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Μηνιαία εφημερίδα του Δήμου Σύμης

ΣΙΔΕΡΟΚΕΦΑΛΟΙ !
Τέλειωσαν την εξάμηνη εκπαίδευσή τους τα δύο
άτομα που θα στελεχώσουν τη δημοτική αστυνομία του νησιού μας. Πρόκειται για τους Γιώργο
Παπακαλοδούκα και Στέλιο Δερμιτζάκη. Και οι
δύο έχουν επιλεγεί με την διαδικασία του ΑΣΕΠ.
Ο Δήμος είχε ζητήσει κατ’ αρχήν να στελεχωθεί η
δημοτική αστυνομία με 5 άτομα, όμως το Υπουργείο Εσωτερικών σε πρώτη φάση ενέκρινε την
πρόσληψη δύο ατόμων, ενός Π.Ε. (Γ.Παπακαλοδούκας) και ενός Δ.Ε. (Στ. Δερμιτζάκης). Οι δύο
δημοτικοί αστυνομικοί θα πρέπει για ένα μήνα
να εργασθούν (πρακτική εξάσκηση) στο αστυνομικό τμήμα Σύμης και κατόπιν για ένα ακόμη
μήνα στην Ρόδο, για ειδική εκπαίδευση (πυροπροστασία, πολεοδομία, κλπ). Ο Γ. Παπακαλοδούκας επιπροσθέτως παρακολουθεί και σεμινάρια στην Αθήνα, αφού θα αναλάβει καθήκοντα
προϊσταμένου. Έτσι λοιπόν καθήκοντα θα αναλάβουν από την πρώτη Σεπτεμβρίου. Να σημειωθεί
ότι, όχι μόνο ο Δήμος αλλά και αρκετοί επαγγελματίες προσβλέπουν στη σωστή λειτουργία αυτής
της υπηρεσίας, αφού με τις αυξημένες αρμοδιότητες που έχει θα μπορέσει να μπει τάξη σε αρκετά
από τα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν (παράνομη στάθμευση, ηχορύπανση, κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, κλπ).Το έργο που αναλαμβάνουν
ο Γιώργος και ο Στέλιος είναι πολύ δύσκολο. Κι
αυτό γιατί ο Γιώργος είναι αδερφός του Δημάρχου,
άρα θα πρέπει να είναι αυστηρός και ακριβοδίκαιος στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ανεξάρτητα με ποιόν έχει να κάνει, και ο Στέλιος είναι γιός
γνωστού στελέχους της Ν.Δ στο νησί μας και νυν
δημοτικού συμβούλου. Φυσικά το ίδιο θα ίσχυε αν
ήταν γιός κάποιου στελέχους του ΠΑΣΟΚ (ψηφοθηρία γαρ). Επομένως και οι δύο θα είναι συνεχώς
στο στόχαστρο και θα πρέπει να διαψεύσουν τις
«Κασσάνδρες» που από τώρα άρχισαν να σχολιάζουν. Δεν θα παραλείψουμε ακόμη ν’ αναφέρουμε
ότι, αμφότεροι είναι αγαπητά πρόσωπα όχι μόνο
της νεολαίας αλλά και γενικότερα της κοινωνίας
μας. Όμως η δουλειά-δουλειά και η φιλία –φιλία.
Τέλος, όπως πληροφορηθήκαμε, η υπηρεσία της
δημοτικής αστυνομίας θα στεγαστεί στο δημοτικό
ακίνητο όπου μέχρι τώρα στεγαζόταν η ΠΑΝΑΕ,
και εντός των προσεχών ημερών θ’ αρχίσουν οι
σχετικές εσωτερικές επισκευές. Σωστή η ενέργεια
να λειτουργεί η υπηρεσία αυτή σε χώρο έξω και
μακριά από το Δημαρχείο. Παρεμπιπτόντως κάτι
ανάλογο θα πρέπει να γίνει και με την ΔΕΥΑΣ.

Δ.Π.Χ.

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

«Φανταστείτε τι
έθνος θα ήμασταν
αν εκατοντάδες
σκάνδαλα σχετικά
με την τοπική
ή την κρατική
διακυβέρνηση
παρέμεναν
κλειδωμένα στα
στόματα των
πολιτών»
Τζακ Λάνταου
(αμερικανός δημοσιογράφος)

...παρά την αδιαφορία των κρατικών φορέων!

26 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΥΜΗΣ
λεπτομέρειες στην 3η σελίδα

Τι συμβαίνει στο “Βασίλειο της Δανιμαρκίας;”

Όχι μόνο τα καλά,
αλλά και τα κακά

Το πρόβλημα που προέκυψε πρόσφατα με την αρχαιολογική υπηρεσία, σε σχέση πάντα με το νησί μας, ήταν γνωστό εδώ κι αρκετό
καιρό. Δεν ασχοληθήκαμε μ’ αυτό για δύο λόγους.
Πρώτον, δεν θέλαμε να αναφερθούμε μόνο στα θετικά αυτής της υπηρεσίας και στην προσφορά της στην διατήρηση του οικισμού
της Σύμης, και δεύτερον θεωρήσαμε ότι δεν ήταν σκόπιμο πριν δοθεί λύση, να «ανάψουμε φωτιές» με αυτά που γράφουμε παρακάτω.
Όμως, η επιστολή που στάλθηκε από τον Δήμαρχο και η οποία δημοσιεύτηκε σε συμαϊκό έντυπο (σ.σ. εμείς δεν λάβαμε την επιστολή
αυτή από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, απ’ όπου και συντάχθηκε) και στην οποία μόνο τα θετικά της υπηρεσίας αναφέρονται (ο
φόβος φυλάει τα έρημα) μας βάζει στον πειρασμό να αναφερθούμε σε ότι θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη από τις προϊστάμενες αρχές, όχι
μόνο της Ρόδου αλλά και των Αθηνών.

συνέχεια στην 3η σελίδα
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας «Η φωνή της Σύμης»

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

και στη στήλη «Φωναχτά», ο συντάκτης του εντύπου Σαράντης Κρητικός ασκεί σκληρή κριτική στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου και κατ’ επέκταση στο Δήμο, για επιλεκτική ενημέρωση σε θέματα που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τον καθένα από εμάς (στην προκειμένη περίπτωση το
θέμα ενδιέφερε εκείνον).
Με αφορμή λοιπόν το καυστικό του σχόλιο, θα ήθελα κι
εγώ με τη σειρά μου να διατυπώσω τις απόψεις μου πάνω
σε θέματα ενημέρωσης, αφού τονίσω ότι, ούτε στο δημοτικό ραδιόφωνο αλλά ούτε και στη σύνταξη της εφημερίδας
έφθασε ποτέ το έγγραφο στο οποίο ο Σαράντης αναφέρεται.
Πράγματι, υπάρχει πρόβλημα με όλες τις υπηρεσίες του
Δήμου, σε ότι αφορά την ενημέρωση. Εάν δεν τρέξουμε
κάθε πρωί να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον προς
ανακοίνωση από το ραδιόφωνο, ή προς δημοσίευση, απαξιούν να μας ενημερώσουν. Θα πρέπει να ενοχλήσουμε προσωπικά τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου ώστε να ενημερωθούμε για οτιδήποτε έχει πέσει στην
αντίληψή μας. Και βέβαια, σε ότι αφορά το ραδιόφωνο, ο
χρόνος τρέχει μέχρι τις 10.30 κάθε πρωί, την ώρα των τοπικών νέων, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της εκφώνησης
να ακούγονται κάθε είδους ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα
του Δήμου, λες και δεν υπάρχει ένα φαξ ώστε να μας σταλεί
η ανακοίνωση αμέσως. Η δημοτική Αρχή θα πρέπει να γνωρίζει ότι, εφόσον σ’ ένα τόπο υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι υποχρεωμένη να κοινοποιεί ότι είναι ανακοινώσιμο, ακόμη και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί
το δημοτικό συμβούλιο σε προσεχή συνεδρίασή του. Το ίδιο
ισχύει για την δημαρχιακή επιτροπή, το ΚΕΠ, την ΔΕΥΑΣ,
την κοινωνική υπηρεσία και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία
του Δήμου. Είναι υποχρέωση των υπαλλήλων ή κάποιου
εξουσιοδοτημένου ατόμου να ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Αφού όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι είναι – με την
ευρύτερη έννοια- υπηρέτες του λαού, ο προϊστάμενός τους
θα πρέπει να τους συνετίσει και να τους επιστήσει την προσοχή ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα σαν αυτά που καταγράφει ο Σαράντης, γιατί οι εντυπώσεις είναι αρνητικές.

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

2246070110
2246070124
2246072568
2246070005
2246070129
2246071111
2246071205
2246071429
2246071338
2246071212
2246071315

ΙΑΤΡΕΙΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΑΛΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΩΡΙΟΥ

2246071290
2246071316

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΧΑΡ.
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣ.

2246071272
2246072050

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑ.

2246071888

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2246072294
2246071085
2246071332

ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Α.Ν.Ε.Σ.
ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ
SYMI TOURS

2246071100
2246071077
2246071307

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΤΑΞΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ
ΘΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6945226348
6974623492
6945252308
6946568731
6945531676
6944105596
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της Σύµης

ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ
της Λεμονιάς Τσιριμώνα

Λύπη και χαρά αντάμα.
Λύπη για τον χαμό του
φίλου Κώστα, χαρά γιατί
το στερνό αντίο, από τον
άλλο φίλο τον Γιάννη,
φιλοξενήθηκε στο χώρο
του «ΚΑΦΕΝΕ».
Απουσία έμαθα μου
βάλατε. Όχι δεν άλλαξα
καφενείο, απλά,
ήταν τόσο πολλά τα
συναισθήματα, τόσες
πολλές οι σκέψεις, που
μάλλον δεν πρόλαβα να
τις βάλω σε μια σειρά,
σε μια τάξη, για να τις
μοιραστώ μαζί σας!
Άντε λοιπόν βάλτε το
μπρίκι να βράζει, να
πιούμε δύο καφέδες, και
αυτόν που δεν ήπιαμε τον
προηγούμενο μήνα, και
να τα πούμε λιγάκι!
Αυτό το ρεφρέν
του τραγουδιού, του
Διονύση Σαββόπουλου:
«…κάνουν οι Έλληνες
κυκλώματα και ιστορία
οι παρέες…», μου
τριβελίζει το μυαλό, σαν
βλέπω κάποιες παρέες,
SIΕMENS και οι ρέστοι,
να γράφουν μια ιστορία
καθόλου μα καθόλου
της περηφάνιας, όταν
κάποιες άλλες παρέες

κρατικών λειτουργών,
επίσης κάνουν το ίδιο,
και όταν όλοι αυτοί
αντάμα, κοροϊδεύουν
τους βιοπαλαιστές,
τους συνταξιούχους,
τους ελεύθερους
επαγγελματίες, τους
νέους, πως όλα είναι

μπορεί, θα υπάρχουν
άλλες παρέες να
γράψουν μια πιο καθαρή
ιστορία! Γιατί τούτη
εδώ, σε κανέναν δεν
αρέσει!
Μετά σκέφτομαι, πως
αυτή την χρονιά που
περνάμε, και που από

λάσπη, και πως τίποτε
από αυτά που βλέπουν
το φως της δημοσιότητας
δεν ευσταθεί, κάτι
παθαίνω. Τρελαίνομαι.
Και σκέφτομαι πως, δεν

την αρχή φάνηκε πως

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Η σύνταξη της εφημερίδας θέλει να συγχαρεί
τους μαθητές συνεργάτες της εφημερίδας και
του ραδιοφώνου για τα άριστα αποτελέσματα
που είχαν με το τέλος της φετινής
σχολικής χρονιάς. Μας προκαλεί ιδιαίτερη
ικανοποίηση το γεγονός ότι, τα παιδιά αυτά
εκτός από άριστοι μαθητές βρίσκουν χρόνο
να ασχοληθούν με ιδιαίτερα παραγωγικές
ασχολίες.

Ακούτε το Ραδιόφωνο της Σύμης και
μέσα από την ιστοσελίδα της Α.Ν.Ε.Σ
(www.anes.gr)
Όσοι επιθυμείτε να σας αποστέλλεται η εφημερίδα
θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε δύο τρόπους για να
πληρώσετε τα έξοδα αποστολής ή οικονομικής ενίσχυσης.
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.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

θάταν ζόρικη, όλοι εμείς
καταπίνουμε διάφορα,
και δείχνει ν’ αντέχουμε.
Τι ανατιμήσεις, τι
ακρίβεια, τι διαπλοκές,
τι κοροϊδία και εμείς; τι
κάνουμε εμείς;
Τίποτα! Μήπως
προσπαθούμε ν’
ανασυγκροτηθούμε,
για ν’ αντιδράσουμε
επιτέλους;
Ή θα κάτσουμε για άλλη
μια φορά απαθείς και
άπραγοι;
Και σας το είπα,
τρώγομαι!
Εμείς μια κουκκίδα, σε
έναν χάρτη, μιας χώρας
που λέγεται Ελλάδα,
με ένα πολύ, μα πολύ,
ένδοξο παρελθόν, που
πολύ συχνά χρησιμοποιεί
σαν άλλοθι και κρύβεται
πίσω του, γιατί απλά είναι
ανίκανη να δημιουργήσει
ένα ανάλογο παρόν και
ένα ισάξιο μέλλον, εμείς
λοιπόν κάτοικοι αυτής
της χώρας, τι μπορούμε
να ελπίζουμε άραγε;

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 καφετέριες ΑΚΤΑΙΟΝ και ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ Επίσης στο κατάστημα 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 αποστολής, που ανέρχονται στα 12€ τον χρόνο, ενώ για τις
χώρες της Ευρώπης, Αμερική και Αυστραλία στα 35€.

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
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Τι συμβαίνει στο “Βασίλειο της Δανιμαρκίας;”

Όχι μόνο τα καλά,
αλλά και τα κακά

συνέχεια από την 1η σελίδα

Ξεκινάμε

με την διαπίστωση ότι, εάν όλοι οι οικισμοί
της Ελλάδας υπάγονταν στην
αρχαιολογική υπηρεσία της
Ρόδου και όχι στις κατά τόπους
πολεοδομίες, τότε τα σκήπτρα
των επιλεκτικών και παράνομων λύσεων- σύμφωνα με
τον συνήγορο του πολίτη- θα
πρέπει να δοθούν στην πρώτη
υπηρεσία. Το ότι το αλουμίνιο έχει ήδη μπει επικίνδυνα
στον οικισμό της Σύμης δεν
είναι κάτι που έγινε τις τελευταίες ημέρες, αλλά εδώ και
μερικά χρόνια. Διαπιστώνουμε
λοιπόν ότι, ο έλεγχος όχι μόνο
είναι πλημμελής, αλλά θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε και
επιλεκτικός. Κατά τις αυτοψίες (ελέγχους) όποτε γίνονται,
οι δρόμοι που οδηγούν στους

νος που γνωρίζει το νησί απ’
έξω κι ανακατωτά και που δεν
έχει σχέση με κάποια οικοδομή, τυχαίνει να λέει στην επιτροπή που κάνει αυτοψία ότι «το
σπίτι αυτό δεν ήταν έτσι όπως
θέλετε να το κάνετε εσείς τώρα»
του λένε να πάψει να μιλά γιατί
δεν ξέρει αυτός. Έλα όμως που
υπάρχουν και παλιές φωτογραφίες οι οποίες δικαιώνουν τον
ηλικιωμένο και δικαιολογημένα σε βάζουν στον πειρασμό να
αναρωτηθείς «….μήπως υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο της
Δανιμαρκίας;»
Οι κάτοικοι του νησιού μας
πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι ο
πλούτος της Σύμης είναι ο οικισμός της. Θα ήθελαν να τον διατηρήσουν με την προϋπόθεση
πάντα ότι θα εξυπηρετηθούν

την συνδρομή της υπηρεσίας της Ρόδου, και να τραβήξει τ’ αυτιά σε κάποιους.
Θα πρέπει οπωσδήποτε να
αλλάξει το νομικό καθεστώς ώστε να μπορεί η υπηρεσία να συντάσσει πρωτόκολλα αυθαιρέτων και
να μην αρκείται στη διακοπή εργασιών μόνο, πράγμα
το οποίο αφού δεν έχει πρακτικό χαρακτήρα, συνεργεί
υπέρ των αυθαιρετούντων.
Θα πρέπει ίσως να σταματήσουν οι επιλεκτικοί έλεγχοι σε οικοδομές οι οποίες
διαθέτουν άδειες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η
αίσθηση ότι, καλύτερα χωρίς
άδεια παρά με πολλούς ελέγχους και καθυστερήσεις. Θα
πρέπει να είναι πιο συχνές οι

αυθαιρετούντες αλλάζουν φορά
και ρότα κατά το δοκούν και
περιπλέκονται με τα όμορφα
δαιδαλώδη σοκάκια…Το ότι η
αρχαιολογική υπηρεσία κάνει
τα στραβά μάτια επιλεκτικά,
εδώ και χρόνια, στις αυτοψίες
που διενεργεί προκειμένου να
εκδοθεί άδεια οικοδομής, επιτρέποντας ν’ ανοίγονται παράθυρα ή πόρτες, εκεί που δεν
υπήρχαν, οι μονόριχτες σκεπές
να γίνονται ταράτσες, τα υπερβολικά σε μέγεθος μπαλκόνια και όχι μόνο, να «βγάζουν
μάτι», οι πόρτες και τα παράθυρα, που έρχονται έτοιμα από
εργοστάσια εκτός Σύμης, που
είναι το απόλυτο κιτς, είναι
μερικά παραδείγματα που
καταγράφουμε. Και βέβαια,
αν όλες αυτές οι παραβάσεις
ή μερικές από αυτές γίνονταν
από κάποιο φτωχό μεροκαματιάρη το σίγουρο είναι ότι
θα τον τάραζαν στις μηνύσεις,
θα προχωρούσαν σε διακοπή εργασιών και ότι άλλο προβλέπει η νομοθεσία. Αν όμως
ο ιδιοκτήτης είναι κάποιος που
έχει «μπάρμπα στην Κορώνη»,
τότε τα πράγματα αλλάζουν.
Και το γελοίο της κατάστασης, όταν κάποιος ηλικιωμέ-

