
ΣΥΜΗ  ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ 

Παρά το γεγονός ότι η καθημερινή κίνηση αφί-
ξεων θαλαμηγών σκαφών και περιηγητών είναι 

ικανοποιητική, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με 
τα τουριστικά επαγγέλματα όχι μόνο διαμαρτύρονται 
αλλά εκφράζουν και την ανησυχία τους, αφού ο τζίρος 
είναι αντιστρόφως ανάλογος με τον αριθμό των επι-
σκεπτών.
Δεν θα θέλαμε να τους πανικοβάλουμε, αλλά ίσως 
αργότερα τα πράγματα να είναι χειρότερα. Και σ’ αυτό 
δεν φταίει μόνο η αύξηση της τιμής του πετρελαί-
ου, όπως θέλουν ορισμένοι να μας πείσουν. Βεβαίως 
συντελεί και αυτό, αλλά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι 
χώρα ακριβότερη από άλλες ευρωπαϊκές με επίπεδο 
διαβίωσης υψηλότερο από το δικό μας, δεν θα πρέπει 
να περνάει απαρατήρητο.
 Η ακρίβεια είναι αυτή που κρατάει «κουμπωμένους» 
τους επισκέπτες και ίσως να είναι αυτή που θα οδη-
γήσει φέτος σε μείωση των Ελλήνων επισκεπτών, οι 
οποίοι σημειωτέον, είναι οι καλύτεροι πελάτες. Καλό 
θα είναι λοιπόν να λάβουμε τα μέτρα μας και να 
προσπαθήσει ο καθένας από εμάς να βελτιώσει την 
παροχή των υπηρεσιών, βοηθώντας ο καθένας από την 
πλευρά του ώστε να γίνει το νησί μας ελκυστικότερο 
και πιο προσιτό.
Εν τω μεταξύ ο Δήμος κάνει έρευνα αγοράς για να δια-
φημιστεί η Σύμη μέσω της τηλεόρασης και των περιο-
δικών, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό όταν κυκλοφορια-
κό, θόρυβος, και πολλά άλλα «πληγώνουν» την εικόνα 
του νησιού μας. Και όλοι, φυσικά, θα πρέπει να κατα-
λάβουμε ότι τα αρνητικά θα πρέπει να περιοριστούν 
στο ελάχιστο…
Αξίζει να σημειωθεί οτι είκοσι Γάλλοι δημοσιογρά-
φοι επισκέφθηκαν  πρόσφατα το νησί μας, προκειμέ-
νου να έχουν ιδία αντίληψη, ώστε να γράψουν σχετι-
κά στις εφημερίδες και στα περιοδικά που εργάζονται. 
Ο Δήμαρχος παρέθεσε δείπνο προς τιμήν τους και τους 
έδωσε αναμνηστικά δώρα.
Εν τω μεταξύ, και Σουηδοί δημοσιογράφοι πρόκειται 
να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στη Σύμη για τους 
ίδιους λόγους. Απομένει, λοιπόν, και είναι στο χερι 
μας, να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού την εικόνα 
του νησιού μας, αφού πολύ καλά γνωρίζουμε οτι ο 
ανταγωνισμός είναι μεγάλος...
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ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ 
ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ!

“Οι 
προκαταλήψεις 
είναι οι κολώνες 

της εξουσίας”

«Το φεστιβάλ της Σύμης είναι το πιο φημισμένο- και ίσως 
πιο πετυχημένο- στο Αιγαίο. Συμπληρώνει 14 χρόνια από 
τότε που το ξεκίνησε ο αξέχαστος δημοσιογράφος Γιάννης 
Ε. Διακογιάννης, αλλά φέτος κινδυνεύει να μη γίνει, ή 
στην καλύτερη περίπτωση οι καλλιτεχνικές –και όχι μόνο- 
εκδηλώσεις να είναι περιορισμένες. Αιτία το οικονομικό. Ο 
Δήμος Σύμης δεν αντέχει τέτοιο βάρος.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια διάφορα υπουργεία ενίσχυαν 
την προσπάθεια αυτή. Φέτος όμως, κανένα υπουργείο 
δεν έβαλε το χέρι στην τσέπη. Μόνο η Νομαρχία 
Δωδεκανήσου, όπως κάθε χρόνο, διαθέτει ένα κονδύλι 
ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει. Ο Δήμαρχος 
Λευτέρης Παπακαλοδούκας έστειλε επιστολές σε όλα 
τα υπουργεία, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης 
Εσωτερικών, Εξωτερικών, Αιγαίου, κλπ. Δεν πήρε 

