδίαν αυτού και 
όπερ έφερε δύο έτη εντός της κοιλίας του, με ηναγκαλί-
σθη και θέσας επί του μετώπου μου τα πύρινα χείλη του 
μου έδιδε χιλίας ευχαριστήσεις. «Να», έλεγεν, «ιατρός, 
να σωτήρ δια τον κόσμον». Και θέσας κατόπιν την χείρα 
του εις το θηλάκιόν του, και δράξας μίαν δράκα λίρας μοι 
λέγει. «Λάβε, υιέ μου. Ο προφήτης με έστειλεν εις εσέ δια 
να σωθώ». Ταύτα λέγων κατεφίλει τας χείρας μου και χαι-
ρετήσας με ανεχώρη του φαρμακείου.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
Με τη σειρά από πάνω και αριστερά:
-Οι νεαροί συμιακοί κολυμβητές πέφτουν 
στη θάλασσα για να «πιάσουν το 
Σταυρό» και να διατηρήσουν για άλλη 
μια χρονιά τη μακρόχρονη παράδοση…
(φωτ. SymiGreece)
-Ο Μητροπολίτης κος Χρυσόστομος 
ασπάζεται το νεαρό χειμερινό κολυμβητή 
που πέτυχε πρώτος να ανασύρει το 
Σταυρό από τα νερά του Γυαλού. Και τις 
δικές μας ευχές! …(φωτ. SymiGreece)
-Ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κος Κάρολος Παπούλιας 
ασπάζεται το Σταυρό που μόλις ανέσυρε 
νεαρός κολυμβητής στο Αγαθονήσι…
.αφού προηγουμένως είχε πάρει σχετική 
άδεια από την …Άγκυρα! (φωτ. Σωτήρης 
Αλεξόπουλος, ειδικά προσκεκλημένος 
από το Νομάρχη Δωδεκανήσου)
-Επιστροφή από το Αγαθονήσι για Ρόδο. 
(φωτ. Νίκος Κασέρης) Ο συμπατριώτης 
μας Σωτήρης Αλεξόπουλος, εκτός του 
ότι είναι δεινός φωτογράφος, είναι και 
άριστος καλλιτέχνης του ακορντεόν. 
Με τους ήχους του συνέγειρε τους 
παρευρισκόμενους με προεξάρχοντα τον 
«μερακλή» Νομάρχη…
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ           

Σύμη, 14-01-2009         
Αριθμ Πρωτ.  116

ΠΡΟΣ :
1.ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
κ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 
2.Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 
ΜΑΡΟΥΣΙ 
Υπόψη κ Γεροντόπουλου      

ΘΕΜΑ: Λειτουργία υποκαταστήματος Ο.Τ.Ε. Σύμης

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι, ενώ είχαμε απευ-
θύνει έκκληση στην υπηρεσία σας για να συνεχίσει να 
λειτουργεί κανονικά το υποκατάστημα του Ο.Τ.Ε. στη 
Σύμη, αντί να αποκατασταθεί η λειτουργία του και να 
μην υπάρχει πρόβλημα με τους 1950 συνδρομητές,  
έκλεισε τελείως .
Πρόκειται για ένα νησί ακριτικό με 4000 μόνιμους 
κατοίκους που φθάνουν τις 10.000 κατά τη θερινή περί-
οδο και πρόταση του Δήμου είναι, αντί να κλείσει το 
κατάστημα  να αναβαθμιστεί και να  προσφέρει  πιο 
άρτιες και σύγχρονες υπηρεσίες και να συμβάλει  με τη 
συνέχιση της λειτουργίας του στην καταπολέμηση της 
ανεργίας.Παρακαλούμε να επανεξετάσετε την ενέργεια 
σας αυτή  οποία ελπίζουμε ότι δεν είναι οριστική, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις παραπάνω διευκρινήσεις.
       