γρήγορα και με ότι θα απολαμβάνουν και αυτοί στοιχειωδών
ανέσεων. Τα δάνεια που τρέχουν
και οι υποχρεώσεις προς τρίτους, σε σχέση με την κατά το
δοκούν εξέταση της άδειας που
έχουν υποβάλει, μετά από αρκετούς μήνες για να μην πούμε
χρόνια, είναι αυτά που καμιά
φορά τους κάνουν να παρανομούν ή και να καταφεύγουν,
παρακάμπτοντας την αρχαιολογική υπηρεσία ακολουθώντας
τρόπους γνωστούς…στο πανελλήνιο, με αντάλλαγμα την εθελοτυφλία των ταγμένων…στην
προστασία του οικισμού.
Τώρα ήρθε η στιγμή που το
κράτος αδυνατώντας να στελεχώσει με υπαλλήλους την υπηρεσία αυτή, αποφασίζει να στέλνονται οι άδειες στην Αθήνα
για να εξεταστούν. Σ’ αυτή
την περίπτωση υπάρχουν ένα
κακό και ένα καλό. Το κακό
θα είναι η καθυστέρηση στην
έκδοση της άδειας, που ούτως
ή άλλως την είχαμε μέχρι πρότινος, και θα πρέπει να δοθεί
λύση. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον η υπηρεσία της Αθήνας θα
πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη
τις καταγγελίες που γίνονται για
την αλλοίωση του οικισμού, με

επισκέψεις από κλιμάκιο της
υπηρεσίας από τη Ρόδο, αν
είναι δυνατόν σε όλο τον
οικισμό Θα πρέπει σε όλες
τις νεοανεγειρόμενες οικοδομές ή επισκευές να αναγράφεται ο αριθμός της άδειας
τόσο της αρχαιολογικής υπηρεσίας όσο και της πολεοδομίας. Ο οικισμός τώρα χρειάζεται την μεγαλύτερη προστασία γιατί τώρα δέχεται τις
μεγαλύτερες πιέσεις.
Το κείμενο αυτό, γράφεται
σε γλώσσα απλή, χωρίς φιοριτούρες και επιστημονικούς
όρους, αφού σκοπός μιας
εφημερίδας είναι να απευθύνεται στο ευρύ κοινό και
οι όποιες απόψεις να είναι
κατανοητές. Θα μπορούσαμε
να τεκμηριώσουμε επιστημονικά όλα τα παραπάνω, αλλά
δεν κάνουμε την χάρη σε
αυτούς που θα το επιθυμούσαν, ώστε να είναι αναγνώσιμα και σίγουρα όχι βαρετά.
Εξ άλλου και στοιχεία
έχουμε να καταθέσουμε, αν
μας ζητηθεί, και το θάρρος
να υπογράφουμε τα κείμενά
μας διαθέτουμε.
Ες αύριον τα νεώτερα…
λοιπόν.
Δ.Π.Χ.
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Σαράντα εκδηλώσεις στο
14ο Φεστιβάλ της Σύμης
Δέκα τέσσερα χρόνια συμπληρώνει φέτος το Φεστιβάλ Σύμης και οι

σαράντα περίπου εκδηλώσεις του είναι αφιερωμένες στην κοινωνική
αλληλεγγύη.
Η επίσημη πρεμιέρα του Φεστιβάλ, θα γίνει το Σάββατο 26 Ιουλίου
2007 με μεγάλη συναυλία με τη Γλυκερία, τη Δέσποινα Ολυμπίου και
τον Mιχάλη Εμυρλή. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο δημοσιογράφος
Αλέξης Κωστάλας. Θα τιμηθούν φορείς και προσωπικότητες που διακρίνονται για την κοινωνική τους προσφορά.
Στο 14ο Φεστιβάλ παίρνουν επίσης μέρος: Χρήστος Νικολόπουλος,
Κώστας Μακεδόνας, Γιώργος Μαργαρίτης, Λίνος Κόκκοτος, Κωνσταντίνα, Νάσια Κονιτοπούλου, Ηλίας Μακρής, Νίκος Μίχας, Καίτη Κουλλιά, Νίκος Ζωιδάκης, Τάκης Βούης, Emilia Ottaviano, Κατερίνα Θωμαϊδου, Γιώργος Αιγιώτης, Μαρία Παπαλεοντίου, Χρυσούλα Στεφανάκη,
Σαβέρια Μανωλά, Αγαπητός Πάχος, Αργύρης Καστάνιας, Γιάννης Γιακουμάκης, Ζωή Κοκκαλά, Δημήτρης Γεωργαλλίδης, Δέσποινα Παγιούλα, Μιρέλα Πάχου, Γιάννης Αναστασόπουλος, Δημήτρης Μακρής,
Μαρία Δελή, «Το Συνεργείο», Ιορδάνης Αττιτής, Μιχάλης Μισσός,
καθώς και τους Champagne Opera (Lesley Morris, Michel Powell, Keith
Harris) από την Αγγλία.
Στην ενότητα επίσης Ημέρες Πιάνου συμμετέχουν: Ελένη – Λυδία Σταμέλλου, Μάριος Καζάς, Εύη Γιαμοπούλου,
Έλλη – Μαρία Κασδά, Κωστής Ρασιδάκις,
Γιώργος Ζαχαριάς, Χαρά Κωστογιάννη,
Γιώργος Δέλφης, «Duo Piacere” Αστέριος
Πούφτης, Θάλια Αθανίτη, Αλέξης Θεοφυλάκτου, Ειρήνη Σαρηκώστα.
Θα παρουσιαστούν επίσης παραδοσιακοί
χοροί από όλη την Ελλάδα με τα χορευτικά
συγκροτήματα του Εκπαιδευτικού Μορφωτικού Συλλόγου Νεάπολης – Λάρισας «Ο
Πελασγός», της Ένωσης Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας, του Συλλόγου Συμιακών
Ρόδου «Ο Γλαύκος», του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου
Αβυθού Αχαϊας, του Χορευτικού Ομίλου
Χανίων, της Ένωσης Γυναικών Σύμης και
της Ειρήνης Μυλωνάκη.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη:
-Μουσικό ταξίδι με τα σαντούρια του Νίκου Καρατάσου (Αθήνα),
Μιχάλη Χαλκίτη (Σύμη), Γιώργου Χατζηπέτρου (Ρόδος) και Ελένη
Φίλιππα (Κύθνος) σε επιμέλεια Βασίλη Οικονόμου και Γιάννη Μεγαλούδη
-Θεατρικές παραστάσεις στη συμαϊκή διάλεκτο από το Συμιακό Θέατρο
(«Αναχούχλι ντο χουχλί») και από την Ένωση Γυναικών Σύμης («Το
νινί της αυγαρίνας και τα πεσκέσα»)
-Ημερίδες με θέματα για τη Σύμη, τον Πανορμίτη, το Νημπορειό και το
Πέδι
-Προβολή ντοκυμαντέρ «Ψυχές των καϊκιών» του Νίκου Καρακώστα
-Παιδικό δρώμενο – αφήγηση παραδοσιακού συμιακού παραμυθιού
-Γιορτή συμιακιάς γαρίδας (συμιακό γαριδάκι) με την Ένωση Γυναικών
Σύμης
-Διήμερο ελληνοτουρκικής φιλίας
-Παρουσίαση του βιβλίου «Ο Πρίγκιπας της Ρόδου» με συντονισμό του
δημοσιογράφου Γιώργου Ζαχαριάδη
-Έκθεση ζωγραφικής από την Ένωση Δημιουργικών Ανθρώπων Σύμης
«Η Παναγιά του Κάστρου»
-Διάλεξη από τον Κώστα Παπακωνσταντίνου με θέμα «Σημαντικές
περιοχές για τα πουλιά στα Δωδεκάνησα: πολύτιμες για τη φύση και για
τον άνθρωπο»
-Αθλητικές εκδηλώσεις (Δρόμος Θυσίας Πανορμίτης – Σύμη, Ετήσιος Δρόμος Νημποριός – Γιαλός, Κολυμβητικός Αγώνας Σύμη – Ντάτσα
Τουρκίας κ.α.)
-Αναβίωση πανηγυριού στον Άγιο Παντελεήμονα και στο Μοναστήρι
του Μεγάλου Σωτήρη
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μικρά & ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ...
εκπαιδεύονται.

και στο εξής και ο έλεγχος για
την εναπόθεση μπάζων, και από
ότι μάθαμε τα πρόστιμα είναι
πολύ τσουχτερά. Στη δύναμη της
αγροφυλακής Σύμης, όπου υπηρετεί
ένας αγροφύλακας, στο αμέσως
επόμενο διάστημα θα προστεθούν
δύο ακόμη άτομα, τα οποία ήδη

****** 76 άτομα προσήλθαν
*** 2161 επιβάτες διακινήθηκαν με τα πλοία της ΑΝΕΣ

από Ρόδο προς Σύμη, το τριήμερο της Πεντηκοστής και του
Αγίου Πνεύματος, και
από ότι μπορούμε να
συμπεράνουμε δεν
έγινε και η καλύτερη
διαφήμιση στο νησί
μας. Η ευθύνη ανήκει
αποκλειστικά σε μας
και ιδιαίτερα σε όλους
όσους ασχολούμεθα με
τα τουριστικά επαγγέλματα και όχι μόνο. Και λέμε, όχι μόνο,
γιατί κάθε επάγγελμα στη Σύμη αποτελεί ένα κρίκο που όλοι
μαζί φτιάχνουν την αλυσίδα που λέγεται τουρισμός.
Το βράδυ της παραμονής της Πεντηκοστής, στο Γιαλό
γινόταν «ο χαμός», τόσο από τον θόρυβο των μηχανών
που κυκλοφορούσαν ανεξέλεγκτα, όσο και από τη μουσική
σε διάφορα μπαρ, όπου ο συναγωνισμός για το ποιος θα
έχει δυνατότερη μουσική δεν άφησαν τους επισκέπτες να
ξεκουραστούν. Την επομένη, τα σχόλια ορισμένων επισκεπτών
με τους οποίους συζητήσαμε, ήταν αρνητικά.
«Κάντε κάτι» μας είπαν, «γιατί αν επαναληφθεί το φαινόμενο
αυτό, δεν ξαναερχόμαστε στη Σύμη». Ο νοών νοείτο.

***** Περί τους 200 λαθρομετανάστες διαφόρων

εθνικοτήτων δεχθήκαμε αυτή την εβδομάδα στη Σύμη και
έπεται συνέχεια….
Οι δύστυχοι αυτοί άνθρωποι
διανυκτερεύουν στον προαύλιο
χώρο του αστυνομικού
τμήματος έως ότου
μεταφερθούν στη Ρόδο, εφόσον
δεν υπάρχει όχι κατάλληλος,
αλλά ούτε καν υποτυπώδης
χώρος για την φιλοξενία τους.
Τα σχόλια, από ξένους και
Έλληνες επισκέπτες, είναι
αρνητικότατα αντικρίζοντας το
θέαμα που παρουσιάζουν οι άνθρωποι αυτοί στοιβαγμένοι στο
ύπαιθρο.
Και βέβαια, η συνεχής άφιξη λαθρομεταναστών δεν επιτρέπει
στους άνδρες του αστυνομικού τμήματος Σύμης να ασκούν
τα καθήκοντά τους όπως θα έπρεπε εκτός τμήματος, με τη
συγκεκριμένη δύναμη που διαθέτουν.

*** Ο προϊστάμενος της αγροφυλακής επισκέφθηκε

πρόσφατα τη Σύμη ώστε να επιληφθεί θεμάτων της
αρμοδιότητάς του.
Στις νέες αρμοδιότητες της αγροφυλακής υπάγεται από εδώ

στο τριήμερο της αιμοληψίας που
πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο του
Γιαλού από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου.
Από τα 76 άτομα μπόρεσαν να δώσουν
αίμα τα 59. Οι νέοι αιμοδότες ήταν 36.
Σημαντική η προσφορά του τάγματος
εθνοφυλακής, που με 22 εθνοφύλακες βοήθησε στην τόσο
σημαντική προσπάθεια του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών
Σύμης.

-* Προειδοποίηση προς την ΔΕΥΑΣ έκανε το υπουργείο

Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής για την
υπερκατανάλωση νερού
που παρατηρείται στο
νησί μας. Το υπουργείο
ειδοποίησε ότι, θα γίνει
περικοπή δρομολογίων
μεταφοράς νερού στη
Σύμη, αφού δεν είναι δυνατόν να δαπανά 2.500.000 ευρώ το
χρόνο για την μεταφορά του.
Βεβαίως, το υπουργείο κάπου έχει δίκιο. Γίνεται σπατάλη
νερού στη Σύμη. Δεν φροντίζει έγκαιρα να εγκατασταθούν
και λειτουργήσουν οι αφαλατώσεις, οι οποίες είναι τρεις τον
αριθμό και εκ των οποίων η μία βρίσκεται ήδη στη Σύμη
και ο Δήμος έχει κάνει την απαραίτητη υποδομή για την
εγκατάστασή της.

** Το

κρουαζιερόπλοιο
THE WORLD
επισκέφθηκε το νησί
μας της παραμονή
της Πεντηκοστής
Το πλοίο παρέμεινε
2 νύχτες στο λιμάνι
της Σύμης και είχε
αγκυροβολήσει ανοιχτά της Ανάληψης. Είναι ένα σκάφος
το οποίο διαθέτει διαμερίσματα, αντί για καμπίνες, τα οποία
και έχει πουλήσει σε ιδιοκτήτες διαφόρων εθνικοτήτων.
Ο Δήμαρχος, ύστερα από πρόσκληση του πλοιάρχου,
επισκέφθηκε το πλοίο την Κυριακή στις 11.00 το πρωί και
προσέφερε δώρα και ενημερωτικό υλικό της Σύμης, και ο
πλοίαρχος ανταπέδωσε προσφέροντάς του αναμνηστική
πλακέτα. Οι εντυπώσεις από τη Σύμη άριστες, όπως
δήλωσαν στον Δήμαρχο, τόσο ο πλοίαρχος όσο και ο
γενικός πράκτορας της εταιρείας. Το πλοίο θα επισκεφθεί
ξανά τη Σύμη το 2010.

**** Ο εργολάβος δημοσίων έργων Μιχαήλ

Αρζιγιοκάρογλου αναδείχτηκε ο μειοδότης που θα
κατασκευάσει το έργο που αφορά το καμένο κτίριο στον
προαύλιο χώρο του Γυμνασίου- Λυκείου Σύμης.

Ο κ. Αρζιγιοκάρογλου δραστηριοποιείται στην Έδεσσα
και στις προθέσεις του είναι να αναλάβει και άλλα έργα
στο νομό Δωδεκανήσου.

ΧΧΧ Για
δεύτερη φορά
επισκέφθηκε τη
Σύμη ο πρώην
Πρόεδρος των
Ηνωμένων
Πολιτειών της
Αμερικής και
πατέρας του νυν
Προέδρου, κύριος
Μπους.
Ο πρώην Πρόεδρος έφθασε στο λιμάνι μας το απόγευμα
της Κυριακής (15 Ιουνίου) με το θαλαμηγό σκάφος
«Αλέξανδρος» του ομίλου Λάτση.
Εν τω μεταξύ, κυκλοφορούν φήμες, οι οποίες δεν
είναι διασταυρωμένες, για επικείμενη επίσκεψη του
Πρωθυπουργού της Ιταλίας, Σύλβιο Μπερλουσκόνι.
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ
10.06 – 03.09.2008

SymiGreece.com : Η ιστοσελίδα της Σύμης τώρα και στα ελληνικά!
Η

SymiGreece είναι μη κερδοσκοπική σελίδα (που δεν
αποφέρει κανένα απολύτως οικονομικό όφελος στους
δημιουργούς της) μη σκοπό να προσφέρει καθημερινή
ενημέρωση για τη Σύμη στο διαδίκτυο και παράλληλα να

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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

ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ Διώροφο,
επισκευασμένο σε αρίστη
κατάσταση συνολικού
εμβαδού 120τ.μ. με αυλήκαι βεράντα 30τ.μ. και θέα
στον γραφικό όρμο της
Σύμης. 520.000 ευρώ.
Πληροφορίες : Ν. Μάλτος
τηλ. 6945 705057 και :
maltos@otenet.gr

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

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

προωθήσει και να
διαφημίσει το νησί του Χρήστου Μπάυρον
σε όλο τον κόσμο.
Εδώ και 2 χρόνια η SymiGreece είναι η πρώτη
σελίδα της Σύμης στις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο με πάνω από 2,000 διαφορετικούς επισκέπτες
κάθε μέρα και τώρα με την ελληνική έκδοση φιλοδοξούμε να δείξουμε τη Σύμη σε ένα ακόμα μεγαλύτερο κοινό.
Η SymiGreece ανανεώνεται καθημερινά με φωτογραφίες που τραβιούνται κάθε μέρα 365 ημέρες το
χρόνο έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να δει πως
είναι η Σύμη ανά πάσα στιγμή. Έχουμε ήδη 12,000
φωτογραφίες της Σύμης και πιστεύουμε ότι κάτι
τέτοιο είναι πρωτοποριακό για τα Ελληνικά δεδομένα, μια και ίσως να είναι η μοναδική ιστοσελίδα στην
Ελλάδα που προσφέρει καθημερινές φωτογραφίες.
Πέρα από φωτογραφίες, στη SymiGreece θα βρείτε
νέα και ειδήσεις από το νησί, πληροφορίες, ρεπορτάζ, βίντεο και φωτογραφικό υλικό από τις περισσότερες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Σύμης, άρθρα, παιχνίδια, δρομολόγια πλοίων, blogs, μουσική, ημερολόγιο, καθώς και ένα φόρουμ συζητήσεων (chat
page).
Εκτός όλων των άλλων η SymiGreece προσφέρει
τη δημιουργία χώρου στο διαδίκτυο για όλες τις
επιχειρήσεις του νησιού. Το φτιάξιμο της σελίδας
και η εμφάνιση της στη SymiGreece είναι εντελώς
δωρεάν, και θα παραμείνει εντελώς δωρεάν για
πάντα. Αν μια επιχείρηση έχει ήδη σελίδα στο διαδίκτυο, η SymiGreece φιλοξενεί τη σύνδεση της
και πάλι χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Η ιστοσελίδα της Σύμης είναι μια δυναμική ιστοσελίδα έτσι ώστε ο καθένας να έχει τη δυνατότητα
πολύ εύκολα και χωρίς ειδικές γνώσεις διαδικτύου
να γράψει ένα κείμενο ή να δημιουργήσει τη δική
του σελίδα μέσα στη SymiGreece με οτιδήποτε
επιθυμεί: ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, μικρές αγγελίες, σχόλια, blogs, φωτογραφίες, σχολικά νέα,
συνταγές, αθλητικές εκδηλώσεις, κλπ.
Ελάτε να μας επισκεφθείτε. Σας περιμένουμε
όλους!