απάντηση!  Έτσι ένας θεσμός με εθνικές διαστάσεις και 
τεράστια ακτινοβολία, υπάρχει φόβος να ματαιωθεί. Και 
είναι κρίμα. Γιατί από το φεστιβάλ της Σύμης παρελαύνουν 
κάθε χρόνο τα σημαντικότερα ονόματα του καλλιτεχνικού 
στερεώματος και δίνουν μια άλλη αξία και συμβολισμό στο 
ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου.
Δυστυχώς, ο κίνδυνος ματαίωσης του φεστιβάλ έρχεται σε 
μια εποχή που το νησί εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλά 
προβλήματα, τα οποία έχουν τη βάση τους στο μισολυμένο 
ακτοπλοϊκό πρόβλημα. Και δεν πρέπει να ξεχνά κανείς όσα 
συνέβησαν και γράφτηκαν πέρυσι στον τουρκικό Τύπο. 
Οι γείτονές μας έκαναν απαράδεκτους υπαινιγμούς για τη 
Σύμη, μέχρι που έγραψαν ότι η γλώσσα που κυριαρχεί στο 
νησί είναι η…τουρκική. Έδειξαν μάλιστα… πρόθυμοι να 
λύσουν και το ακτοπλοϊκό πρόβλημα. 

Η ναυπηγική τέχνη 
στη Σύμη στο πλαίσιο 
του 2ου Μεσαιωνικού 
Συμποσίου 2008
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 ΤΑ ΝΕΑ της Σύµης 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΕΚΔΟΣΗ
Δημοτικού Πνευματικού  – Πολιτιστικού 

Κέντρου Σύμης 
ΕΚΔΟΤΗΣ

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

Λεμονιά Τσιριμώνα 
Δημήτρης Χρυσοχόος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Δημήτρης Χρυσοχόος

Εκτύπωση σελιδοποίηση 
BEST DESIGN                                             

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

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

CHRYSOCHOOSD@YAHOO.gr

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
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Την ιστοσελίδα του Δήμου επιμελείται ο 
συμπατριώτης μας Σταμάτης Σ. Κρητικός. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε 
να τον βρείτε στο www.symisun.com. 

Ιστοσελίδα του Δήμου μας είναι η: www.symi.gr 
Επίσης την εφημερίδα μας μπορείτε να τη 

διαβάζετε  μέσα από το www.symisun.com,  
www.symigreece.com και  www.symi.gr

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

Όσοι επιθυμείτε να σας αποστέλλεται η εφημερίδα 
θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε δύο τρόπους για να 
πληρώσετε τα έξοδα αποστολής ή οικονομικής ενί-
σχυσης.
1. Μέσω Τραπέζης με κατάθεση στον λογαριασμό 
του Δ.Π.Π.Κ.Σ  με αριθμό ΕΤΕ 832/29600-16 και 
αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με ΦΑΞ στο 
22460 71386 υπ’ όψιν κ. Χαρ. Μαραβέλια.
2. Στο χρυσοχοείο «ΑΙΓΛΗ» της συμπατριώτισσάς 
μας Έλπης Χρυσοχόου, Σαχτούρη 38 Πειραιά τηλ. 
210 4282723.

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

ΙΑΤΡΕΙΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΑΛΟΥ   2246071290
ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΩΡΙΟΥ   2246071316

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΧΑΡ.  2246071272
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣ.  2246072050

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑ.                   2246071888

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                2246072294
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ                  2246071085
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                   2246071332

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

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

Ακούτε το Ραδιόφωνο της Σύμης και 
μέσα από την ιστοσελίδα της Α.Ν.Ε.Σ 

(www.anes.gr)

Κώστας Βογιατζής
Ο φίλος μας ο Κώστας πέθανε στο Παρίσι 

στις 24 Μαΐου 2008.
Καταγόταν από παλιά Συμιακή οικογένεια. 

Ο παππούς του Κώστας Βογιατζής, Συμιακός 
και αυτός, είχε φύγει από τη Σύμη και είχε 
εγκατασταθεί στην Αίγινα από τα τέλη του 
19ου αιώνα. Ο εγγονός του Κώστας γνώρισε 
τη Σύμη το 1992. Έχτισε το σπίτι του εδώ 
και αγάπησε το μέρος και τους ανθρώπους 

του τόσο πολύ, που, προτού πεθάνει, ζήτησε 
να ταφεί στην αγαπημένη του Σύμη.