  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ 

Η Δημοτική Αρχή διαφωνεί με το κλείσιμο του γραφεί-
ου της εν λόγω επιχείρησης στη Σύμη, θεωρώντας ότι 
έτσι υποβαθμίζονται σημαντικά οι παρεχόμενες τηλεπι-
κοινωνιακές υπηρεσίες προς τους Δημότες της. Προς 
τούτο, συνέταξε και απέστειλε την παρακάτω επιστο-
λή διαμαρτυρίας προς τον αρμόδιο υπουργό κο Ευριπί-
δη Στυλιανίδη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Σύμη, 14-01-2009
Αριθμ Πρωτ.  120

Προς :
Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών Δημ Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, 
Υπόψη κας Κωτή

ΘΕΜΑ: «ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΗ»

Χθες μεσημέρι 13 Ιανουαρίου 2009,  το Υπολι-
μεναρχείο Σύμης ειδοποιήθηκε ότι στην περιοχή 
«Ταβίρι» της νήσου Σύμης υπήρχε λέμβος πλαστική 
με λαθρομετανάστες .
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δόθηκαν, η 
λέμβος στην οποία επέβαιναν 19 άτομα, είχε έρθει 
από τα παράλια της Τουρκίας .
Όπως μάθαμε το σκάφος ήτανε πολύ μικρό για τον 
αριθμό των ανθρώπων που μετέφερε και για το λόγο 
αυτό έμπαιναν νερά σε αυτήν. Οι άντρες του λιμενι-
κού- πάντα σύμφωνα  με τις πληροφορίες μας- περι-
συνέλεξαν τους λαθρομετανάστες από τη θάλασσα.  
Μεταξύ αυτών υπήρξε μια έγκυος και ένα βρέφος 40 
ημερών το οποίο ήταν νεκρό από πνιγμό .
Ο Τούρκος διακινητής συνελήφθη και  δικάζεται με 
τη διαδικασία του αυτόφωρου στη Ρόδο, όπως και οι 
γονείς του βρέφους με την κατηγορία της έκθεσης.  
Για περισσότερες λεπτομέρειες θεωρούμε ότι θα 
πρέπει να τις ζητήσετε από το Υπολιμεναρχείο 
Σύμης.
Εμείς, ως Δήμος, λάβαμε  από το Υπ Άμυνας την 
απάντηση ότι δεν  είναι δυνατόν να υπάρχει μόνιμα 
σκάφος του Π.Ν. στη Σύμη και να περιπολεί συν-
δράμοντας τα σκάφη του Λ.Σ. , ενώ εξακολουθούν 
να υπάρχουν στη Σύμη δύο σκάφη εικοσαετίας τα 
οποία ζητούμε να αντικατασταθούν άμεσα από σύγ-
χρονο σκάφος ικανό, να αντεπεξέλθει  στις σημερι-
νές ανάγκες του νησιού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

Μετά το τραγικό συμβάν στη Σύμη (τον πνιγμό 
του αθώου βρέφους λαθρομεταναστών και τον 
πόνο που αυτός προκάλεσε στην τοπική κοινωνί-
α) ο Δήμαρχος αισθάνθηκε την ανάγκη να απευ-
θυνθεί για μια ακόμα φορά στο αρμόδιο υπουργεί-
ο, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα ευαισθητοποιη-
θεί η Πολιτεία απέναντι στο μεγάλο αυτό ανθρωπι-
στικό ζήτημα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Σύμη, 19-01-2009
Αριθμ Πρωτ.  178

Προς :
Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κο Αναστάσιο 
Παπαληγούρα
ΘΕΜΑ: «Λιμενικό Ταμείο Δήμου Σύμης»
Κύριε Υπουργέ.
Μετά από ενημέρωση και επικοινωνία με το 
Υπολιμεναρχείο Σύμης και το Λιμενικό Ταμείου 
Νότιας Δωδεκανήσου καθώς και όλες τις Ναυτιλι-
ακές εταιρείες που τα σκάφη τους προσορμίζονται 
όλο το χρόνο στο νησί μας, υπολογίζουμε ότι τα 
έσοδα του Λιμενικού Ταμείου από τη Σύμη είναι 
γύρω στα 180.000,00 ευρώ ετησίως.
Έχουμε υποβάλει πρόταση στο Υπουργείο σας, 
αφού προηγουμένως έγιναν όλες  οι απαραίτητες 
ενέργειες (απόφαση Δ.Σ). Επίσης, έχουμε την προ-
φορική σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερι-
κών. Περιμένουμε την δική σας απάντηση για την 
ανεξαρτητοποίησή μας από το Λιμενικό Ταμείο 
Νότιας Δωδ/σου και τη δημιουργία Λιμενικού 
Ταμείου από το Δήμο Σύμης. 
Νομίζουμε ότι με τα έσοδα αυτά μπορούμε να δια-
χειριζόμαστε καλύτερα το λιμάνι, να προσφέρου-
με καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες μας 
και ταυτόχρονα να υλοποιούμε πιο αποτελεσματι-
κά και γρήγορα τα λιμενικά έργα που έχει ανάγκη 
το νησί. 
Παρακαλούμε να βοηθήσετε στην επίσπευση 
των διαδικασιών ανεξαρτητοποίησής μας από το  
Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδ/σου και δημιουργίας 
Λιμενικού Ταμείου Σύμης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

Τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύμης 
και την ανεξαρτητοποίηση από αυτό της Νότιας 
Δωδεκανήσου του λιμανιού του νησιού μας ζητά 
ο κος Παπακαλοδούκας το ταχύτερο δυνατόν –και 
πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου- από 
τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κο Αναστάσιο 
Παπαληγούρα, με σχετική επιστολή του που δημο-
σιεύουμε παρακάτω:

Διαφημιστείτε μέσα από τη 
συχνότητα του Δημοτικού 

Ραδιοφωνικού Σταθμού της Σύμης, 
εξασφαλίζοντας προνομιακές τιμές 
στην περίπτωση που διαφημίζεστε 

παράλληλα και στα «Νέα της Σύμης»

Συνεχίζονται οι εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο απο-
χέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή «Μύλοι» της Πάνω 
Πόλης. Οι χωματουργικές εργασίες εκτελούνται από το 
Δήμο Σύμης (με ανάθεση σε εργολάβο), τις δε εργασί-
ες σωλήνωσης και σύνδεσης με το δίκτυο τις προσφέ-
ρει αφιλοκερδώς ο αντιδήμαρχος κος Ηλίας Χάσκας. Το 
συγκεκριμένο έργο θα εξυπηρετήσει περί τις 60 κατοι-
κίες στη γύρω περιοχή. Θεωρούμε ότι η ταλαιπωρία 
των περιοίκων αξίζει τον κόπο…. Μέσα στις επόμενες 
ημέρες θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του Σταθ-
μού Επεξεργασίας Λυμμάτων με ηλεκτρόλυση, στο Πέδι. 
Ο Σταθμός αυτός θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 3.500 κατοί-
κων! Τον ίδιο αριθμό κατοίκων θα εξυπηρετεί και αυτός 
που, σε δεύτερη φάση, θα κατσκευαστεί για τις ανάγκες 
των κατοίκων του Γυαλού.

ΔΙΑΦΟΡΑ “TIMING”

Στην πάνω φωτογραφία εικονίζονται (από τη Βίγλα) οι 27 
ανεμογεννήτριες που εγκατέστησαν οι γείτονες Τούρκοι, 
μέσα σε ένα χρόνο για να ικανοποιήσουν τις ενεργειακές 
τους ανάγκες.
Κάτω, ό,τι καταφέραμε να κάνουμε μετά από τις μάχες μας 
με το τέρας της ελληνικής γραφειοκρατίας, σε διάστημα 
πέντε ετών….Εκσκαφή της τρύπας που θα φιλοξενήσει τη 
βάση της μίας (1) και μοναδικής ανεμογεννήτριας με την 
ενέργεια της οποίας θα λειτουργούν οι δύο από τις τέσσε-
ρις αφαλατώσεις….
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ  22/01/09  ΕΩΣ  03/03/09

ΡΟΔΟ - ΣΥΜΗ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ:
14:00 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ:
19:15 ΠΡΩΤΕΥΣ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:
12:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, 16:30 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ:
14:00 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
12:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, 16:30 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ:
09:00 ΑΙΓΛΗ, 16:45 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ:
09:00 ΑΙΓΛΗ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 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:
07:30 ΑΙΓΛΗ, 15:15 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

Δευτέρα 02/03/09 (ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ):
Από ΡΟΔΟ (17:00) για ΣΥΜΗ & Από ΣΥΜΗ (19:00) για ΡΟΔΟ
Δευτέρα 09/03/09 & 16/03/09:
Από ΡΟΔΟ (17:00) για ΣΥΜΗ
Τρίτη 10/03/09 & 17/03/09:
Από ΣΥΜΗ (07:00) για ΡΟΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΣΤΙΣ 02/03/09 ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Υ/Γ ΑΙΓΛΗ ΠΑΡΑΜΕ-
ΝΕΙ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ

Με τις επιπτώσεις που 
ενδεχομένως να πλήξουν 
και την ΑΝΕΣ, εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης η οποία 
είναι προ των θυρών στη χώρα 
μας, ασχολήθηκε το διοικητικό 
συμβούλιο της εταιρείας 
στην πρώτη συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε 
μέσα στο νέο χρόνο. Θα 
ήταν ολωσδιόλου αφελές να 
θεωρηθεί ότι τη στιγμή κατά 
την οποία πλήττονται όλες οι 
οικονομικές δραστηριότητες 
της χώρας, η ακτοπλοΐα 
και η ημερήσια διακίνηση 
τουριστών θα μείνουν 
ανεπηρέαστες. Δεδομένου ότι, 
δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
πως θα εξελιχθεί η τουριστική 
περίοδος, δεν είναι δυνατός 
ο υπολογισμός –αυτή τη 
στιγμή- της ενδεχόμενης 
ζημιάς. Επιπλέον, εξαιτίας 
της οικονομικής δυσπραγίας 
που μαστίζει τους Έλληνες θα 
περιοριστούν οι μετακινήσεις 
τους, με αποτέλεσμα την 
μείωση των εσόδων στα 
πλοία «ΠΡΩΤΕΥΣ» και «Αγ. 

ΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Νεκτάριος». Ενδεχομένως, και 
αυτό θα φανεί σε λίγες μέρες, 
και το αρμόδιο Υπουργείο 
να αδυνατεί να καταβάλει 
έγκαιρα τις επιδοτήσεις των 
δρομολογίων, λόγω έλλειψης 
ρευστότητας. Για όλους τους 
παραπάνω λόγους το Δ.Σ. της 
εταιρείας συμφώνησε ότι οι 
κινήσεις για τα επόμενα δύο 
χρόνια θα πρέπει να είναι 
πολύ προσεκτικές, ιδιαίτερα 
αφού έως το τέλος του 2010 
θα πρέπει να έχει προχωρήσει 
στην αγορά νέου πλοίου, 
σύμφωνα με τις συμβατικές 
της υποχρεώσεις προς το 
ΥΕΝ. Αυτή τη στιγμή η 
εταιρεία έχει σε λειτουργία 
τα δύο από τα τέσσερα 
πλοία της, τον «ΠΡΩΤΕΑ» 
και το Υ/Γ «ΑΙΓΛΗ». Το 
«Άγιος Νεκτάριος» από 
τις 20 Δεκεμβρίου διέκοψε 
τα δρομολόγιά του λόγω 
συντήρησης, και θα ξεκινήσει 
εκ νέου στις 20 Φεβρουαρίου. 
Το «ΣΥΜΗ 2» θα αρχίσει να 
εκτελεί και πάλι τουριστικά 
και επιβατηγά δρομολόγια με 

την έναρξη της τουριστικής 
περιόδου. Οι αναγνώστες 
θα πρέπει να γνωρίζουν 
επίσης ότι τα γραφεία 
της ΑΝΕΣ στη Σύμη 
μεταφέρθηκαν στο κτίριο 
όπου στεγάζονταν τα 
γραφεία της Ιεράς Μονής 
Πανορμίτη. Η ΑΝΕΣ 
ενοικίασε όλο το κτίριο, 
κρίνοντας ότι εξυπηρετεί 
καλύτερα τις ανάγκες της 
και την εξυπηρέτηση του 
επιβατηγού κοινού, αφού 
βρίσκεται στο σημείο όπου 
πηγαίνουν τα πλοία της 
κατά τον κατάπλου και 
τον απόπλου των. Έτσι, 
στο ισόγειο λειτουργεί το 
εκδοτήριο και στον όροφο 
το γραφείο διεύθυνσης της 
ΑΝΕΣ. Οι εργασίες σε όλο 
το κτίριο εσωτερικά και 
εξωτερικά (ηλεκτρολογικές, 
ξυλουργικές, κλπ), έχουν 
ξεκινήσει και αναμένεται σε 
σύντομο χρονικό διάστημα 
να έχουν ολοκληρωθεί.