ΣΥΜΗ – ΡΟΔΟ

Τρίτη – «Δημητρούλα» 11.10
Πέμπτη – «Ροδάνθη» 16.50

ΡΟΔΟ – ΣΥΜΗ

Τρίτη – «Δημητρούλα» 16.00
Πέμπτη – «Ροδάνθη» 20.00

ΠΕΙΡΑΙΑ – ΣΥΜΗ

Δευτέρα – «Δημητρούλα» 16.00
Τετάρτη – «Ροδάνθη» 23.55

ΣΥΜΗ – ΠΕΙΡΑΙΑ

Τρίτη – «Δημητρούλα» 17.50
Πέμπτη – «Ροδάνθη» 21.50
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
22460 71307 – 71689 – 70042
Επικοινωνήστε με το πρακτορείο «SymiTours»
για τυχόν αλλαγές στις ώρες των δρομολογίων
Καλύτερες τιμές σε επαγγελματίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σάββατο 28 Ιουνίου 2008
διοργανώθηκαν, με πλήρη
επιτυχία, οι εξετάσεις του
Πανεπιστημίου Cambridge
στη Σύμη, σε συνεργασία με
το Κέντρο Ξένων Γλωσσών
«ΜΑΡΙΑ ΣΥΚΑΛΛΟΥ».
Το Βρετανικό Συμβούλιο θα
ανακοινώσει τα ονόματα των
επιτυχόντων στις 27 Αυγούστου
2008.

Εκτυπώσεις BEST DESIGN
6982999147

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΣΚΑΣ
ΠΕΔΙ ΣΥΜΗΣ

ΤΗΛ: 2246072327
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Επερώτηση της
Άννας Φιλίνη για το
Φεστιβάλ Σύμης
Ερώτηση προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Αιγαίου, Εξωτερικών, Εσωτερικών και Τουριστικής Ανάπτυξης κατέθεσε
η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Άννα Φιλίνη, με θέμα την αδιαφορία των κρατικών φορέων για το φεστιβάλ της Σύμης.
Συγκεκριμένα η βουλευτής αναφέρει.
Θέμα. Αδιαφορία από τους κρατικούς φορείς για το φεστιβάλ της Σύμης.
Το φεστιβάλ της Σύμης το οποίο φέτος συμπληρώνει 14 χρόνια
λειτουργίας από τότε που το
ξεκίνησε ο αείμνηστος δημοσιογράφος Γιάννης Διακογιάννης,
αποτελεί ένα από τα πιο φημισμένα στο Αιγαίο φεστιβάλ και
θεσμό πλέον για το πανέμορφο
ακριτικό νησί.
Έως το έτος 2003 το φεστιβάλ χρηματοδοτούνταν από τα
αρμόδια Υπουργεία (ΥΠ.ΠΟ,
Αιγαίου, Τουριστικής Ανάπτυξης
Εσωτερικών, Εξωτερικών). Οι
εκδηλώσεις του φεστιβάλ διαρκούσαν από την 1η Ιουλίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιούνταν σε καθημερινή βάση.
Σημαντικές προσωπικότητες από το καλλιτεχνικό στερέωμα
καθώς και πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις (χορευτικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, διήμερες εκδηλώσεις ειρήνης
στις οποίες οργανώνονται αγώνες κολύμβησης όπου λαμβάνουν μέρος Έλληνες και Τούρκοι αθλητές).
Από το 2003 όμως και εξής η οργάνωση του φεστιβάλ της
Σύμης δεν ενισχύεται οικονομικά από κανένα Υπουργείο. Μοναδική εξαίρεση οικονομικής ενίσχυσης από κρατικό
φορέα αποτελεί η Νομαρχία Δωδεκανήσου, η οποία ενισχύει
το φεστιβάλ αναλόγως των δυνατοτήτων της.
Φέτος το αξιόλογο φεστιβάλ της Σύμης –που αντιμετώπιζε τον
κίνδυνο ματαίωσης λόγω οικονομικών δυσχερειών- θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Ιουλίου έως τις 7 Σεπτεμβρίου με μειωμένες εκδηλώσεις και όχι σε καθημερινή βάση.
Ο Δήμος Σύμης ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία να συνεχίζουν
να ενισχύουν οικονομικά τη σημαντική αυτή προσπάθεια του
ακριτικού νησιού και η χρηματοδότηση αυτού του ξεχωριστού
φεστιβάλ να κατοχυρωθεί ως θεσμός.
Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί
1.Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν τα αρμόδια Υπουργεία ώστε
να ενισχύσουν οικονομικά το φεστιβάλ της Σύμης που έχει την
ανάγκη στήριξης της Πολιτείας;
2.Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να κατοχυρώσουν θεσμικά το φεστιβάλ του ακριτικού νησιού της Σύμης;
Η ερωτώσα βουλευτής
Άννα Φιλίνη
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Που είναι οι γάτες της Σύμης;
Τους τελευταίους μήνες, η ερώτηση που απευθύνουν στον
ΦΑΡΟΣ πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες της Σύμης είναι
«που χάθηκαν όλες οι γάτες;»
Αν δεν το έχετε προσέξει ότι σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια έχουν μείνει πάρα πολύ λίγες γάτες στη Σύμη, κάντε
μια βόλτα στις ταβέρνες του Γυαλού ένα βράδυ και μετρήστε. Το κάναμε την περασμένη βδομάδα και δεν βρήκαμε ούτε καν δεκαπέντε. Αν περπατήσετε στους δρόμους του
Χωριού ή στο Χαράνι ίσως και να μη
βρείτε καμία!
Τον περασμένο χειμώνα πέθαναν πάρα
πολλές γάτες λόγω απανωτών επιδημιών και μαζικών δηλητηριάσεων (που δυστυχώς συνεχίζονται ακόμα
και τώρα). Η κοινή αντίληψη φαίνεται να συγκλείνει στο ότι οι γάτες της
Σύμης έχουν μειωθεί τουλάχιστον στο
ένα τέταρτο σε σχέση με πέρσι και σε
πολλές περιοχές του Χωριού ίσως και να
έχουν εξαφανιστεί εντελώς.
Το ερώτημα είναι γιατί συνέβη αυτό
και μάλιστα τόσο ξαφνικά; Εκτός όλων
των άλλων προβλημάτων, η μείωση
του αριθμού των γατιών έχει ως απο-

τέλεσμα
την
του Χρήστου Μπάυρον
μεγάλη αύξηση
του πληθυσμού
των ποντικιών που έχει αρχίσει να ακμάζει και ολοένα να
ξεθαρρεύει.
Είναι οι αρρώστιες και οι δηλητηριάσεις που φταίνε για τη
δραματική αυτή μείωση; Μήπως
φταίει το ότι τόσες πολλές αδέσποτες γάτες μαζεύτηκαν από του δρόμους και στειρώθηκαν τα τελευταία χρόνια; Πιο είναι το μέλλον
για τις γάτες της Σύμης τώρα που
ο αριθμός τους είναι τόσο μικρός
που μπορεί να προκαλέσει αιμομικτική αναπαραγωγή με απρόβλεπτες συνέπειες (π.χ. γεννητικές ατέλειες που ήδη έχουμε δει σε
γάτες του Γυαλού);
Ο ΦΑΡΟΣ σε συνεργασία με την
Κτηνιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μελετάει
το πρόβλημα και ελπίζουμε πολύ
σύντομα να μπορέσουμε να προτείνουμε γρήγορες και άμεσες
λύσεις.

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

Κινδυνεύουν να χαθούν πόροι!
Το

παρακάτω κείμενο δημοσιεύεται στην εφημερίδα μας
καθότι αφορά και έργα που είναι προγραμματισμένα να εκτελεστούν στη Σύμη αλλά για λόγους ανεξήγητους δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, ενώ θα έπρεπε. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο
δρόμο του Νημποριού και σε δύο αφαλατώσεις.
Ερώτηση προς τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε
στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος
Ζωίδης, σχετικά με την κατασκευή των έργων στα μικρά
νησιά, που με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του ΥΠΕΧΩΔΕ
και της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ανέλαβε να κατασκευάσει
η τελευταία.
Υπενθυμίζεται ότι τα έργα αναφέρονται στο μέτρο 5.11 του
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου με συνολικό προϋπολογισμό 17 εκ.
ευρώ και για να γίνει δυνατή η κατασκευή της, με τη μέθοδο
που επιλέχτηκε, ψηφίστηκε ειδικός νόμος από τη Βουλή των
Ελλήνων.
Υπενθυμίζεται επίσης, ότι για την απόφαση υπήρξαν επιφυλάξεις - που δυστυχώς επαληθεύτηκαν - από ορισμένα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου και Δημάρχους.
Το πρόγραμμα λήγει στις 31/12/2008 και ΚΑΝΕΝΑ έργο δεν
έχει ακόμα αρχίσει.

Έργα που μελετήθηκαν με υπεράνθρωπες προσπάθειες των Δήμων, που
χρηματοδοτήθηκαν οι μελέτες τους
από τους πενιχρούς
πόρους των Δήμων,
που η αναγκαιότητα τους είναι προφανής και καθοριστική για τη διαβίωση των κατοίκων
και την ανάπτυξη
των νησιών, δυστυχώς κινδυνεύουν να
χαθούν, ενώ εκφράζονται υπόνοιες για
λογιστική διάθεση
των εγκεκριμένων
πιστώσεων προς άλλες κατευθύνσεις.
Επί τέλους! Πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι δεν μπορούν
«να παίζουν εν ου παικτοίς» και ο καθένας να αναλάβει τις
ευθύνες του.
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Β ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1939-1945)
συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

κράτησε σκληρή, μέχρι
Ο πόλεμος εμαίνετο, σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, στον
Της Δέσποινας Καψή - το βράδυ, στην οποία ο
ουρανό και στη θάλασσα. Οι λαοί τρομαγμένοι και ανασταεχθρός έχασε πολλούς
Αναστασιάδη
τωμένοι προσπαθούσαν να συσπειρωθούν. Μέτωπα πολέμου
άνδρες. Τη νύχτα όσοι
παντού. Οι σύμμαχοι προσπαθούν να τ’ αντιμετωπίσουν με
Γερμανοί απόμειναν ζωντανοί οπισθοχώρησαν μέχρι την
γενναιότητα.
Το μικρό νησί της Σύμης, πλάι στην μεγάλη πάνοπλη Ρόδο παραλία και με το πλοιάριον που ήρθαν έφθασαν στην
από τους εχθρούς, Ιταλούς και Γερμανούς, ακολουθούσε Ρόδο και εδικαιολογήθηκαν στους ανωτέρους των ότι
την μοίρα των σκλαβωμένων. Οι κάτοικοι που είχαν απο- αυτή η ήττα τους ωφείλετο κατά μέγα μέρος στο γεγομείνει στο νησί εζούσαν με τις καθημερινές ασχολίες τους, νός ότι βοήθησαν τον εχθρό οι κάτοικοι, τους Ιταλούς
μα κάτω από τη σκέπη του φόβου για μια προσεχή διάνοι- και Άγγλους. Αυτή την είδηση, μετέδωσε και ο ραδιοξη ενός μετώπου εχθροπραξιών, που θα λάμβανε χώρα πάνω φωνικός σταθμός του Καϋρου της Αιγύπτου, αναφερόκαι στο δικό τους νησί, και στο δικό τους έδαφος. Τα τρόφιμα μενος στη νικητήρια μάχη των Άγγλων κατά του εχθρού
που διακινούσαν στην αγορά ήτο σχετικά λειψά κι οι κάτοι- στη Σύμη, εξαίροντας και την γενομένην βοήθειαν των
κοι τα επρομηθεύοντο με ειδικά δελτάρια (τα Βοna), τα οποία κατοίκων. Το γεγονός αυτό εξόργισε τους Γερμανούς, οι
έπαιρναν από τα χέρια των κατακτητών Ιταλών και τα έδιναν οποίοι και πήραν την απόφαση να τιμωρήσουν τη Σύμη
στους εμπόρους, οι οποίοι τα παραχωρούσαν στο λαό σε ορι- με τα Στούκας, αεροπλάνα βομβαρδιστικά, και να πλήσμένη ποσότητα, σύμφωνα πάντα με τον αριθμό των ατόμων, ξουν τους ηρωϊκούς κατοίκους, που εβοήθησαν τους συμτα οποία αποτελούσαν την κάθε οικογένεια. Τα ψάρια εκι- μάχους Άγγλους και Ιερολοχίτες, εμποδίζοντας έτσι τον
νούντο κάπως ελεύθερα, ενώ το κρέας εμοιράζετο κι αυτό εχθρό να νικήσει, και πετυχαίνοντας να κόψουν την αντίκατ’ άτομο. Αυτό το προμήθευε στην αγορά ο ντόπιος τσοπά- σταση των Συμαίων, να τους καταστήσουν ανίκανους για
νος, που εδιατάσσετο από τον κατακτητή εκ των προτέρων. Ο νέα επίθεση και αυτούς και τους συμμάχους που έμεναν
διοικητής κατακτητής, δια την προμήθειαν κρέατος, διέτασ- στο νησί, ώστε σύντομα αφού τολμήσουν νέα απόβαση,
να πετύχουν στην ολοκληρωτική κατάληψη του νησιού
σε κάθε φορά και άλλον τσοπάνο-κτηνοτρόφο.
Οι άνδρες που συμπλήρωναν την Ιταλική Διοίκηση έμεναν το οποίο θα είχαν, όπως και την Ρόδο, κάτω από τον
στο Διοικητήριο στο Μουράγιο, συμπεριλαμβανομένου και έλεγχο και την διοίκησή τους. Η πράξη αυτή που έγινε
την ημέρα της απόβασης
του κτιριακού χώρου
των Γερμανών και η ήττα
όπου στεγάζεται σή
τους που ακολούθησε, ήτο
ΠΟΡΕΙΑ
ΣΥΜΑΙΩΝ
–
ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
1943
–
1945
μερον και το Ταχυδροκαι το θλιβερό άγγελμα για
μείο, το οποίον είχε
τα δεινά που ετράβηξε το
γραφείον ο Ιταλός Διοικητής. Οι υπόλοιποι άνδρες Ιταλοί, ήσαν περίπου δέκα (10) μικρό νησί μας και οι καταστροφές που έπαθαν τα ωραία
σχετικά μικρός αριθμός για να υπερασπίσει το νησί. Η αστυ- πετρόκτιστα σπίτια της, σε πολλά σημεία και σε γειτονιές
νομία εστεγάζετο στο πέτρινο κτίριο του Μουράγιου το οποίο της πόλεως της Σύμης. Οι κάτοικοι ανυποψίαστοι, χωρίς
βομβαρδίστηκε το 1943, όπου ευρίσκεται σήμερον το ξενο- να εννοήσουν τι θα πάθαιναν, περνούσαν τις δύσκοδοχείο Νιρέας, ο δημοτικός ξενώνας. Στο τελωνείο υπήρχε ο λες ημέρες των μεγάλων βομβαρδισμών σχολιάζοντας ο
τελώνης και τέσσερις (4) τελωνοφύλακες, οι φινατσέρηδες. καθένας απ’ όσα άκουγε ή από άλλους ή από ραδιόφωΚαθηγητής Ιταλός (του Πανορμιτείου Γυμνασίου) εδίδασκε να, ή από νέα που στα κρυφά τη νύχτα τη νύχτα πατριώτες της κατασκοπείας πληροφορούσαν για τις κινήσεις
τους μαθητές την ιταλικήν γλώσσαν μαζί με την ελληνικήν.
Το 1943 μετά την ανακωχή του Μπαντόλιο με τους Άγγλους του εχθρού καθώς και από τη Ρόδο στην οποία υπήρχε η
ήρθαν περί τους διακόσιους (200) στρατιώτες επί πλέον, οι μεγαλύτερη φρουρά. Έτσι έφθασε η χρονιά του 1943 και
οποίοι και εκατοικούσαν τα κατώγεια των παραλιακών σπι- η 11η Οκτωβρίου κατά τις 11 το πρωινό, ημέρα Δευτέτιών εις το Πιτίνι, καθώς και στο κτίριο του «Ακταίον», το ρα, ο ουρανός της Σύμης σκεπάστηκε από το θόρυβο που
οποίο ήτο κλειστό χειμερινό σινεμά. Ένα κτίριο το οποίον έκαναν τα πρώτα σιδερένια γκρίζα πουλιά, δηλαδή τα
είχαν κάνει κέντρο τύπου- καφενείου το Circolo, ήτο οι θόλοι γερμανικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα, τα Στούκας. Κάθε
του Θεοδώρου Χατζηστρατή στο Πιτίνι. Στον καταρράκτη το ημίσεια ώρα τα στούκας, πετώντας από το αεροδρόμιο
σπίτι του Παπαμιχαήλ (Βουρά) μετεβλήθη σε στρατιωτικό της Ρόδου έφθαναν πάνω από το εξωκκλήσι του Αγίου
νοσοκομείο, με ένα γιατρό και δύο νοσοκόμους για έκτακτα Φανουρίου κι αφού εχαμήλωναν πάνω από την πόλη, σαν
να έκαναν βουτιά στο κενό, άφηναν να πέσουν από τα
περιστατικά.
Οι προαναφερθέντες αυτοί στρατιώτες Ιταλοί (200) είχαν σπλάγχνα τους οι βόμβες, πάνω σε σπίτια, σε δρόμους και
έρθει στη Σύμη το 1943, όταν στη Ρόδο οι Γερμανοί βοη- σε ανθρώπους ανυποψίαστους που βάδιζαν. Στις πρώτες
θούμενοι από τους φασίστες Ιταλούς εκαθάρισαν τη Ρόδο βόμβες, η άγνοια μας έκανε να κοιτάζουμε, με απορία,
από τους Ιταλούς του Μπατόλιο και
πήραν στα χέρια τους την διοίκησιν
της Ρόδου, διώχνοντάς τους μακριά,
οι οποίοι και έφυγαν κακήν κακώς
δια θαλάσσης, με διάφορα πλοιάρια,
άλλοι προς Τουρκίαν και άλλοι προς
τα κοντινά νησιά και στη Σύμη η οποία
τότε ήτο αγγλοκρατούμενη. Μετά την
κατάληψιν της διοίκησης της Ρόδου, οι
Γερμανοί με τους φασίστες ήθελαν να
καταλάβουν και τη Σύμη, μη γνωρίζοντας την προηγηθείσαν κατάληψή της
από τους Άγγλους, και την δύναμη των
συμμάχων που ευρίσκετο πάνω στα
εδάφη της. Την 1η Σεπτεμβρίου 1943
ξεκινώντας ένα μικρό στράτευμα από
τη Ρόδο με την βρατσέρα των αδελφών Γεωργά, ήρθαν στο Πέδιον περίπου διακόσιοι (200) και αφού πήραν
πληροφορίες από τον Συμαίο Ιωάννη
Αρφαρά, για την διαμονήν Άγγλων στο
νησί, στην αρνητικήν απάντησιν αποβιβάστηκαν στην παραλία του Αγίου
Νικολάου, βαδίζοντες προς τις θέσεις
των Ιταλών στρατιωτών. Δηλαδή στην
Παναγιά του Κάστρου, στον Άγιο
Φανούριο, στον Πανορμίτη και προς
τον Μώλο στο λιμάνι και προς Μαυροστεκόμαστε ακάλυπτοι. Το φαινόμενο μας ήτο άγνωστο.
βούνι. Οι Άγγλοι και οι ιερολοχίτες, είχαν πληροφορηθεί τον Όταν άρχισαν να φαίνονται οι πρώτες καταστροφές και οι
ερχομό τους από τα γεγονότα στη Ρόδο. Άφησαν λοιπόν τους πρώτοι τραυματισμοί συνειδητοποιήσαμε την αλήθεια. Ο
Γερμανούς να προχωρήσουν χωρίς εμπόδια. Αυτοί ανεβαί- φόβος μας έφερε πανικό που μας ανάγκασε να ψάχνουμε
νοντας το δρόμο του Πεδίου, έφθασαν μέχρι τους πρόποδες καταφύγιο για να προφυλαχθούμε. Ο φόβος του θανάτου
του Κάστρου όπου και τους επετέθησαν σιγανά και βουβά κι παραφύλαγε παντού. Από το Ιταλικό διοικητήριο, κάποιος
αθόρυβα με στιλέτα, κρυμμένοι στους στενούς δρόμους που έδινε οδηγίες στον αδαή λαό με τον τηλεβόα. Συνιστούζώνουν γύρω το Κάστρο, βοηθούμενοι κι από τους Ιταλούς σε την προφύλαξη κάτω από τις καμάρες, πίσω από χοντου Μπαντόλιο, τους Μπαντολιάνους και από μεγάλο αριθμό δρούς τοίχους, κάτω από σταυροθόλια κι άλλα σημεία,
των κατοίκων. Μετά τις αψιμαχίες, άρχισε μια αληθινή οδο- σαν προσωρινά καταφύγια για τους κατοίκους. Τρέχαμαχία σ’ αυτά τα στενόδρομα του χωριού, με τα όπλα, που με άσκοπα, μέσα στην κοσμοχαλασιά που εδημιούργη-