Οι Συμιακοί του ανταπόδωσαν την αγάπη 
και όλοι μαζί τον αποχαιρέτησαν το 

Σάββατο 31 Μαΐου στην κηδεία του στην 
εκκλησία του Ευαγγελισμού.

Ο τάφος του βρίσκεται στο νεκροταφείο 
δίπλα στην εκκλησία.

Κώστα, μακαρία η οδός ην πορεύεις 
σήμερον προς τον τόπο όπου οι δίκαιοι 

αναπαύονται, όπου δεν υπάρχει ούτε θλίψη 
ούτε στεναγμός.

Εκ μέρους των φίλων του,
Γιάννης Βογιατζής

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά την επιτροπή του Ι.Ν. 
του Ευαγγελισμού η οποία ανταποκρίθηκε 
στην τελευταία επιθυμία του φίλου και 
συμπατριώτη μας Κώστα Βογιατζή να ταφεί 
στο κοιμητήριο του ναού.
                                                      Οι φίλοι του.

Έκδηλη η ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής ύστερα 
από την άφιξη του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ στο λιμάνι της 
Σύμης.
Ικανοποίηση γιατί η διοίκηση της εταιρείας δεν 
υπερέβη τα χρονικά όρια που είχε θέσει για την 
επαναδρομολόγηση του πλοίου και ακόμη γιατί οι 
εργασίες που έγιναν αναβάθμισαν την ποιότητα 
παροχής υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.
Δικαιολογημένη λοιπόν η ικανοποίηση αφού, στο όλο 
εγχείρημα καθοριστική ήταν η συμβολή του Δήμου με 
την καταβολή 450.000€ ώστε να αποκτήσει το 20% του 
μετοχικού κεφαλαίου.
Εναγωνίως ο Δήμος περιμένει την υλοποίηση και του 
δεύτερου στόχου της Α.Ν.Ε.Σ. ο οποίος είναι η αγορά 
πλοίου το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες ακτοπλοϊκής 
σύνδεσης του νησιού μας με τον Πειραιά.
Η Δημοτική Αρχή απονέμει τα εύσημα όχι μόνο στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ν.Ε.Σ. αλλά και στους 
υπαλλήλους και το πλήρωμα του πλοίου οι οποίοι 
εργάσθηκαν ευσυνείδητα για την υλοποίηση του 
στόχου. 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
“ΠΡΩΤΕΥΣ”

Η είδηση που μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό του 
Δήμου και αφορά τα παράπονα για αισχροκέρδεια και για 
πλημμελή εξυπηρέτηση πελατών, δημιούργησε πολλά και 
ποικίλα σχόλια μεταξύ των επαγγελματιών.
Ο Δήμαρχος, σε ταξίδι του στη Ρόδο, ήταν ο αποδέκτης 
των παραπόνων από δημοσιογράφους και μας ενημέρωσε 
αμέσως. 
Τα φαινόμενα αυτά, αν δεν εξαλειφθούν το ταχύτερο δυνατό, 
θα αρχίσουν να δημοσιοποιούνται με αποτέλεσμα να δημι-
ουργηθεί αρνητικό κλίμα για τη Σύμη.
Δεδομένου ότι, μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης το μέτρο που προβλέπει την 
δημοσιοποίηση των επιχειρήσεων που παρανομούν, καλού-
μεθα να είμαστε προσεκτικοί.

...εις οιωνός κάκιστος: αισχροκέρδεια!
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Φυσικά δεν έλειψαν και 
οι νεαροί και νεαρές που 
ζητούσαν αυτόγραφο. Ο 
κ. Νικολαϊδης αναχώρησε 
νωρίς το πρωί της επομένης 
από το λιμάνι της Σύμης.
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μ ι κ ρ ά  &  Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Α . . .