Όταν η Σύμη εντάχθηκε σε πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής του Κτηματολογίου, εκατοντά-
δες ιδιοκτήτες ακινήτων έμπλεξαν σε έναν γραφειοκρατικό λαβύρινθο πληρώνοντας χρημα-
τικά ποσά που στις περισσότερες περιπτώσεις υπερέβαιναν την αξία του ακινήτου. Το Ελλη-
νικό Δημόσιο απειλεί να πάρει τα σπίτια και τα οικόπεδα εκατοντάδων κατοίκων της Σύμης, 
επικαλούμενο και πάλι τη Συνθήκη Ειρήνης του 1947 με την οποία έγινε η προσάρτηση της 
Δωδεκανήσου στην Ελλάδα! Και μάλιστα, στις ενστάσεις που υπέβαλαν ενδιαφερόμενοι, η 
Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου υποστηρίζει ότι για τα ακίνητά τους θα έπρεπε να προ-
σκομίσουν νόμιμα μετεγγραμμένους τίτλους ιδιοκτησίας από το έτος 1855, δηλαδή από την 
εποχή της Τουρκοκρατίας!
Η υπόθεση αυτή έχει αρχίσει εδώ και δέκα χρόνια, όταν η 
Σύμη εντάχθηκε σε πιλοτικό πρό- γραμμα εφαρμογής του Κτη-
ματολογίου και από τότε εκατο- ντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων 
«έμπλεξαν σε έναν γραφειοκρα- τικό λαβύρινθο, τρέχοντας 
από τον μηχανικό στον τοπο- γράφο, στον δικηγόρο, στον 
συμβολαιογράφο, στην Εφορία και ξανά πίσω, πληρώνοντας 
χρηματικά ποσά που στις περισ- σότερες περιπτώσεις υπε-
ρέβαιναν την αξία του ακινή- του», υποστηρίζουν σε υπό-
μνημά τους στο υπουργείο Εθνι- κής Οικονομίας 357 ιδιοκτή-
τες ακινήτων στη Σύμη. Οι διαμαρτυρόμενοι υπογραμμίζουν ότι «στήθηκε ένας ολόκληρος 
μηχανισμός, ο οποίος αφαίμαξε τις οικονομίες όσων έσπευσαν να εγγράψουν την περιουσία 
τους στο Κτηματολόγιο». Και όταν ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες, έγιναν οι απαραί-
τητες αναρτήσεις. Στην Τρίτη ανάρτηση, αφού οι ενδιαφερόμενοι πλήρωσαν φόρους κλη-
ρονομιάς, παράβολα, μηχανικούς, δικηγόρους κλπ, το Ελληνικό Δημόσιο δια της Κτηματι-
κής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου ισχυρίστηκε ότι είναι ιδιοκτήτης των ακινήτων έκτασης έως 
δύο στρέμματα εντός οικισμού και σε όλα τα εκτός οικισμού οικόπεδα και κατοικίες, κάνο-
ντας λόγο και για τη Συνθήκη Ειρήνης του 1947, που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «η Ιταλία 
εκχωρεί εις την Ελλάδα εν πλήρει κυριαρχία τας νήσους της Δωδεκανήσου ως και τας παρα-
κειμένους νησίδας».
Και σε άλλα νησιά
Σημειώνεται ότι ανάλογο πρόβλημα με τη Σύμη έχει δημιουργηθεί και στα νησιά Πάτμος, 
Αρκιοί, Αγαθονήσι και Καστελόριζο. Ειδικότερα, οι κάτοικοί τους στα υπομνήματά τους 
υποστηρίζουν ότι «με τη Συνθήκη του Ελληνικό Κράτος αποκτά στα εδάφη κυριαρχικό 
δικαίωμα και όχι δικαίωμα ιδιοκτησίας».
Στην περίπτωση της Σύμης είχε ζητηθεί να προσκομίσουν και τίτλους ιδιοκτησίας από το 
έτος 1885. Ο κ. Γιώργος Καλοδούκας (ένας από αυτούς που κινδυνεύουν να χάσουν ακίνη-
τά τους) διερωτάται μάλιστα εάν τώρα θα πρέπει να ανατρέχουν στον Σουλτάνο της Κων-
σταντινούπολης για να προμηθευθούν τα απαραίτητα χρυσόβουλα ώστε να αναγνωριστούν 
οι ιδιοκτησίες τους!

Ρεπορτάζ Γιώργος Ζαχαριάδης, Από την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2009 

ΣΥΜΗ. ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΕΙ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Ζητούν τίτλους 
ιδιοκτησίας από 
την εποχή της 

Τουρκοκρατίας
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