σαν οι βομβαρδισμοί, αν σκεφθεί κανείς ότι η Σύμη δεν
είχε ποτέ καταφύγια πολέμου. Τα στούκας εμούγκριζαν κάθε μισή ώρα κι ο βόμβος των πτερών τους μας
τρυπούσε τ’ αυτιά και το μυαλό. Είχαμε κολλήσει στην
καμάρα που σχημάτιζαν οι τοίχοι για την ξύλινη πόρτα.
Όλα αυτά, βομβαρδισμοί, φωνές, καπνός που ανέβαιναν
από τα γκρεμισμένα σπίτια, τοίχοι πεσμένοι, προσταγές
από τα μεγάφωνα, τα’ ακούγαμε πρώτη φορά. Πέρασαν
οι πρώτες τρομακτικές ώρες και μέρες και πιστέψαμε
πια αληθινά πως θα έπρεπε ο λαός της Σύμης να πορευθεί σε μέρος ασφαλέστερο αππό την πόλη που εσφυροκοπείτο συνέχεια κι απανωτά, να απομακρύνει τα
παιδιά, τις γυναίκες και τους ανήμπορους γέροντες, ανίκανους να τρέξουν κάθε φορά που ακούγετο ο βόμβος
των καταραμένων στούκας. Να σωθεί σ’ ένα βουναλάκι κοντινό ή μακρινό, σ’ ένα βαθούλωμα του βουνού, σ’
ένα σπήλαιο για να ξεφύγει από το βάρος της σκεπής
ενός γκρεμισμένου σπιτιού που έχασκε τραγικά να τον
καταπιεί και να τον λιώσει.
συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΛΑΚΗΣ)
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ
Τηλ. 22460 72408
Κιν. 6938806212
Κιν. 6947200205

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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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 14ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΜΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
Πέμπτη 10 Ιουλίου
Θερινές Επιδείξεις Δημοτικού Ωδείου Σύμης «ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»
Σάββατο 19 Ιουλίου
Ρεσιτάλ τραγουδιού με την υψίφωνο Ελένη – Λυδία Σταμέλλου
και τον πιανίστα Μάριο Καζά
Κυριακή 20 Ιουλίου
Αναμνήσεις του έρωτα και του πάθους μέσα από τις μελωδίες
του Μάνου Χατζηδάκι με την Έλλη – Μαρίνα Κασδά, τον
Κωστή Ρασιδάκι και την Εύη Γιαμοπούλου
Τρίτη 22 Ιουλίου
Συναυλία με τον Τάκη Βούη. Μαζί του η σοπράνο Emilia
Ottaviano και ο κιθαρίστας Γιάννης Γιακουμάκης
Τετάρτη 23 Ιουλίου
Ρεσιτάλ για βιολί και πιάνο με το Γιώργο Ζαχαριά και τη Χαρά
Κωστογιάννη
Πέμπτη 24 Ιουλίου
Ρεσιτάλ πιάνου με το Γιώργο Δέλφη
Παρασκευή 25 Ιουλίου
Συναυλία του “Duo Piacere” - Αστέριος Πούφτης, Θάλια
Αθανίτη
Σάββατο 26 Ιουλίου
ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Μεγάλη συναυλία με τη Γλυκερία, τη Δέσποινα Ολυμπίου και
τον Mιχάλη Εμυρλή.
Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο δημοσιογράφος Αλέξης
Κωστάλας.
Θα τιμηθούν φορείς και προσωπικότητες που διακρίνονται για
την κοινωνική τους προσφορά.
Κυριακή 27 Ιουλίου
Αναβίωση του παραδοσιακού πανηγυριού του Αγίου
Παντελεήμονα
Δευτέρα 28 Ιουλίου
Παραδοσιακοί χοροί με τον Εκπαιδευτικό Μορφωτικό Σύλλογο
Νεάπολης – Λάρισας «Ο Πελασγός»
Τρίτη 29 Ιουλίου
Μια διαδρομή στο χώρο και στο χρόνο με όχημα την ιδιαίτερη
φωνή της Ζωής Κοκκαλά – Καραγιαννιού και την κιθάρα του
Δημήτρη Γεωργαλλίδη
Τετάρτη 30 Ιουλίου
Ποντιακοί χοροί με την Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Παρασκευή 1 Αυγούστου
Μουσική παράσταση «Να ξαναβρούμε τ’ όνειρο».
Τραγούδι, κείμενα και επιλογή τραγουδιών: Τατιάνα
– Κατερίνα Θωμαϊδου
Σάββατο 2 Αυγούστου
Παραδοσιακοί και σύγχρονοι χοροί με τα χορευτικά
συγκροτήματα της Ειρήνης Μυλωνάκη
Κυριακή 3 Αυγούστου
Παραδοσιακοί χοροί με το Σύλλογο Συμιακών Ρόδου «Ο
Γλαύκος»
Δευτέρα 4 Αυγούστου
Θεατρική παράσταση «Αναχούχλι ντο Χουχλί» με το
ΣΥΜΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Σκηνοθεσία: Μανώλης Αντωνόγλου
Τρίτη 5 Αυγούστου
Αναβίωση παραδοσιακού πανηγυριού «Μεγάλου Σωτήρη»
Πέμπτη 7 Αυγούστου
Παραδοσιακοί χοροί με την Ένωση Γυναικών Σύμης
Παρασκευή 8 Αυγούστου
«Το νέο κύμα στο Γιαλό» με το συνθέτη και πιανίστα Λίνο
Κόκκοτο. Τραγούδι: Αγαπητός Πάχος, Δέσποινα Παγιούλα
Σάββατο 9 Αυγούστου
Συναυλία με το Χρήστο Νικολόπουλο. Τραγούδι:
Κωνσταντίνα, Ηλίας Μακρής, Γιώργος Αιγιώτης, Μαρία
Παπαλεοντίου
Κυριακή 10 Αυγούστου
«Γιορτή συμιακιάς γαρίδας» - Συμμετέχει το μουσικό
συγκρότημα του Μιχάλη Μισού
Δευτέρα 11 Αυγούστου
Μουσική παράσταση «Αστέρια, τραγούδια και αναμνήσεις»
με τον Αργύρη Καστάνια
Τρίτη 12 Αυγούστου
Παρουσίαση του βιβλίου «Ο Πρίγκιπας της Ρόδου» με
συντονισμό του δημοσιογράφου Γιώργου Ζαχαριάδη
Τετάρτη 13 Αυγούστου
Συναυλία του Νίκου Μίχα
Πέμπτη 14 Αυγούστου
Παιδικό δρώμενο – αφήγηση του παραδοσιακού συμιακού
λαϊκού παραμυθιού «Η αχελώνα και ο ψαράς». Διασκευή
και αφήγηση: Άννα Φασουλάρη

Σάββατο 16 Αυγούστου
Πρωϊ: Ημερίδα με θέματα για τη Σύμη και το Νημπορειό
– Οργάνωση Κοινωνικός Σύλλογος Συμαίων «Ο
Πανορμίτης»
Βράδυ: «Ταξίδι στην Ελλάδα» - Μουσική παράσταση με
την Καίτη Κουλλιά – ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ 2008 – Υπουργείο
Πολιτισμού
Κυριακή 17 Αυγούστου
Συναυλία του Κώστα Μακεδόνα. Μαζί του η Χρυσούλα
Στεφανάκη και η Σαβέρια Μανωλά
Δευτέρα 18 Αυγούστου
«Μια βραδιά γεμάτη μελωδία...» - Βιολί: Αλέξης
Θεοφυλάκτου – Πιάνο: Ειρήνη Σαρηκώστα
Τρίτη 19 Αυγούστου
Θεατρική παράσταση στη συμαϊκή διάλεκτο “ Το νινί
της αυγαρίνας και τα πεσκέσα” με την Ένωση Γυναικών
Σύμης
Τετάρτη 20 Αυγούστου
Παραδοσιακοί χοροί με το Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αβυθού Αχαϊας
Πέμπτη 21 Αυγούστου
Έντεχνο, λαϊκό, ρεμπέτικο, νησιώτικο πρόγραμμα από το
«Συνεργείο»
Παρασκευή 22 Αυγούστου
Νησιώτικη βραδιά με τη Νάσια Κονιτοπούλου
Κυριακή 24 Αυγούστου
Μουσική και χορευτική βραδιά με το Χορευτικό Όμιλο
Χανίων
Δευτέρα 25 Αυγούστου
Όργανα και Οργανοπαίχτες: Μουσικό ταξίδι με τα
σαντούρια του Νίκου Καρατάσου (Αθήνα), Μιχάλη
Χαλκίτη (Σύμη), Γιώργου Χατζηπέτρου (Ρόδος) και
Ελένη Φίλιππα (Κύθνος) σε επιμέλεια Βασίλη Οικονόμου
και Γιάννη Μεγαλούδη
Τετάρτη 27 Αυγούστου
Κρητικό γλέντι με το Νϊκο Ζωιδάκη και τη μπάντα του
Παρασκευή 29 Ιουλίου
Βραδιά όπερας με τους Champagne Opera από την Αγγλία
(Lesley Morris, Mezzo soprano, Michael Powell, Tenor,
Keith Ηarris, Piano)
Σάββατο 30 Αυγούστου
Συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

����

��������������
�������������
�������� � ���������� � �����������

�

����� � ������� � ���������

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
Διήμερο Εκδηλώσεων Ειρήνης
Οργάνωση: Δήμος Σύμης – Δήμος Ντάτσας Τουρκίας
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Ημερίδα με θέματα για τη Σύμη και τον Πανορμίτη
Οργάνωση: Κοινωνικός Σύλλογος Συμαίων «Ο
Πανορμίτης»
Ακόμη:
-Μουσικά ταξίδια με σαξόφωνο. Σαξόφωνο: Ιορδάνης
Αττιτής, Αρμόνιο: Μιχάλης Μισσός
-Προβολή ντοκυμαντέρ «Ψυχές των καϊκιών» του Νίκου
Καρακώστα
-Έκθεση ζωγραφικής από την Ένωση Δημιουργικών
Ανθρώπων Σύμης «Η Παναγιά του Κάστρου» στη Gallery
SYMI DREAM στο Χωριό
-Διάλεξη από τον Κώστα Παπακωνσταντίνου με θέμα
«Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά στα Δωδεκάνησα:
πολύτιμες για τη φύση και για τον άνθρωπο»
-Αθλητικές εκδηλώσεις (Δρόμος Θυσίας Πανορμίτης
– Σύμη, Ετήσιος Δρόμος Νημποριός – Γιαλός,
Κολυμβητικός Αγώνας Σύμη – Ντάτσα Τουρκίας κ.α.)