* Σχετικά γοργά προχωρούν 
οι εργασίες για την 
κατασκευή του καταφυγίου 
τουριστικών σκαφών στο 
Πέδι. Οι επιχωματώσεις 
συνεχίζονται, ενώ ήδη άρχισε 
η κατασκευή των μπλόκων. 
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο 

της εργολαβίας θα πρέπει να 
κατασκευασθούν 200 μπλόκα 
τα οποία θα είναι έτοιμα 
έως το τέλος του Οκτώβρη. 
Αμέσως μετά θα αρχίσουν οι 
εργασίες για την τοποθέτησή 
τους με γερανό ο οποίος 
θα έρθει από την Αθήνα. 
Το έργο θα παραδοθεί στον 
Δήμο για χρήση το αργότερο 
έως τον Ιούνιο του 2009. 
Σε αντίθεση με το καταφύγιο 
τουριστικών σκαφών, 
οι εργασίες στο κλειστό 
γυμναστήριο προχωρούν 
πολύ αργά, πράγμα που 
προβληματίζει την Δημοτική 
Αρχή. 
Ένα άλλο έργο το οποίο 
προχωρά αρκετά γρήγορα 
είναι αυτό της συντήρησης 
και διαμόρφωσης του 
κτιρίου του Πνευματικού 
κέντρου (Παλιά Δημαρχία). 
Ήδη έγιναν οι καθαιρέσεις 
των σαθρών, εσωτερικά 
και εξωτερικά του κτιρίου, 
όπως και η αλλαγή της 

στέγης. Το έργο θα πρέπει να 
δοθεί για χρήση έως την 31η 
Δεκεμβρίου του 2008.
Αντίθετα, ο εργολάβος που 
έχει αναλάβει την επισκευή 
του Αναγνωστηρίου προχωρά 
με ρυθμούς χελώνας και 
ευλόγως δημιουργείται 
η απορία κατά πόσο θα 
περατωθεί στη ώρα του.
Σημειωτέον ότι, όλα τα 
έργα που έχουν ενταχθεί σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα 
από το Γ΄ Κ.Π.Σ. πρέπει να 
παραδοθούν το αργότερο έως 
το τέλος της χρονιάς.

* Σε διαφημιστική τηλεοπτική 
καμπάνια της Σύμης 
προχωρά ο Δήμος εν όψει της 
τουριστικής περιόδου.
Το κόστος θα ανέρχεται στα 
15.000 ευρώ και μετά από 
τις προσφορές που θα πάρει 
ο Δήμος, θα αποφασίσει σε 
ποιο κανάλι και ποιες ώρες θα 
προβάλλεται το τηλεοπτικό 
διαφημιστικό σποτ.

* Στην δημοπράτηση του 
έργου που αφορά την 
επισκευή και συντήρηση 
του παραδοσιακού κτιρίου, 
και την μετατροπή του 
σε αίθουσες πολλαπλών 
χρήσεων, για τις ανάγκες του 
Πανορμιτείου Γυμνασίου-
Λυκείου Σύμης, προχωρά ο 
Δήμος με απόφαση του Δημ. 
Συμβουλίου. Πρόκειται για το 
καμένο κτίριο που βρίσκεται 
στον προαύλιο χώρο του 
σχολείου. Το έργο θα κοστίσει 
περί τις 500.000 ευρώ και 
έχει ενταχθεί σε ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα.

* Τη μεσολάβηση της 

Δημοτικής Αρχής προς τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
ζητούν οι κτηνοτρόφοι 
ώστε, πριν παραδοθούν 
τα σφαγεία στο Δήμο από 
τον εργολάβο, να γίνουν οι 
απαραίτητες διορθωτικές 
ή επιπρόσθετες εργασίες, 
ώστε να είναι δυνατή η 
σφαγή μικρών βοοειδών. 
Με την υιοθέτηση του 
αιτήματός τους και την 
εκτέλεση των εργασιών θα 
αποφεύγεται η μετακίνηση 
στη Ρόδο, αλλά και 
η σφαγή σε χώρους 
ανοιχτούς.

* Εγκρίθηκαν από την 
Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου δύο αποφάσεις 
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ, 
οι οποίες αξίζει να 

αναφερθούν, αφού θα 
ανατραπούν πολλά 
δεδομένα στη ζωή των 
κατοίκων του νησιού μας.
Η μία απόφαση αφορά 
την έγκριση της μελέτης 
και τον τρόπο εκτέλεσης 
του έργου «προμήθεια 
και εγκατάσταση 
μονάδας ηλεκτρολυτικής 
επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων». Για το έργο 
αυτό το Υπουργείο 
Οικονομίας, ύστερα 
από συντονισμένες 
προσπάθειες των 
Υφυπουργών Γ. Βαληνάκη, 
Π. Καμμένου και του 
Περιφερειάρχη κ. Χ. 