Χορηγοί

�����������
�������������������������
������������������������������

Βουλή των Ελλήνων, Υπουργείο Πολιτισμού,
Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, ΟΠΑΠ,
ΟΤΕ, Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Νομαρχίας Δωδεκανήσου, Hellenic Duty Free,
Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Σύμης (ΑΝΕΣ),
DODEKANISOS SEAWAYS - Κοινοπραξία
Δωδεκάνησος - Θαλάσσιες Γραμμές (Σπανός Γ.),
“Κύκνος” Διεθνές Ταξιδιωτικό Πρακτορείο ΕΠΕ
(Φιλήμονας Βαλσάμης), KALLITHEA SUN HOTEL,
ATLANTICA PRINCESS HOTEL, Αφοι Διακομιχάλη
ΑΕ, ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ – Γ. Σκουτέλης, KALODOYKAS
HOLIDAYS, GLAROS – Car & Bike rentals,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΗΣ «ΑΙΓΙΑΛΙΣ», Περιοδικό
“EGEO EXOTIKO”, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΡΑΗΣ, ΑΓΕΡΙ FM,
Ραδιοφωνικός Σταθμός Σύμης
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΤΗΛΗ
τη στήλη επιμελείται η Αντιγόνη Παλατιανού

ΚΟΥΛΟΥΒΑΧΑΤΑ
Φασουλής και Περικλέτος
ο καθένας νέτος σκέτος
του Γεωργίου Σουρή
Περικλέτος: Τι σούλθε μισοβδόμαδα ναλθής να με σκοτίσεις;
Φασουλής: Τρέχουν σπουδαία πράγματα που είναι να σαστίσεις.
Περικλέτος: Βρε τι μου λες;
Φασουλής: Για να σ’ ευρώ πριν φθάσει το Σαββάτο αυτό θα
πει πως έγινε ο κόσμος άνω κάτω.
Περικλέτος: Τι τρέχει;
Φασουλής: Σού’ πα, Περικλή, κι εις φύλλα περασμένα πως η
Αντιπολίτευσις τα έχει σαν χαμένα, πως ο Τρικούπης έμεινε
πολύ στην εξουσίαν κι εχόρτασαν οι φίλοι του από την πανδαισίαν, πως θεωρώ επάναγκες ογρήγορα να πέσει κι ο Θοδωράκης ν’ ανεβή στην ιδική του θέση, πως πρέπει πια να φαν ψωμί
και οι αριστεροί, διότι όσον, φίλε μου, η πείνα προχωρεί τόσον
κι εκείνοι ταραχήν παθαίνουν των φρενών και συνταράττουν
θάλασσαν και γην και ουρανόν. Εξ όλων των δυστυχιών που
βλέπεις εν τη σφαίρα η πείνα μόνον φαίνεται και είναι χειροτέρα, κι όταν εκ πείνης, Περικλή, το χνώτο σου βρωμά, και
ιερά και όσια η γλώσσα βλασφημά, κι αν λέγεσαι Τρικουπικός
κι αν είσαι Δεληγιάννης, ευρίσκεσαι εις έξαψιν, δεν ξέρεις τι
να κάνεις. Σου έιπα, πως τα πράγματα εθόλωσαν εσχάτως, ο δε
ορίζων φαίνεται μ’ ηλεκτρισμόν γεμάτος. Σου είπα πως αγρίεψες του Θοδωρή τα’ ασκέρι, σου είπα, ως το κόκκαλο πως
ήλθε το μαχαίρι, και αν δεν προνοήσωμεν να φάνε οι αργοί,
δυό εξουσίαι να γενούν και δυό Πρωθυπουργοί, θα φαγωθούν τα κόμματα του έθνους καθ’ οδόν και στην Βουλήν τα
αίματα θα τρέξουν κρουνηδόν. Και τίποτα παράξενον ν’ ακούσεις μια φορά πως έγινε εις την Βουλήν μεγάλη συμφορά και
να ιδείς τριγύρω σου τους βουλευτάς κομμάτια, χωρίς παγίδια και μυαλά και με βγαλμένα μάτια, αποθαμένους, πτώματα, εκτάδην κατά γης, κι επάνω των πλανώμενον το φάσμα
της σφαγής.
Περικλέτος: Ω! μνήσθητί μου, Κύριε…
Φασουλής: Δεν είναι παίξε γέλα…η πείνα φέρνει πόλεμο, η
πείνα φέρνει τρέλλα.

Απόσπασμα πολιτικού διαλόγου που
δημοσιεύτηκε στο 279 φύλλο του
«Ρωμηού» (29 Νοεμβρίου 1881). Περιγράφει μια θυελλώδη συνεδρίαση της
Βουλής, κατά την οποία η Δεληγιαννική
αντιπολίτευση προκάλεσε θλιβερά επεισόδια, για να αποδοκιμάσει τον Τρικούπη και να τον αναγκάσει σε παραίτηση για την «προδοτική», όπως υποστήριζε, στάση που τήρησε στο Κρητικό ζήτημα και για την καθιέρωση
της Ευρείας Περιφέρειας, σαν εκλογικού συστήματος στις προσεχείς εκλογές. Αναφέρονται πολλά ονόματα βουλευτών και πολιτικών, σήμερα άγνωστοι, που στην εποχή τους ήταν φημισμένοι για τον τραμπουκισμό τους, και
η συμμετοχή τους στα επεισόδια προκαλούσε την αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό της κοινής γνώμης. Πέρα όμως
από τις λεπτομέρειες ο διάλογος αυτός
έχει τόση ζωντάνια, γοργότητα και
παραστατικότητα στις περιγραφές του,
δίνει τόσο ζωντανές και σπαρταριστές
εικόνες, ώστε θα μπορούσε κανείς να
τον παρομοιάσει το έργο του με ομηρική ραψωδία. Τόσο πλούσιο και δυνατό
είναι το επικό του στοιχείο.

Επισκεφθήκαμε, τις προηγούμενες μέρες, το φωτογραφείο του συμπατριώτη μας, γνωστού
σε όλους μας φωτογράφου, Αντώνη Πάχου. Εκεί διαπιστώσαμε την ύπαρξη ενός αρχείου
πλουσιώτατου – ιδιαίτερα για τη Σύμη – και δυστυχώς σχετικά αταξινόμητου, και
αναρωτηθήκαμε:
Θα αναλάβει κάποιος φορέας, κάποτε, να αξιοποιήσει – διασώσει το πολύτιμο αυτό αρχείο; Γιατί μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις….και
παράλληλα δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι δυνατόν ένα τέτοιο, μοναδικό αρχείο, ποσοτικά (πάνω από 400.000 αρνητικά) και ποιοτικά,
να χαθεί!
Εμείς, αμέσως σκεφθήκαμε την έκδοση ενός φωτογραφικού λευκώματος για το νησί μας, κάτι αντίστοιχο με το λεύκωμα της Ρόδου που
εκδόθηκε, με την αρωγή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για τη Ρόδο.
Στη συζήτηση που είχαμε με τον πιονέρο πατριώτη μας, φωτορεπόρτερ μας δήλωσε ότι όσοι από τους Συμιακούς επιθυμούν να αναζητήσουν
παλαιές φωτογραφίες συγγενών τους αλλά και τοπίων της παλιάς Σύμης (από το ….1917 και εδώ) μπορούν να επικοινωνούν με τον κο Αντώνη
Πάχο στο 2241092427.

Χωρίς τίτλο...

ΘΕΡΙΝΕΣ
ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΩΔΕΙΟΥ ΣΥΜΗΣ
«ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»
Με τις θερινές επιδείξεις του Δημοτικού Ωδείου Σύμης
«Γιάννης Διακογιάννης» εγκαινιάσθηκαν οι εκδηλώσεις
του φετινού 14ου Φεστιβάλ Σύμης, αφιερωμένου στην κοινωνική αλληλεγγύη. Η μουσική βραδιά πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Ιουλίου, στις 8μμ. στο πλατύ του Αι
– Γιάννη, με την παρουσία γονέων, μαθητών και καθηγητών του Ωδείου και η ποικιλία του προγράμματος περιείχε από απλά μουσικά κομμάτια μέχρι έργα των Μπετόβεν,
Μπαχ, Χάιντν και Μότσαρτ.
Κατά τη διάρκεια της δίωρης εκδήλωσης, οι μαθητές του
Ωδείου είχαν κληθεί να εκτελέσουν συγκεκριμένο μουσικό
κομμάτι στο όργανο που διδάσκονται, που με την επιμέλεια
των καθηγητών τους είχαν κατάλληλα δουλέψει και προετοιμάσει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Έτσι, το
κοινό είχε την ευκαιρία να θαυμάσει τους νεαρούς εκκολαπτόμενους μουσικούς και να
της Ειρήνης Γαζή
επικροτήσει την προσπάθειά
τους, όπως βέβαια και το αξιέπαινο εκπαιδευτικό έργο που
πραγματοποιείται στο Ωδείο Σύμης, παρά τα άλυτα οικονομικά προβλήματα και τα προβλήματα χώρου που συνεχίζει
να αντιμετωπίζει.
Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση, είναι οι
εξής (κατά σειρά εμφάνισης): Αντώνης Στεφάνου, Μιχάλης
Πετράς, Γιώργος Ζαχαριάς, Ειρήνη Φαρμακίδου, Τιμ Σρέμπερ, Σταυρονίκη Συκάλλου, Δημήτρης Κρητικός, Λευτέρης Γεωργίου, Διονύσης Μαρούλης, Ανδρέας Χασάμπαλης, Λάμπρος Γεωργίου, Γιώργος Τσέρτος, Σοφία Συκάλλου, Αντώνης Φωτάρας, Λευτέρης Κοντός, Ελένη Κρητικού, Κωνσταντίνος Φραζαδάκης, Σταύρος Αντωνιάδης,
Ιωάννης Μάγκος, Λευτέρης Χατζηπέτρος, Γιώργος Ζαρίφης, Αρεταίος Μανωλίτσης και Βασίλης Διακομανώλης.
Στο τέλος της βραδιάς η διευθύντρια του Ωδείου, κ. Σεβαστή Μανωλίτση, αφού επαίνεσε τις προσπάθειες των μαθητών και ευχαρίστησε το κοινό για την παρουσία του στην
εκδήλωση, παρουσίασε τους καθηγητές κ. Γιάννη Κατσιμπρή (κιθάρα), κ. Κατερίνα Σταμούλη (βιολί) και κ. Σοφία
Κυπριώτη (πιάνο) και τους κάλεσε δίπλα της, ώστε να
χαιρετήσουν όλοι μαζί τον κόσμο και να ανανεώσουν το
ραντεβού με τους μαθητές τους στο Ωδείο για την επόμενη σχολική περίοδο.

Ιούλιος 2008

ΤΑ ΝΕΑ

της Σύµης

Σουφλεδάκια λεμονιού

Δοκιμάστε αυτό το εύκολο και γρήγορο γλυκό με τη λεμονάτη γεύση μετά από
ένα ωραίο γεύμα και θα ενθουσιαστείτε. Τα υλικά που θα χρειαστείτε βρίσκονται
πάντα στο σπίτι και μπορείτε να ζητήσετε από τα παιδιά σας να βοηθήσουν στην
παρασκευή του.
Υλικά για 4 άτομα
3 αυγά
το χυμό 1 λεμονιού και το ξύσμα από 2 λεμόνια
50 γρ. + 3 κουτ. Της σούπας ζάχαρη
1 πρέζα αλάτι
λίγο βούτυρο
Εκτέλεση
Βουτυρώστε 4 πυρίμαχα ατομικά σκεύη
(προσέχοντας να μην κάνετε δαχτυλιές)
και προθερμάνετε το φούρνο στους 180.
Χωρίστε τους κρόκους από τα’ ασπράδια.
Χτυπήστε τους κρόκους με τα 50 γρ.
ζάχαρη μέχρι να ασπρίσει το μείγμα και
στη συνέχεια προσθέστε το ξύσμα. Χτυπήστε τ’ ασπράδια με το αλάτι και μόλις
αρχίσει να σφίγγει το μείγμα ρίξτε 2 κουτ. της σούπας ζάχαρη και συνεχίστε το
ανακάτεμα. Μόλις σφίξει αρκετά η μαρέγκα, ρίξτε σιγά-σιγά το χυμό λεμονιού
ανακατεύοντας συνεχώς. Στη συνέχεια προσθέστε με απαλές κινήσεις τη μαρέγκα
στους κρόκους μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Μοιράστε στα 4 πυρίμαχα
σκεύη καλύπτοντας τα 3⁄4. Πασπαλίστε με την υπόλοιπη ζάχαρη και ψήστε για
7 λεπτά στο φούρνο. Σερβίρετε αμέσως με μια μπάλα παγωτό βανίλια. Καλή
επιτυχία!
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ΤO ΠΙΑΤO
ΤΟΥ ΜΗΝΑ

η Λεμονιά Τσιριμώνια προτείνει:

ΤΕΜΠΕΛΟΜΟΥΣΑΚΑΣ!!!!
Φίλες και φίλοι
αναγνώστες, γεια σας!

Σμαράγδα Μακρή

Εργαστήρι μαγειρικής Μαρμίτα
Εγνατία 112 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310 278027

Στη συνέχεια της
προσπάθειας, να σας
παρουσιάσω, όσο
γίνεται περισσότερους
ανθρώπους που έχουν
στενή σχέση με το
μαγείρεμα, σας συστήνω
σήμερα, μέσα από τη
στήλη μου, την κυρία
Άννα Καραβαΐλη
–Κανλή, την Αννίκα μας,
χαΐδευτικά, η οποία τα
28 από τα 51 της χρόνια,
παραπάνω δηλαδή και
από τα μισά, μαγειρεύει
για την οικογενειακή
επιχείρηση, την ταβέρνα
ΤΡΑΤΑ.
Γιαγιά από τα 35 της,
με 8 εγγόνια και μητέρα
4 παιδιών, συνεχίζει να
μαγειρεύει, λέγοντας
χαρακτηριστικά: «τι μπα
κάουμε μωρή κοράκι
μου, α μη βοηθήσω και
τα παιδιά…»
Καταλαβαίνετε βέβαια,
για μια γυναίκα, σύζυγο,
μητέρα και γιαγιά,
με την ευθύνη της
κουζίνας στις πλάτες
της και της επιχείρησης,
γενικότερα,τις στιγμές
που έχει βιώσει.
«Μια τζωή για βιβλίο»
που λέει και η ίδια!
Μας παραχώρησε
λοιπόν, πολύ ευγενικά
τη συνταγή της για τον
«Τεμπελομουσακά» όπως
τον αποκαλεί η ίδια!
ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ
Κολοκυθάκια-μελιτζάνεςπατάτες-ντομάτακρεμμύδια-σκόρδοπιπεριές-τυρί τριμμένο
– αλάτι – πιπέρι - κρέμα

γάλακτος και μπεσαμέλ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Πλένουμε και κόβουμε
τα λαχανικά σε
φέτες, αρχίζουμε να
στρώνουμε εναλλάξ τα
λαχανικά και το τυρί,
προσθέτουμε την κρέμα
γάλακτος και στο τέλος
την μπεσαμέλ.
Ψήνουμε σε κανονικό
φούρνο.
Αυτός είναι ο
τεμπελομουσακάς της
Αννίκας, την οποία
ευχαριστώ πολύ και της
εύχομαι καλό καλοκαίρι
και καλή συνέχεια!
Εμείς δίνουμε ραντεβού
στο επόμενο φύλλο.
Γεια και χαρά σας!

ΟΔΑΣ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΥΜΗΣ
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
2008
ΣΤΗ GALLERY TOY SYMI DREAM – ΚΑΛΗ ΣΤΡΑΤΑ,
ΧΩΡΙΟ
9 – 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008
ΕΓΚΑΙΝΙΑ 7.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ – 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ
ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

ΟΔΑΣ
THE ORGANIZATION OF CREATIVE PEOPLE OF SYMI
SANTA MARIA OF THE CASTLE
Warmly invites you to their summer exhibition
At the Symi Dream Gallery, Kali Strata, Chorio
9th to 24th August 2008
Private view 9th August 7.30 pm
The gallery is open during business hours
We look forward to welcoming you there
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ΙΑΤΡΕΙΟ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΗ:

4

– 9 Αυγούστου 2008
Στο Μαυροβούνι στο Γυαλό
Με τα πόδια: στο τέλος της σκάλας που ξεκινά στα
αριστερά του Δημαρχείου (130 σκαλιά).
Mε μεταφορικό μέσο: στο τέλος του δρόμου που ξεκινά
από το νεκροταφείο στην Ελικώνη.
Με την υποστήριξη του Δήμου Σύμης
Σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ο ΦΑΡΟΣ
θα λειτουργήσει ιατρείο ζώων στο Μαυροβούνι από τη Δευτέρα 4 Αυγούστου μέχρι και το Σάββατο 9
Αυγούστου. Το ιατρείο θα λειτουργεί καθημερινά 10-2 το πρωί και 5:30-8:30 το βράδυ και ο καθένας
μπορεί να φέρει τα κατοικίδιά του ή τα ζώα που φροντίζει για να τα δουν οι κτηνίατροι εντελώς δωρεάν
και για οτιδήποτε από τα
παρακάτω:
-Γενικές εξετάσεις (τσεκάπ)
-Εμβολιασμούς
-Στειρώσεις
-Γενικές συμβουλές
-Μικροεπεμβάσεις
-Ειδικές εξετάσεις αίματος για
τον έλεγχο της Διροφιλαρίωσης
(σκουλήκι της καρδιάς),
Ερλιχίωσης και Λεϊσμανίωσης
-Εξετάσεις αυτιών (ωτοσκόπηση)
-Απλές εξετάσεις ούρων
Η φιλοξενία των κτηνιάτρων
είναι προσφορά του Kaloudoukas
Holidays. Τα εισιτήρια και οι
μετακινήσεις είναι προσφορά του
Symi Tours. Αν και οι κτηνίατροι
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
εντελώς δωρεάν, το κόστος
λειτουργίας του ιατρείου
καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από εθελοντικές προσφορές. Όποιος επιθυμεί να συνεισφέρει οικονομικά
μπορεί να κάνει μια δωρεά προς το ταμείο Ζώων Σύμης ΦΑΡΟΣ, σε έναν από τους κουμπαράδες του
ΦΑΡΟY που υπάρχουν σε πολλά σημεία στη Σύμη, καθώς επίσης και μέσω διαδικτύου στη σελίδα:
www.SymiGreece.com.
ΦΑΡΟΣ: Κτηνίατροι στη Σύμη
Τ.Θ. 41, Σύμη 85600, Δωδεκάνησα
www.symigreece.com
T 0030 6945821782 E faros@symigreece.com

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ
ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ;
Θέμα κανονισμού λειτουργίας έθεσε η μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 9-7-08 και αποχώρησε επικαλούμενη ότι με την αποχώρηση των τριών συμβούλων της μειοψηφίας δεν υπήρχε απαρτία και η συνεδρίαση
θα έπρεπε να διακοπεί πριν ακόμη αρχίσουν να συζητούνται τα θέματα.
Ο σύμβουλος της μειοψηφίας ζήτησε από τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου να εφαρμόσει το άρθρο του κανονισμού που αναφέρεται στις παρουσίες των δημοτικών συμβούλων στις συνεδριάσεις και σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησε η μειοψηφία. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι,
ο κανονισμός εφαρμόζεται κανονικά και ότι κανένας σύμβουλος δεν έχει απουσιάσει πάνω από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ώστε να εκπέσει του αξιώματός του, και πως στη
συγκεκριμένη συνεδρίαση θα συζητηθεί θέμα το οποίο
αφορά τις οικονομικές ενισχύσεις των κτηνοτρόφων. Θέμα,
το οποίο αν δεν συζητηθεί όχι
μόνο υπάρχει κίνδυνος να
χάσουν οι κτηνοτρόφοι τις ενισχύσεις, αλλά και να επιστρέψουν και τα χρήματα τα οποία
έχουν εισπράξει τα τελευταία
χρόνια 5 χρόνια και τα οποία
ανέρχονται στα 2.500.000 ευρώ.
Ακόμη, ο Πρόεδρος απαντώντας
στον ισχυρισμό της μειοψηφίας
ότι δεν υπάρχει απαρτία αναφέρθηκε σε άρθρο του κώδικα,
το οποίο και διάβασε, με βάση
το οποίο δεν ισχύει ο ισχυρισμός
της μειοψηφίας και συνέχισε τη συνεδρίαση.
Ωστόσο η μειοψηφία κατέθεσε ένσταση κατά της εγκυρότητας της συνεδρίασης, η οποία, σημειωτέον, αν αργήσει
να συζητηθεί από την Περιφέρεια, θα έχει σαν αποτέλεσμα
να παρέλθει ο οριζόμενος χρόνος που προβλέπεται για την
καταβολή των επιδοτήσεων. Έτσι, ο κίνδυνος να χάσουν οι
κτηνοτρόφοι τα ποσά που εισέπρατταν κάθε χρόνο, είναι
ορατός. Για το έτος 2008 το ποσό που θα εισπράξουν ανέρχεται στα 500.000 ευρώ περίπου.

ΠΩΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ
ΟΧΛΗΣΗ!
Ύστερα από συνεχή παράπονα που
δεχόμαστε σχετικά με τον θόρυβο που
δημιουργείται τις μεταμεσονύκτιες
ώρες, εξ αιτίας της υψηλής έντασης της
μουσικής σε αρκετά καταστήματα, ιδιαίτερα στο Γιαλό, ζητήσαμε και δημοσιεύουμε τους όρους σύμφωνα με τους
οποίους μπορούν τα καταστήματα να
χρησιμοποιούν μουσικά όργανα (ραδιόφωνο, κασετόφωνο, CD μικρής ισχύος
ή μέχρι δύο έγχορδα όργανα χωρίς ενισχυτή). Οι ώρες λειτουργίας των παραπάνω (μουσική) για την χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
είναι από τις 07.00 έως τις 15.00 και από
17.30 έως τις 22.00. Η χειμερινή περίοδος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου έως την
31η Μαρτίου. Κατά τη θερινή περίοδο
(1η Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου) οι
ώρες είναι από 07.00 έως 15.00 και από
17.30 έως 23.00.
Η μουσική θα πρέπει να βρίσκεται στο
βάθος του καταστήματος σε χαμηλή
ένταση, ώστε να μην διαταράσσεται η κοινή ησυχία των κατοίκων. Η
χρήση μουσικών οργάνων τις ώρες της
κοινής ησυχίας απαγορεύεται. Οι μουσικές συσκευές δεν συνδέονται με ενισχυτή ή μεγάφωνα. Τα στερεοφωνικά
μηχανήματα θα πρέπει να είναι χαμηλής ισχύος και ο παραγόμενος ήχος δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει τα 80 DB μέσα
στο κατάστημα και τα 35 έξω από αυτό.
Στη διάρκεια της χρήσης των μουσικών
οργάνων, οι πόρτες και τα παράθυρα θα
παραμένουν κλειστά.
Αυτά αναφέρουν οι κανονισμοί. Τα
εφαρμόζουμε; Και αν όχι, γιατί ;

Ιούλιος 2008

Ιούλιος 2008

ΤΑ ΝΕΑ

Δωρεά ανθρωπιάς:

Από τον Μιχάλη Αγγελίδη στο
γηροκομείο του Πανορμίτη
Ζούμε σε μια εποχή, όπου
η κοινωνική δραστηριότητα δεν στοχεύει στην ισόρροπη υλική και πνευματική
πρόοδο του ανθρώπου και την
ηθική καταξίωσή του. Το πρότυπο του πνευματικού ανθρώπου έχει υποχωρήσει και οι
ηθικές αξίες έχουν χάσει πολύ
έδαφος, που, όμως έχει καλυφθεί από την ευζωία και το
χρήμα.
Ο υλικός πλούτος παράγεται
για τον πλούτο, το χρήμα για
το χρήμα. Τούτο δεν προορίζεται, να καλύψει λογικές ανάγκες του ανθρώπου και να εξασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο
στους πολλούς, βελτιώνοντας
τις συνθήκες ζωής και εργασί-

φωτεινές
προσωπικότητες,
που με τη ζωή και τη στάση
τους απέναντι στους άλλους,
καταφέρνουν να κτίζουν και
να συντηρούν την ελπίδα και
να δυναμώνουν την πίστη, ότι
ακόμα δεν ήρθε η «συντέλεια
του κόσμου».
Μια τέτοια ελπίδα γεννά στους
Συμιακούς ο εκλεκτός δικηγόρος των Πατρών Μιχάλης
Αγγελίδης του Γεωργίου και
της Ισαβέλλας. Ο Μιχάλης
γεννιέται στη Σύμη το 1917 και
φεύγει από το νησί το 1935, σε
ηλικία 18 ετών, για σπουδές
στην Αθήνα.
Γυρίζει στη Σύμη με τη λήξη
του
δευτέρου
παγκοσμί-

κιωμένος αυτός τον απασχολεί το γηροκομείο της
Σύμης και η συνεχής λειτουργία του. Η είδηση
ότι μπορεί να κλείσει από
έλλειψη χρημάτων έδωσε
την ευκαιρία στον Μιχάλη
να φανερώσει την αγάπη
και το σεβασμό του για τον
Πανορμίτη και να εκφράσει
με μεγάλη δωρεά τα φιλάνθρωπα αισθήματά του,
ώστε οι ηλικιωμένοι τρόφιμοι του γηροκομείου του
Πανορμίτη να μείνουν στις
θέσεις τους και να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμό του.

εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια δραχμές (170.000.000).
Αυτή η δωρεά είναι η μεγαλύτερη από τη λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου
που γίνεται στον Πανορμίτη
και κατ’ επέκταση στη Σύμη.
Με τις θαυμαστές πράξεις
τέτοιων ανθρώπων κρατιούνται όρθιες οι κοινωνίες και
δεν πέφτουν να τσακιστούν
από την αρπαγή, τη δολιότητα και την απληστία.
Πιστεύεται, ότι, μετά την
αποδοχή της δωρεάς, με μια
πετυχημένη διαχείριση, διασφαλίζεται η λειτουργία
του γηροκομείου για αρκετές δεκαετίες. Όμως σε περί-

Άρθρο του Νίκου Χατζηνικήτα στην εφημερίδα
ας τους, αλλά για ατομική ικανοποίηση και προβολή.
Οι κοινωνίες, λοιπόν, σηκώνουν ψηλά ό,τι δημιουργεί τη
βασική δύναμη της διαφθοράς
και της σήψης, βυθίζοντας στο
σκοτάδι τον άνθρωπο. Έτσι οι
συνειδήσεις παραμορφώνονται, τα συναισθήματα αλλοιώνονται, οι οικογένειες διαλύονται, το κακό θεριεύει. Και
το χειρότερο το κακό δεν ακολουθείται από τύψεις, εσωτερικές κυρώσεις ή μετάνοια.
Φωτεινές προσωπικότητες
Είναι ευτύχημα για την κοινωνία το ότι ζουν ανάμεσά της
και κάποιοι άνθρωποι, κάποιες

ου πολέμου το 1945 για να
δει τους δικούς του. Αργότερα η δικηγορία τον οδηγεί
στην Πάτρα, όπου και ριζώνει.
Εδώ αποκτά οικογένεια και
σήμερα έχει τρία παιδιά και
πέντε εγγόνια. Ως δικηγόρος
υπηρετεί με ευσυνειδησία τη
Θέμιδα και δραστηριοποιείται
στον συγγραφικό τομέα. Ένα
ογκωδέστατο έργο του αποτελεί έκφραση του επιστημονικού πιστεύω του διακεκριμένου Συμιακού δικηγόρου των
Πατρών.
Η Σύμη και ιδιαίτερα ο Πανορμίτης έχουν χαραχτεί στην
ψυχή του και τροφοδοτούν
αδιάλειπτα τα όνειρά του. Ηλι-

Πετυχημένη διαχείριση
Ο Μιχάλης, γιος πλούσιου
Συμιακού σπογγέμπορου,
δώρισε οικοπεδική έκταση
στον Πανορμίτη, που βρίσκεται στο νησί της Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την
εκτίμηση της εφορείας της
περιοχής η αξία της ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων
(426.000) Ευρώ.
Είναι γνωστό ότι η εμπορική αξία ξεπερνά την αντικειμενική, οπότε η δωρεά
διαμορφώνεται στο μισό
εκατομμύριο ευρώ. Σε δρχ.
για εύκολη κατανόηση του
ποσού αγγίζει περίπου τα
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πτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να
συνεχιστεί η λειτουργία του η
δωρεά θα απορροφάται «επιτοπίως» μέσα στα γεωγραφικά όρια του μοναστηριού.
Εφημερίδα «Πρόοδος»
24-06-2008
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε απόλυτα με τα

όσα καταθέτει στο κείμενό του ο κ. Ν. Χατζηνικήτας. Όμως, για την ιστορία
θα υπενθυμίσουμε ορισμένα πράγματα ώστε να μην
ξεχνιόμαστε.
α. Ναι, το γηροκομείο
οδεύει προς το τέλος του
και πολύ αμφιβάλουμε αν
η δωρεά του κ. Μ. Αγγελίδη το κρατήσει για μερικά
χρόνια ακόμη ανοιχτό.
Χρειάζεται βούληση που
δεν ξέρουμε εάν υπάρχει. Από την πρώτη στιγμή
που ξεκίνησε η διαδικασία κατασκευής του κτιρίου είχαμε καταθέσει τις
απόψεις μας γραπτώς, οι
οποίες προέβλεπαν ημερομηνία λήξης του εγχειρήματος, και φυσικά αποδοκιμασθήκαμε. Βέβαια, δεν
χαιρόμαστε για την κατάληξη αυτή.
β. Η δωρεά του κ. Μ. Αγγελίδη, όντας συγκινητική, δεν μπορεί να αφήσει
αδιάφορο όποιον ενδιαφέρεται πραγματικά για
την τρίτη ηλικία. Καλό θα
είναι, ο αγαπητός συμπατριώτης μας να θέσει τους
όρους του στη δωρεά.
γ. Για την αποκατάσταση
της αλήθειας, η μεγαλύτερη
δωρεά που έχει γίνει μεταπολεμικά στη Σύμη έως
και σήμερα είναι αυτή του
αείμνηστου Μιχάλη Χατζή
του Λουΐζου, ο οποίος με
την ιδιόγραφη διαθήκη του
στις 6-6-1978 άφησε στο
Δήμο ένα οικόπεδο έκτασης 2.000 τ.μ. στην περιοχή Βούλα Αττικής αξίας
3.000.000 ευρώ, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις,
ένα οικόπεδο στην Κόριν-

θο και 6 διαμερίσματα στην
Αθήνα. Όλα μαζί εκτιμώνται
στα 6.000.000 ευρώ. Μέχρι
πρότινος και σύμφωνα με
την επιθυμία του θανόντος,
ο Δήμος είχε την ψιλή κυριότητα την δε επικαρπία η
Ελένη Δημητροπούλου, έως
τον θάνατο της οποίας και
η επικαρπία περνάει αυτόματα στο Δήμο. Επιθυμία
του δωρητή ήταν να συσταθεί επιτροπή εκπροσώπων
από το Δήμο Σύμης και το
Γυμνάσιο Λύκειο Σύμης για
την διαχείριση της περιουσίας. Ρητή εντολή του αείμνηστου Χατζή ήταν το 25%
των εισοδημάτων να δίδεται στο σύλλογο φιλανθρωπίας «Ιωάννης ο Χρυσόστομος» (φιλόπτωχος), το έτερο
25% για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών
απόρων και το υπόλοιπο
50% για την βοήθεια των
άριστων σε διαγωγή και επίδοση μαθητών του Γυμνασίου Λυκείου Σύμης. Ο Δήμος
με απόφασή του προχώρησε στη δημιουργία «Ιδρύματος Μ. Χατζή», η οποία
και εγκρίθηκε από το εφετείο και το γραφείο κληροδοτημάτων του Υπουργείου
Οικονομίας.
δ. Εκτός του Μ. Χατζή,
μεταπολεμικά ως μεγάλοι
δωρητές συμπατριώτες μας
θα πρέπει να αναφερθούν
οι Ανδρέας Διακομιχάλης,
Τάσος Μαραβέλιας, Νικήτας Παραής και άλλοι οι
οποίοι ενδεχομένως διαχρονικά ή αθόρυβα βοήθησαν
και βοηθούν το Δήμο στο
κοινωνικό του έργο, αλλά
και στην κατασκευή έργων
υποδομής.

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΜΑΡΙΑ
ΣΥΚΑΛΛΟΥ

ΤΟ ΜΟΝΟ ΝΟΜΙΜΟ &
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΗ.
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
CAMBRIDGE ΣΤΗ ΣΥΜΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

22460 71961 - 6944549796

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 65μέλη του Συλλόγου Συμιακών
της Ελευσίνας επισκέφθηκαν το νησί τους για ένα δεκαήμερο. Το
ενσταντανέ είναι από την παραμονή τους στη Σύμη.
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Σύμη και...