Κόκκινου, το χρηματοδοτεί 
με το ποσό των 900.000 
ευρώ.
Η άλλη έγκριση, αφορά την 
απόφαση για «προμήθεια 
και εγκατάσταση 
μονάδας αφαλάτωσης και 
ανεμογεννήτριας», έργο 
το κόστος του οποίου 
ανέρχεται στα 2.000.000 
ευρώ περίπου.

* Συνεδρίασε στις 30 Μαϊου 
η διοίκηση του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Νότιας 
Δωδεκανήσου με 34 θέματα 
στην ημερήσια διάταξη.
Μεταξύ των θεμάτων ήταν 
και αυτό της έγκρισης της 
μελέτης και δημοπράτησης 
του έργου «ανακατασκευή 
κρηπιδώματος 
περιοχής Ρολόι Σύμης» 
προϋπολογισμού 148.000 
ευρώ. Το έργο αυτό, 
όπως αναφέρεται στα 
θέματα της συνεδρίασης 
χρηματοδοτείται από τον 
Δήμο Σύμης.

* Ο αντιπρύτανης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 
επισκέφθηκε τον Δήμαρχο 
και τον Πρόεδρο του Δημ. 
Συμβουλίου προκειμένου να 
συζητήσουν το κατά πόσο 
είναι δυνατή η οργάνωση 
συνεδρίου στο νησί μας, στο 
οποίο θα συμμετάσχουν 150 
περίπου σύνεδροι.

* Έως τα μέσα του 
καλοκαιριού θα 
είναι τελειωμένες 
και παραδομένες για 
χρήση  οι αίθουσες που 
κατασκευάζονται στο 
Ιωαννίδειο Δημοτικό 
σχολείο, σύμφωνα με τον 
υπεργολάβο κ. Θ. Χάσκα. 
Ο ίδιος υπεργολάβος 
σταμάτησε προσωρινά 
τις εργασίες στατικής 
αποκατάστασης του 
ΤΕΕ Σύμης, λόγω της 

εξεταστικής περιόδου 
και θα ξεκινήσει και 
πάλι μετά το πέρας των 
εξετάσεων.

* Ο πρόεδρος της 
ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Ντέμης 
Νικολαϊδης επισκέφθηκε 
πριν 20 περίπου ημέρες τη 
Σύμη με ιδιωτικό σκάφος 
και φυσικά οι φανατικοί 
οπαδοί της ΑΕΚ και 
όχι μόνο, έσπευσαν 
να τον καλωσορίσουν. 

Ο Λάκης, ο αγαπημένος μας σκύλος, η μασκότ του 
Γιαλού, πέθανε από βαθειά γεράματα. Ήταν ένα σκυλί 
που το γνωρίζαμε και το αγαπούσαμε όλοι, ντόπιοι και 
μη. 

Θα μας λείψει!



Την οικονομική αδυναμία του Υπουργείου Πολιτισμού να χρηματοδοτήσει την αγορά 
του ιστορικού κτιρίου όπου υπογράφηκε η παράδοση των νησιών από τις δυνάμεις 
του Άξονα στους συμμάχους, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Λιάπης στον κ. Γρ. 
Μοράρη, δικηγόρο, ο οποίος εκπροσώπησε τον Δήμαρχο στην επίσκεψη του Υπουρ-
γού στη Ρόδο. Αναφερόμαστε στο κτίριο Καψόπουλου, νυν εστιατόριο και ξενοδοχείο 
Κατερινέττες. Ο Υπουργός είπε στον κ. Μοράρη ότι η μόνη λύση για την αγορά του 
κτιρίου είναι, το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας να χρη-
ματοδοτήσει για την αγορά 
αυτή το Υπυργείο Πολι-
τισμού με 700.000 ευρώ, 
το δε ποσό που υπολείπε-
ται και που ανέρχεται στο 
ποσό του 1.000.000 ευρώ, 
να δοθεί από το Υπουργείο 
Αιγαίου όπως έχει δεσμευ-
θεί ο κ. Καμμένος.
Ενδεχομένως κάποιοι, σκε-
πτόμενοι την οικονομική 
κρίση που μαστίζει τα νοι-
κοκυριά, να θεωρούν το όλο 
θέμα δευτερεύον ή ακόμη 
και σπατάλη χρημάτων. 
Όμως, το κτίριο αυτό είναι 
μέρος της ιστορίας όχι μόνο 
του νησιού μας αλλά και της 
παγκόσμιας.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ENOIKIAZETAI
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 100 Τ.Μ. ΜΕ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙ, 50 ΜΕΤΡΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

 Πληροφορίες στο 6974043582.