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με θέμα τον «Συμμετοχικό προγραμματισμό για την εγκα- 2.Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στο νησί, μέσω
τάσταση μιας ανεμογεννήτριας 850 kw και ενός φωτοβολταϊ- μίας αποκεντρωμένης φιλικής προς το περιβάλλον παραγωκού πάρκου 560 kw στη Βίγλα της Σύμης», πραγματοποιήθη- γής ενέργειας.
κε στις 27 Ιουνίου από το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 3.Η σταδιακή απεξάρτηση από το ακριβό πετρέλαιο και την
Ενέργειας) ημερίδα στη Σύμη, στην οποία παρουσιάστηκαν και εισαγομενη ενέργεια.
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα οφέλη που προκύπτουν 4.Η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η
από τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών.
ποιότητα ζωής, ο «πράσινος τουρισμός» και η δημιουργία
Το ακροατήριο αρκούντως ικανοποιητικό, για τα δεδομένα της νέων θέσεων εργασίας στη Σϋμη.
Σύμης, έδειξε το ενδιαφέρον του και αυτό φάνηκε από τη συζή- 5.Η προώθηση των στόχων της χώρας σχετικά με τη μείωση
τηση που ακολούθησε μετά τις εισηγήσεις.
των αερίων του θερμοκηπίου και τη χρήση των ΑΠΕ στο
Το Προεδρείο της ημερίδας αποτελείτο από τον Δήμαρ- ελληνικό ενεργειακό σύστημα.
χο Σύμης, τον Αντινομάρχη κ. Στάθη Κουσουρνά και τον κ.
Γιάννη Αγαπητίδη, Πρόεδρο του ΚΑΠΕ.
Σύντομη τεχνική περιγραφή
Μετά τους χαιρετισμούς εκπροσώπων φορέων, ακολούθησαν
εισηγήσεις και παρουσιάστηκε η μελέτη που εκπονήθηκε για Ανεμογεννήτρια
τη Σύμη. Ειδικά ο κ. Γκούμας, από το τμήμα μελετών αναπτυξι- Η ονομαστική ισχύς της ανεμογεννήτριας είναι 850 kw. Η
ακών έργων του ΚΑΠΕ, σε ότι αφορά τη Σύμη, έδωσε τα παρα- ανεμογεννήτρια αυτή θα λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα
κάτω στοιχεία.
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνΜέγιστη χρήση των ΑΠΕ στη Σύμη με φωτο: Μιχάλης Αλεξόπουλος
δεδεμένη στο δίκτυο Μέσης Τάσης της
μία ανεμογεννήτρια κι ένα φωτοβολταΔΕΗ. Η ονομαστική τάση στο άκρο της
ϊκό σταθμό.
ανεμογεννήτριας ανέρχεται στα 690V
Βασικοί τεχνικοί, περιβαλλοντικοί και οικονομικοί δείκτες της με μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης 5,5kA. Η τουρμπίνα
επένδυσης.
της συγκεκριμένης ανεμογεννήτριας είναι ασύγχρονη, συνΣυνολική ισχύς ανεμογεννήτριας 850 kw
δεδεμένη με ηλεκτρονικά ισχύος, με σύστημα ελέγχου της
Συνολική ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού 560 kwp
κλίσης των πτερύγων (Pitch) και ενεργό σύστημα προσαΕτήσια Συνολική Παραγωγή Ενέργειας 3.572.957 kwh/y
νατολισμού που στρέφει τον δρομέα με μέτωπο ανάντη
στην κατεύθυνση του πνέοντος
ανέμου.
Φωτοβολταϊκός σταθμός
Η συνολική εγκατεστημένη
ισχύς θα είναι 560 kWp και η
διαθέσιμη έκταση του χώρου
εντός του οποίου θα εγκατασταθεί ανέρχεται σε περίπου
12.5 στρ. (1.25 hectares). Ο
Φ/Β σταθμός θα αποτελείται
από συστοιχίες (strings) μονοκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών
πλαισίων (panels) και θα χρησιμοποιηθούν 3.192 τεμάχια
μονοκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 175 Wp.
Η γωνία κλίσης των Φ/Β πλαισίων ως προς το οριζόντιο επίπεδο υπολογίστηκε, βασιζόμενη στο γεωγραφικό πλάτος και
μήκος της περιοχής, ίση με 32ο
με νότιο προσανατολισμό -2ο .
Ο συγκεκριμένος φωτοβολταϊκός σταθμός αποτελείται από
Αέρια του θερμοκηπίου που αποφεύγονται 3.516,8 tCO2/y
76 Φ/Β γεννήτριες (ή 228 συστοιχίες ανά τρεις) συνδεΣυνολικός Προϋπολογισμός έργου 4.724.854,0 ευρώ
δεμένες σε έναν κατάλληλο αντιστροφέα για τη μετατροΑπλή περίοδος αποπληρωμής ιδίων κεφαλαίων 5,9 έτη
πή της συνεχούς τάσης σε εναλλασσόμενη 230 V. Κάθε
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 20,4%
Φ/Β συστοιχία αποτελείται από 14 τμχ. Φ/Β πλαισίων σε εν
Καθαρή Παρούσα Αξία ιδίων κεφαλαίων 2.346.024,16 ευρώ
σειρά ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ τους και θα παράγει συνεΣτόχοι
χές ρεύμα ονομαστικής τάσης Vmax = 495,6 V και έντασης
1.Η Σύμη χρησιμοποιώντας στον μέγιστο τεχνικά δυνατό Imax =4,95 Α.
βαθμό τις ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Θέση εγκατάστασης
να αποτελέσει πρότυπο «πράσινου νησιού».
Η προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας (Α/Γ) και του φωτοβολταϊκού σταθμού (Φ/Β) βρίσκεται
στο κεντρικό τμήμα της Σϋμης
στη θέση Βίγλα (Άγιος Νικόλαος) και απέχει από τη χώρα 1,1
km. Ο δεύτερος κοντινότερος
οικισμός μετά τη Σύμη είναι το
Πέδι που απέχει 2,5 km ανατολικά αυτής (γεωγραφικό μήκος
27ο 49΄53,89΄΄ (Ε) γεωγραφικό
πλάτος 36ο 35΄55,48΄΄ (Ν) και
ύψος 550 m από την επιφάνεια
της θάλασσας.
Ο κ. Αγαπητίδης στο χαιρετισμό
του ανέφερε:
«Η υπερθέρμσνση του πλανήτη, ως αποτέλεσμα του φαινομένου του θερμοκηπίου, έχει καταστεί το κυρίαρχο περιβαλλοντικό ζήτημα του αιώνα μας, ενώ
η ραγδαία αύξηση των τιμώ του
πετρελαίου έχει φέρει, σε όλο τον
κόσμο, πολίτες, επιστήμονες και
κυβερνήσεις αντιμέτωπους με
μια σειρά από σοβαρά περιβαλ-

λοντικά και κοινωνικο-οικονομικά θέματα.
Στο σύνθετο και πιεστικό ενεργειακό πρόβλημα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και η Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΑΞΕ) αποτελούν μια αξιόπιστη και περιβαλλοντικά
φιλική λύση, με σύγχρονες, αποτελεσματικές και αποδοτικές τεχνολογίες που συνεισφέρουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
Ιδιαίτερα, στο μη διασυνδεδεμένο νησιωτικό χώρο της
Ελλάδας, το υψηλό δυναμικό αιολικής και ηλιακής ενέργειας, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για αξιοποίηση ως υπόδειγμα ήπιας παρέμβασης σε ένα πανέμορφο αλλά και ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό επιλογές όπως
τα υβριδικά συστήματα και τα μικροδίκτυα που βρίσκονται
σε συνεχή εξέλιξη αποσκοπώντας στη μεγάλη διείσδυση
των ΑΠΕ στα ηλεκτρικά δίκτυα και αποτελούν προτεραιότητα για την έρευνα διεθνώς.
Με δεδομένη την κατεύθυνση των νησιών μας προς την
τουριστική ανάπτυξη, πρέπει να αναφέρουμε ότι διαφαίνεται μια σημαντική τάση τουριστών, από την Βόρεια και
Κεντρική κυρίως Ευρώπη, να επιλέγουν τους προορισμούς
τους και με βάση τα οικολογικά κριτήρια. Οι συνέργειες
Ενέργειας – Τουρισμού για την ενσωμάτωση νέων και καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών στον τουριστικό τομέα
είναι άμεση ανάγκη αφού θα συμβάλουν,
-στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού μέσω της προσέλκυσης νέων ομάδων υψηλού επιπέδου με οικολογικές ευαισθησίες
-στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αφού επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών
-στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
-την χρήση υλικών και υλοποίηση διαδικασιών που δεν
επιβαρύνουν το περιβάλλον
-στην αντιμετώπιση του προβλήματος κάλυψης της αιχμής
του ηλεκτρικού φορτίου, στα τουριστικά νησιά της χώρας
-στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Ήδη η τεχνολογία κάνει συνεχώς βήματα. Σήμερα π.χ.
υπάρχουν Φ/Β συστήματα που ενσωματώνονται στα τζάμια
και είναι απόλυτα συμβατά με παραδοσιακούς οικισμούς
όπως η Σύμη. Από την άλλη πλευρά όμως η άγνοια και
κακή προαίρεση μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις όπως το ανυπόστατο ότι χρησιμοποιώντας τις ΑΠΕ
κινδυνεύει ο τουρισμός, πράγμα που δεν έχει συμβεί πουθενά.
Το ΚΑΠΕ, επικεντρωμένο στο στόχο του για την ανάπτυξη και προώθηση των ΑΠΕ, συνεχίζει να αναβαθμίζει το
επιτυχημένο «πείραμα» της Κύθνου, με σημαντικά αποτελέσματα στις ερευνητικές δραστηριότητές του, αλλά και
στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενημέρωση των
πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης
της ενέργειας. Άλλωστε, επιθυμούμε τα επιτυχημένα έργα,
να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, εντός και εκτός των
συνόρων της χώρας μας».

Οι πρώτες Φ/Β συστοιχίες
στο Δήμο Σύμης
Περατώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των δύο
φωτοβολταϊκών συστοιχιών στα δώματα των δεξαμενών που βρίσκονται στα Βαλανίδια. Από τη στιγμή που
η ΔΕΗ θα τοποθετήσει τους μετρητές, θα αρχίσει και η
πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από το Δήμο στη ΔΕΗ,
όπως μας ενημέρωσε ο εργολάβος.
Κάθε μέρα καθυστέρησης κοστίζει στο Δήμο 250 ευρώ,
δηλαδή θα μπορούσε να εξοικονομήσει ο Δήμος μας
ενέργεια κόστους 250 ευρώ.
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της Σύµης

Πως το Δημόσιο απέκτησε την κυριότητα
ακινήτων στη νήσο Σύμης
Σύμφωνα

με τα προνόμια οι Δήμοι, περιήλθαν στη κυριπου είχε η νήσος Σύμη επί ότητα του Ελληνικού ΔημοσίΤουρκοκρατίας, η οποία είχε ου. Έτσι στην κυριότητά του
διοικητική αυτοτέλεια, όλα Ελληνικού Δημοσίου περιήλτα ακίνητα της νήσου Σύμης θαν και όλα τα ακίνητα που
που δεν ανήκαν στη κυριό- ανήκαν στο Δήμο Σύμης ανετητα ιδιώτη ανήκαν
στη τότε Κοινότητα Σύμης. Συγκεκρι- Δημητρίου Σαλαμαστράκη
μένα σαυτήν ανήκαν Δικηγόρου Ρόδου
«όλαι ανεξαιρέτως αι
οιασδήποτε φύσεως
είδους και συστάσεως αδέ- ξάρτητα που βρισκόντουσαν
σποτοι γαίαι αι εφ΄ όλης της και ποιος ήταν ο προορισμός
νήσου Σύμης από της παρα- τους. Όμως ο Δήμος Σύμης
λίας μέχρι των κορυφών των πάντα θεωρούσε τα ακίνητα
ορέων», όπως αναγράφεται αυτά δικά του, γιαυτό και εξαστη πρώτη σελίδα του βιβλίου κολουθούσε να κατέχει και να
Κτηματολογίου της τότε Κοι- νέμεται αυτά ως δικά του, με
νότητας Σύμης με ημερομη- γνώση φυσικά και του Ελληνία Ιούλιος 1905, που υπάρχει νικού Δημοσίου.
στο Δήμο Σύμης. Στην κυριό- Στη συνέχεια όμως με το

τητα δηλαδή της τότε Κοινότητας Σύμης ανήκαν όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα τα οποία
δεν ανήκαν με τίτλο στους
κατοίκους της ή σε τρίτους.
Αρμόδια για την προστασία
των ακινήτων και τη μεταβίβασή τους ήταν Δημογεροντία, υπάρχουν δε πάρα πολλές
αποφάσεις αυτής περί πώλησης ακινήτων, ιδίως οικοπέδων, στους κατοίκους της,
καταχωρημένες στα σχετικά
βιβλία της που υπάρχουν στο
Δήμο Σύμης.
Το καθεστώς αυτό διατηρήθηκε και μετά τη κατάληψη της νήσου Σύμης από
τους Ιταλούς, Γερμανούς
και Άγγλους. Όμως με το
Παράρτημα XIV της Συνθήκης Ειρήνης της 10-2-1947
ανάμεσα στους «Συμμάχους
και τις συνασπισμένες δυνάμεις», μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα, και την Ιταλία,
η οποία κυρώθηκε με το ΝΔ
423/10-2-1947, όλα τα ακίνητα που ανήκαν στη κυριότητα του Ιταλικού Δημοσίου και των παρακρατικών
οργανώσεων, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονταν και

άρθρο 12 παρ. 2 του ν.
2100/1952 παραχωρήθηκαν
δωρεάν, μετά των επ΄ αυτών
κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη κυριότητα των οικείων Δήμων, αυτοδίκαια και
χωρίς καμία άλλη διατύπωση, όλοι οι χώροι στη Δωδεκάνησο που φέρονταν ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου ως διαδόχου του Ιταλικού Δημοσίου, εγγεγραμμένοι ή όχι στα Κτηματολόγια, εφόσον ήσαν κοινόχρηστοι
κατά το εγκεκριμένο σχέδιο
της πόλης ή από τον τρόπο
της διάθεσης και της χρησιμοποίησής τους, εκτός από τους
αιγιαλούς, όπως οδοί, πλατείες, δενδροστοιχίες, ανθόκηποι, άλση, φυτώρια κλπ.. Επομένως εκτός από τους αιγιαλούς όλοι οι άλλοι κοινόχρηστοι χώροι, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται οι
πλατείες, δρόμοι, οι σκάλες
και οι παραλίες, δηλαδή, κατά
το άρθρο 3 του κτηματολογικού Κανονισμού που ίσχυε
και στη Σύμη, η ζώνη γης από
το όριο του αιγιαλού μέχρι και
το όριο κάθε άλλης ιδιοκτησίας δημόσιας ή ιδιωτικής, ανε-

ξάρτητα πως και πότε είχαν
σχηματιστεί που είχαν
περιέλθει στη κυριότητα
του Ελληνικού Δημοσίου
και χρησιμοποιούνταν ως
τέτοιοι κατά τη ψήφιση του
ν. 2100/1952, περιήλθαν
αυτοδικαίως στη κυριότητα
των Δήμων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διαπιστωτικής πράξης
ή η μεταγραφή στα βιβλία
μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σύμης (βλ.
ΑΠ 1172/97 ΕΕΝ 1999.160
Εφ.Δωδ/σου 144/80 και
138/81 αδημ.). Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω
όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι
(δρόμοι, πλατείες, σκάλες
κλπ) που βρίσκονται μέσα
στα διοικητικά όρια των
Δήμων και
Κοινοτήτων ανήκουν στην
κυριότητά
τους,
σύμφωνα με τους
εκάστοτε ισχύοντες Κώδικες Δήμων
και
Κοινοτήτων,
το άρθρο
968
ΑΚ
και άρθρο
4 του ν.
3155/1955
(βλ. Τούση
Ε μ π ρ .
Δίκαιο έκδ.
Γ΄ παρ. 13
σημ.
31
σελ. 83 και
ΕφΔωδ/
σ
ο
υ
144/1908
αδημ.).
Βέβαια ο νόμος ορίζει
ότι οι παραπάνω χώροι
και τα ακίνητα περιήλθαν
στους Δήμους, όμως κατά
την άποψή μου ο νόμος
δεν ήθελε να αποκλείσει τις Κοινότητες, ενόψει
του ότι κατά την Ιταλική
κατοχή δεν υπήρχαν Κοινότητες αλλά Δήμοι. Έτσι
όλοι οι παραπάνω κοινόχρηστοι χώροι, μεταξύ των
οποίων και όλες οι παραλίες ανήκουν στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες
και όχι στο Δημόσιο και
γιαυτό κακώς εκμεταλλεύεται τις παραλίες το Δημόσιο και παραχωρεί στους
Δήμους και τις Κοινότητες
το δικαίωμα της εκμετάλλευσής τους έναντι ανταλλάγματος.
Επίσης σύμφωνα με το
άρθρο 18 παρ. 1 περ. θ΄ του
Ν. 3800/1957 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί προστασίας και διοικήσεως των
δημοσίων κτημάτων κειμένων διατάξεων ως και των
διεπουσών του εν Δωδε-

κανήσω Οργανισμού Νομ.
2100/1952 κλπ.», περιήλθαν
αυτοδίκαια στην κυριότητα
ορισμένων Δήμων και Κοινοτήτων οι νησίδες που αναφέρονται σαυτό, στην κυριότητα δε του Δήμου Σύμης
περιήλθαν οι νησίδες Νήμος,
Χονδρός, Πλάτη, Οξειά και
Διαβατές.
Πρόβλημα φυσικά στην
πράξη δεν υπήρχε μέχρι την
έναρξη σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, λόγω
του ότι με τη Συνθήκη Ειρήνης απλά επήλθε τυπική
μεταβολή στην κυριότητα
των ακινήτων, όχι όμως και
στην πραγματική κατάστασή τους, ήτοι τη νομή και
κατοχή τους, γιαυτό και προφανώς δεν υπήρξε αντίδραση τότε από κανένα. Όταν
όμως ανέλαβα εκ μέρους
του Δήμου Σύμης να καταχωρήσω στα κτηματολογικά
βιβλία του Εθνικού Κτηματολογίου μεταξύ των άλλων
και τα ακίνητα που κατείχε
και νεμόταν τότε διαπίστωσα το πρόβλημα κυριότητας
που είχε ο Δήμος Σύμης τόσο
για τα ακίνητα που βρισκόντουσαν μέσα στα όρια των
οικισμών του όσο και εκείνα
που βρισκόντουσαν εκτός
αυτών και τα οποία δεν είχαν
περιέλθει στην κυριότητά
του σύμφωνα με του παραπάνω νόμους.
Ευτυχώς όμως πρόβλημα
υπήρχε σε όλες τις περιοχές
που συντασσόταν το Εθνικό
Κτηματολόγιο με τα ακίνητα γενικά που διεκδικούσε το
Δημόσιο, γιαυτό με το άρθρο
4 παρ. 1 και 2 του νόμου
3127/2003 (ΦΕΚ Α 67/193-2003) ορίστηκε ότι σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα
σε σχέδιο πόλεως ή μέσα
σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή μέσα
σε οικισμό κάτω των 2.000
κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου εφόσον α) νέμεται,
μέχρι την έναρξη ισχύος του
νόμου αυτού, αδιαταράκτως
για δέκα (10) έτη το ακίνητο,
με νόμιμο τίτλο από επαχθή
αιτία, υπέρ του ιδίου ή του
δικαιοπαρόχου του, που έχει
καταρτισθεί και μεταγραφεί
μετά την 23-2-1945, εκτός
εάν κατά την κτήση της
νομής βρισκόταν σε κακή
πίστη, ή β) νέμεται, μέχρι
την έναρξη ισχύος του νόμου
αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστημα
τριάντα (30) ετών, εκτός εάν
κατά την κτήση της νομής
βρισκόταν σε κακή πίστη.
Στο χρόνο νομής που ορίζεται στις περιπτώσεις α`
και β` πρoσμετράται και ο
χρόνος νομής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε με τις
ίδιες προϋποθέσεις, Σε κακή
πίστη βρίσκεται ο νομέας,
εφόσον δεν συντρέχουν οι

προϋποθέσεις του άρθρου
1042 του Α, Κ.. Οι διατάξεις της προηγούμενης
παραγράφου εφαρμόζονται για ακίνητο εμβαδού
μέχρι 2.000 τ.μ.
Δηλαδή με τις διατάξεις
αυτές επιτράπηκε η απόκτηση κυριότητας ακινήτου του Δημοσίου με χρησικτησία, εφόσον νέμεται
και κατέχει κάποιος ακίνητο του Δημοσίου τουλάχιστον για 30 χρόνια μέχρι
τη δημοσίευση του νόμου
αυτού, ήτοι μέχρι τις 193-2003 και υπό τις λοιπές
προϋποθέσεις που ορίζουν
οι διατάξεις αυτές. Έτσι
ενόψει του ότι ο Δήμος
Σύμης εξακολουθούσε να
νέμεται και να κατέχει
συνεχώς όλα τα ακίνητα
που ανήκαν σαυτόν πριν
από τη Συνθήκη Ειρήνης και τα οποία βρισκόντουσαν μέσα στα όρια
των οικισμών του, απέκτησε την κυριότητά τους
με έκτακτη χρησικτησία. Το ίδιο φυσικά συνέβηκε και για όλα τα ακίνητα που διεκδικούσε από
ιδιώτες το Δημόσιο και τα
οποία βρίσκονται εντός
των ορίων των οικισμών
του Δήμου Σύμης.
Αυτό όμως δεν συνέβηκε
και με τα ακίνητα τα οποία
βρίσκονται εκτός των
ορίων των οικισμών, τα
οποία δυστυχώς καταχωρήθηκαν για καθαρά τυπικούς λόγους στο Δημόσιο.
Μάλιστα το Δημόσιο υπέβαλε δηλώσεις και ενστάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα εκτός των
ορίων των οικισμών, με
αποτέλεσμα πάρα πολύ να
βρεθούν σε δύσκολη θέση
και να ταλαιπωρηθούν
αρκετά μέχρι να αποδείξουν την ύπαρξη κυριότητας επί των ακινήτων που
νεμόντουσαν και κατείχαν. Για το λόγο αυτό στο
όνομα του Δήμου Σύμης

δεν καταχωρήθηκαν ακίνητα που βρίσκονται εκτός
των ορίων των οικισμών
του και τα οποία χρησιμοποιεί, αλλά αυτά καταχωρήθηκαν στο όνομα του Δημοσίου. Στο όνομα επίσης του
Δημοσίου
καταχωρήθηκαν και πάρα πολλά ακίνητα που βρίσκονται εκτός
των ορίων των οικισμών
του Δήμου Σύμης και τα
οποία κατέχουν και νέμονται οι ιδιώτες χωρίς όμως
να έχουν τίτλους, ήτοι αδιάκοπη σειρά συμβολαίων
αρχής γενομένης πριν από
την ενσωμάτωση ή να μπορέσουν με άλλους τρόπους
να αποδείξουν την κυριότητά τους.
Το πρόβλημα φυσικά είναι
αρκετά σοβαρό και απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για τη λύση του, είχε δε
προταθεί και υπάρχει σχετική εισήγηση επιτροπής
που είχε συσταθεί, να ισχύσει ο θεσμός της χρησικτησίας και για τα ακίνητα που
βρίσκονται εκτός των προϋφιστάμενων οικισμών του
1923 ή των οικισμών κάτω
των 2.000 κατοίκων, όμως
μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η λύση αυτή ούτε
και πιστεύω ότι θα προχωρήσει, καθόσον το Δημόσιο
χρησιμοποιεί τα ακίνητα
για εισπρακτικούς λόγους.
Όσοι φυσικά πιστεύουν ότι
μπορούν να αποδείξουν ότι
απέκτησαν κυριότητα πριν
την ενσωμάτωση μπορούν
να ασκήσουν τη σχετική
αγωγή κατά του Δημοσίου,
όλοι οι άλλοι θα ζουν με το
φόβο της έκδοσης σε βάρος
τους πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης για τη χρήση που
κάνουν. Επείγει επομένως
η εξεύρεση λύσης με την
αγωνιστική κινητοποίηση
όλων των ενδιαφερομένων,
περιλαμβανομένου και του
Δήμου Σύμης.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Σε 200 ανέρχονται τα ακίνητα που το Εθνικό κτηματολό-

γιο κατακύρωσε και έδωσε τίτλους ιδιοκτησίας στον Δήμο.
Μεταξύ αυτών και κτήματα μεγάλης αντικειμενικής αξίας,
που καθιστούν τον Δήμο μας έναν από τους μεγαλύτερους
κατόχους ιδιοκτησιών στην Ελλάδα, συγκριτικά πάντα με
τον πληθυσμό του νησιού.
Ο πρόεδρος του δημ. συμβουλίου κ. Σωκράτης Μαρούλης,
θα πρέπει να αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση, αφού ήταν
αυτός που σήκωσε όλο το βάρος της διαδικασίας. Όμως,
και ο συμπατριώτης μας αρχιτέκτονας κ. Λευτέρης Χατζηπέτρος θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος, αφού από την
εποχή που ήταν δημ. σύμβουλος, πίεζε για την κατ’ αρχή
αποτύπωση και καταγραφή των δημοτικών κτισμάτων
μέσα στον οικισμό, και μπορούμε να πούμε ότι, δεν ήταν
και λίγα τα ειρωνικά σχόλια όπως και η δυσπιστία με την
οποία αντιμετωπίστηκε η προσπάθειά του αυτή. Βλέπετε,
όλα αυτά έπαιζαν ρόλο σε κάθε εκλογική μάχη.
Σελίδα 6 και Σαλαμαστράκης
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Μιχάλης Μαραβέλιας: “σύντομα θα έχουμε ευχάριστα νέα να σας ανακοινώσουμε”
Πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες (29 Ιουνίου) η ετήσια τακτική συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕΣ, στην αίθουσα του Πανορμιτείου συνεδριακού κέντρου.
Αν και η συμμετοχή των μετόχων δεν ήταν μεγάλη, εν τούτοις το ποσοστό
των απαιτούμενων μετοχών ξεπέρασε το 35% με όριο το 20% που προβλέπει ο νόμος για να υπάρχει απαρτία.
Το Δήμο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του δημ. συμβουλίου κ. Σωκράτης
Μαρούλης, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου που δεν παρέστη
λόγω άφιξης την ίδια ώρα του βουλευτή και τέως υπουργού κ. Αρ. Παυλίδη με 13 ξένους βουλευτές.
Της γενικής συνέλευσης προήδρευσε ο κ. Μαρούλης.
Παραθέτουμε την ομιλία του Προέδρου της ΑΝΕΣ κ. Μιχάλη Μαραβέλια.
Κύριοι μέτοχοι,
Η σημερινή τακτική γενική συνέλευση θα μπορούσε να προσλάβει πανηγυρικό χαρακτήρα, αφού όλοι οι στόχοι της εταιρείας έχουν επιτευχθεί, και απομένει να υλοποιηθεί και τελευταίος, ο οποίος είναι και δέσμευση απέναντι στο
Υ.Ε.Ν. και Υ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω και να αναφερθώ στον ισολογισμό του
οποίου τα αποτελέσματα είναι θετικά, αφού, τόσο ο Γενικός Διευθυντής όσο
και ο κ. Κυριακίδης θα δώσουν απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματά σας.
Πριν αναφερθώ συνοπτικά στην πορεία της εταιρείας, θα ήταν παράλειψή
μου αν μέσα από τον χώρο αυτό δεν ευχαριστούσα τα μέλη του Δ.Σ, τα στελέχη
της εταιρείας και το πλήρωμα του ΠΡΩΤΕΑ για την αγαστή συνεργασία που
είχαμε, και τον υπερβάλλοντα ζήλο που επέδειξαν ώστε να μην ξεφύγουμε ούτε
μια μέρα από τον στόχο μας, δηλαδή την 9η Ιουνίου. Έτσι γίναμε περισσότερο
αξιόπιστοι στο αρμόδιο υπουργείο. Θα ήταν όμως άδικο αν δεν αναφερόμουνα ιδιαίτερα σε δύο στελέχη, τον Γενικό Διευθυντή και τον Τεχνικό Διευθυντή,
στους οποίους οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της η επιτυχία αυτή.
Έτσι με τις επισκευές- μετασκευές που έγιναν στον ΠΡΩΤΕΑ μηδενίσαμε το
όριο ηλικίας του πλοίου και το κατασκευάσαμε αξιόπλοο σύμφωνα με τους
κανονισμούς της EUROSOLAS.
Ως γνωστόν φέτος δεν υπάρχει κοινοπραξία μεταξύ των εταιρειών. Ήταν μια
απόφαση που πάρθηκε με κοινή συναίνεση. Υπάρχει όμως άριστη συνεργασία και έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, το οποίο είναι προϊόν της
συνεργασίας των προηγούμενων ετών.
Το ΣΥΜΗ ΙΙ εκτελεί καθημερινά επιβατηγά- τουριστικά δρομολόγια, καλύπτοντας κατά κάποιο τρόπο την μέχρι πρότινος προσφορά του ΣΥΜΗ, το οποίο
από φέτος δεν μπορεί να μεταφέρει επιβάτες και εμπορεύματα.
Το Υ/Γ ΑΙΓΛΗ εκτελεί καθημερινά και αυτό επιβατηγά δρομολόγια και τρεις
φορές την εβδομάδα τουριστικά δρομολόγια στην Τουρκία.
Το ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αίγινας έχει βρει τον δρόμο του αποκτώντας την
εμπιστοσύνη εμπόρων και επιβατών Αίγινας και Πειραιά, με αποτελέσματα

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΠΟ 15/06/08 ΕΩΣ 31/10/08 ΣΤΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1) Σε όλα τα πλοία και δρομολόγια της Εταιρείας:
α) Άτομα με ειδικές ανάγκες 30%
β) Πολύτεκνοι 30%
γ) Συνταξιούχοι Ν.Α.Τ. 30%
δ) Φοιτητές – Σπουδαστές ΑΕΙ – ΤΕΙ κατά το χρονικό διάστημα από 1
Σεπτεμβρίου έως 31 Μαΐου 30%
ε) Στρατιώτες χωρίς λίστα επιβίβασης 30%
στ) Παιδιά από 0 έως 4 ετών 100%
ζ) Παιδιά από 5 έως 10 ετών 50%
η) Ομάδες επιβατών (Γκρουπ) από 30% έως 60%
2) Στα επιδοτούμενα δρομολόγια του ΠΡΩΤΕΥΣ θα ισχύει το καθοριζόμενο από το Υ.Ε.Ν.ΑΙ. & Ν.Π. ναυλολόγιο
3) Γραμμή Ρόδου – Σύμης
Επιδοτούμενα δρομολόγια: Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ:
Από Ρόδο για Σύμη: Τετάρτη 12:00 & Παρασκευή 16:00
Από Σύμη για Ρόδο Πέμπτη και Σάββατο στις 11:55
Επιβάτης 7,50 €, Ι.Χ. 14 € και Φ/Γ 5,46€/μέτρο
Μη επιδοτούμενα δρομολόγια:
α) Επιβάτες (μικτός ναύλος): με το ΣΥΜΗ ΙΙ & το ΠΡΩΤΕΥΣ 11,50 €,
με το ΑΙΓΛΗ 14,90 €
β) Ι.Χ (μικτός ναύλος): 20,00 €
γ) Φ/Γ – Ψ/Γ (μικτός ναύλος): 10 € /μέτρο
4) Σύμφωνα με απόφαση του Υ.Ε.Ν.ΑΙ.& Ν.Π. που αφορά τα νησιά με
λιγότερους από 1.000 κατοίκους στα δρομολόγια από και προς Καστελόριζο, Τήλο και Νίσυρο του πλοίου ΠΡΩΤΕΥΣ θα γίνεται έκπτωση 100%
στα εισιτήρια επιβατών που είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών αυτών
με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητάς ή βεβαίωσης από την
δημοτική αρχή που να πιστοποιεί ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι

χρήσεως αν όχι τα
ίδια, καλύτερα από
όσο τα είχαμε υπολογίσει.
Με αφορμή σχόλια
διαφόρων ατόμων,
που γίνονται στο
λιμάνι του Πειραιά,
ότι δήθεν το πλοίο
θα πάψει να δραστηριοποιείται στη γραμμή Πειραιά- Αίγινα και θα δρομολογηθεί σε Σύμη- Ρόδο, κατηγορηματικά διαψεύδουμε και δηλώνουμε
ότι κάτι τέτοιο δεν είναι στις προθέσεις μας, τουλάχιστον προς το παρόν.
Ο ΠΡΩΤΕΑΣ αναβαθμισμένος και σε ποσοστό 100% ανήκει πλέον
στο στόλο της ΑΝΕΣ. Εκτελεί τα επιδοτούμενα γνωστά δρομολόγια
της άγονης γραμμής και δύο μη επιδοτούμενα στη γραμμή Ρόδο-ΣύμηΡόδο.
Δυστυχώς η άρνηση του υπουργείου να επιδοτηθεί έστω και ένα δρομολόγιο, αλλά και από την άλλη και οι ανάγκες της Σύμης, μας ανάγκασαν να αυξήσουμε τους ναύλους επιβατών και οχημάτων στα δρομολόγια αυτά.
Η απόκτηση και δρομολόγηση του Αγ. Νεκτάριος στον Πειραιά, είναι ένα
σχολείο για μας αφού μπήκαμε στην αγορά του μεγαλύτερου λιμανιού της
χώρας και οι εμπειρίες της λειτουργίας του είναι τεράστιες, δίνοντάς μας

Θετικά τα συμπεράσματα της
Γενικής Συνέλευσης
το δικαίωμα να σκεφτόμαστε πλέον σοβαρά ότι η νέα επένδυση που θα
πρέπει να γίνει και είναι υποχρεωτική, αλλά και στοίχημα αν θέλετε του
Δ.Σ. να μην καλύπτει μόνο την υπάρχουσα άγονη γραμμή, αλλά και την
σύνδεση της Σύμης και όχι μόνο με τον Πειραιά.
Περισσότερα, για ευνόητους λόγους, δεν μπορούμε να πούμε, ωστόσο
πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε ευχάριστα νέα να σας ανακοινώσουμε. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να επεκταθώ περισσότερο και να δοθεί ο
λόγος σε σας ώστε να μπούμε στα ουσιαστικά θέματα.
Κλείνοντας, θεωρώ σκόπιμο να σας ενημερώσω ότι, με την τελευταία
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με την καταβολή του ποσού των
450.000 ευρώ ο Δήμος της Σύμης είναι πλέον ο μεγαλύτερος μέτοχος
με ποσοστό 20%, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που μόνο αυτός και
κανείς άλλος δεν δύναται να έχει, βάσει του καταστατικού της εταιρείας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ 11/06/08 ΕΩΣ 30/09/08
ΡΟΔΟ - ΣΥΜΗ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ:
07:30 ΑΙΓΛΗ(από 07/07/08 έως 01/09/08), 09:00 ΣΥΜΗ ΙΙ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 14:00 ΑΙΓΛΗ, 18:00 ΠΡΩΤΕΥΣ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ:
09:00 ΣΥΜΗ ΙΙ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 18:00 ΑΙΓΛΗ, 19:15 ΠΡΩΤΕΥΣ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:
09:00 ΣΥΜΗ ΙΙ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 12:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, 19:00 ΣΥΜΗ ΙΙ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ:
10:00 ΣΥΜΗ ΙΙ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 14:00 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
09:00 ΣΥΜΗ ΙΙ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 16:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, 18:00 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ:
09:00 ΣΥΜΗ ΙΙ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 09:00 ΑΙΓΛΗ, 18:00 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ:
09:0 09:00 ΣΥΜΗ ΙΙ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 10:30 ΑΙΓΛΗ, 18:00 ΠΡΩΤΕΥΣ

ΣΥΜΗ - ΡΟΔΟ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ:
09:00 ΑΙΓΛΗ, 15:45 ΣΥΜΗ ΙΙ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ:
06:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, 09:00 ΑΙΓΛΗ, 15:45 ΣΥΜΗ ΙΙ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:
08:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, 09:00 ΑΙΓΛΗ, 15:45 ΣΥΜΗ ΙΙ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ:
07:30 ΣΥΜΗ ΙΙ, 11:55 ΠΡΩΤΕΥΣ, 16:45 ΣΥΜΗ ΙΙ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
09:00 ΑΙΓΛΗ, 15:45 ΣΥΜΗ ΙΙ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30 ΑΙΓΛΗ, 11:55 ΠΡΩΤΕΥΣ, 15:45 ΣΥΜΗ ΙΙ, 16:45 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ:
09:00 ΑΙΓΛΗ, 15:00 ΑΙΓΛΗ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 15:45 ΣΥΜΗ ΙΙ, 20:30 ΠΡΩΤΕΥΣ
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 ΠΡΩΤΕΥΣ ΡΟΔΟ(12:00) –ΣΥΜΗ(13:40-14:10)- ΤΗΛΟ(16:2016:40)- ΝΙΣΥΡΟ(17:55-18:10) - ΚΩ(19:40 -Δ)
ΡΟΔΟ-ΣΥΜΗ-ΤΗΛΟ-ΝΙΣΥΡΟ-ΚΩ: ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΕΥΣ ΡΟΔΟ(16:00) –ΣΥΜΗ(17:40-18:10)- ΤΗΛΟ(20:
20-20:40)- ΝΙΣΥΡΟ(21:55-22:10) – ΚΩ (23:40 - Δ)
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)
ΕΔΡΑ: Σύμη Δωδεκάνησα Τ.K. 85600 Τηλ:2246071444 Fax: 2246071373
ΓΡΑΦΕΙΑ ΡΟΔΟΥ:Αυστραλίας 88 Τ.Κ.85100 Τηλ: 2241037769 Fax:2241034493
http://www.anes.gr/
anesymis@otenet.gr