 VILLA 170τμ, επιπλωμένη,  σε 
οικόπεδο περιφραγμένο 5.215 τμ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πληροφορίες: 2246071329 και 

2246071182

Προς 
τον Υπουργόν Εσωτερικών
κ. Προκόπη Παυλόπουλο 

Σύμη 09-06-2008
Εξοχότατε κ. Υπουργέ,
με την παρούσα θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
το νησί μου, του οποίου τυγχάνω να είμαι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος από 01-01-
2007.
Σε πληθυσμό 2.700 περίπου Συμαίων κατοίκων, οι οικονομικοί μετανάστες ανέρχονται 
περίπου σε 1.000 άτομα. Οι περισσότεροι δε εξ αυτών, άνευ νομίμου αδείας παραμονής, 
επομένως και εργασίας.
Παρατηρούνται δε συνεχείς αντιπαραθέσεις με Συμαίους πολίτες και κυρίως δε με 
ανθρώπους της οικοδομής, δεδομένου ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι αναλαμβάνουν εργασίες 
σε χαμηλή τιμή, μιας και ουδόλως καταβάλουν εισφορές προς καμία υπηρεσία.
Το Αστυνομικό Τμήμα Σύμης καταβάλει αξιόλογες προσπάθειες προκειμένου να επιβάλει 
την τάξη, αλλά λόγω της μικρής του δύναμης, τούτο δεν μπορεί να επιτευχθεί στο έπακρον.
Κύριε Υπουργέ γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, σε τέτοιου είδους θέματα θα επιθυμούσα 
να διενεργήσετε τα δέοντα προκειμένου και το Α.Τ.Σ. να επανδρωθεί κατάλληλα, αλλά 
και από τους οικονομικούς μετανάστες να παραμείνουν αυτοί οι οποίοι διαθέτουν άδειες 
παραμονής και εργασίες, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα. Επίσης κ. Υπουργέ θα 
επιθυμούσα ει δυνατόν σε ένα νησί 2.700 κατοίκων να υπάρχει κάποιος φραγμός έλευσης 
αλλοδαπών εργαζομένων και ουχί ανεξέλεγκτα όπως συμβαίνει σήμερα.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Με τιμή

Πανορμίτης Μοσκιού
Δημοτικός Σύμβουλος

Κοινοποίηση
1.Γενικό Γραμματέα Περιφερείας κ. Χαράλαμπο Κόκκινο
2.Βουλευτές Δωδεκανήσου
3.Νομάρχη Δωδεκανήσου κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη
4.Μ.Μ.Ε. 

ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

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

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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ Διώροφο, 
επισκευασμένο σε αρίστη 

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

στον γραφικό όρμο της 
Σύμης. 520.000 ευρώ. 

Πληροφορίες : Ν. Μάλτος 
τηλ. 6945 705057 και : 

maltos@otenet.gr

ΟΙΚΟΠΕΔΟ  εντός 
οικισμού.

Με μοναδική θέα στον 
γραφικό όρμο της Σύμης. 

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

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

ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ  
ανακαινισμένο. Σε κεντρική 

θέση εντός οικισμού 
στο χωριό της  Σύμης 

Δύο υπνοδωμάτια, 
και 2 βεράντες. Θέα 

περιορισμένη. 
230.000 ευρώ

«ΔΩΜΑ» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Συμπατριώτης μας διαμαρτύρεται, με την παρά-
κληση να λάβει σοβαρά υπόψη ο Δήμος την δια-
μαρτυρία του αυτή και να πάρει τα κατάλληλα 
μέτρα.
Η διαμαρτυρία αφορά τις επιχειρήσεις ενοικίασης 
αυτοκινήτων και μηχανών, οι οποίες σταθμεύουν 
τα ενοικιαζόμενα οχήματά τους σε χώρους δημό-
σιας στάθμευσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 
χώρος για την στάθμευση των ιδιωτικών οχημά-
των. Στην περίπτωση αυτή ή θα πρέπει οι επιχει-
ρήσεις να πληρώνουν μηνιαίο μίσθωμα για κάθε 
ενοικιαζόμενο όχημα, ή να τα σταθμεύουν σε ιδι-
ωτικούς χώρους.

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

ΛΟΓΩ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
“ΔΥΣΠΡΑΓΙΑΣ” ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ....

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 
10.06 – 03.09.2008

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



τα ελληνικά νησιά της περιο-
χής που ανθούσε η πειρατεία 
και μάλιστα σε βαθμό ιδιαί-
τερα ενοχλητικό 
και προκλητικό 
για την Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία ήταν η νήσος 
Σύμη των Νότιων Σποράδων. 
Οι Συμιακοί πειρατές δεν περι-
ορίζονταν στην θαλάσσια πει-
ρατεία μόνο αλλά σύμφωνα με 

οθωμανικές πηγές επιτίθονταν 
και στα παράλια και το εσω-
τερικό της Μικράς Ασίας, η 

οποία ανήκε πλέον στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία».
Στο ερώτημα δε για το πού και 
ποιοι κατασκεύαζαν τα κουρ-
σάρικα σκάφη, ο Δρ. Ιωάννης 
Κρικώνης ανέφερε ότι «η ιστο-
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Εκτενής αναφορά στη ναυπη-
γική τέχνη στη Σύμη και στον 
συσχετισμό της με την πειρα-
τεία, έγινε μεταξύ άλλων στην 
εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Κρι-
κώνη με θέμα «Πειρατεία και 
λαϊκή ναυπηγική τέχνη στις 
Νότιες Σποράδες την περίο-
δο του Μεσαίωνα», στο 2ο 
Επιστημονικό Μεσαιωνι-
κό Συμπόσιο, που 
πραγματοποιήθηκε 
στις 25 Μαΐου στο 
Κατάλυμα της Ισπα-
νίας, στην Παλιά 
Πόλη της Ρόδου. Το 
Συμπόσιο ήταν αφι-
ερωμένο στη ναυπη-
γική τέχνη που χάνε-
ται και στα πλαίσια 
του παρουσιάστη-
κε για πρώτη φορά 
παγκοσμίως το χει-
ρόγραφο ενός ναυτι-
κού του 15ου αιώνα, 
του Μιχαήλ της Ρόδου, 
το οποίο και έγινε αντι-
κείμενο μελέτης Διε-
θνούς Επιστημονικής 
Ομάδας. 
Σκοπός της εισήγη-
σης του Δρ. Κρικώ-
νη, ο οποίος αξίζει να 
αναφέρουμε ότι είναι 
συμιακής καταγωγής, ήταν 
«να συσχετίσει την δράση των 
πειρατών με την λαϊκή ναυ-
πηγική, δηλαδή με την τέχνη 
εκείνη των τεχνιτών καρα-
βομαραγκών, οι οποίοι στον 
Μεσαίωνα έχτιζαν κουρσάρι-
κα πλοία για το οποία δοξά-
στηκαν μεν αλλά οι οποίοι 
έμειναν τελικά στην ιστορική 
συνείδηση περισσότερο για τα 
σφουγγαράδικα και τα εμπορι-
κά πλοία του 18ου και 19ου 
αιώνα». 
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
προσήλωση, οι ακροατές του 
Συμποσίου, άκουσαν να γίνε-
ται ιδιαίτερη αναφορά στη 
συγκεκριμένη εισήγηση στο 
νησί της Σύμης: «Σύμφωνα 
με τις αναφορές του περιηγη-
τή Μπουελντεμόντι, ο οποίος 
ταξίδεψε στο σύνολο σχεδόν 
της νησιωτικής Ελλάδας στα 
τέλη της δεύτερης δεκαετί-
ας του 15ου αιώνα, δηλαδή 
γύρω στο 1420, στο μόνο από 

Η ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 
ΣΤΗ ΣΥΜΗ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
2ου ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 2008

ρική έρευνα μας καταδει-
κνύει δύο σημεία: το λιμάνι 
της Ρόδου και το λιμάνι της 

Σύμης. Από ότι 
φαίνεται όμως 
εκείνοι, οι οποίοι 

αρίστευαν στην κατασκευή 
των μικρών και ευέλικτων 
κουρσάρικων σκαφών ήταν 
οι Συμιακοί καραβομαρα-
γκοί» και ανέπτυξε διάφορα 
στοιχεία για την κατασκευή 
συγκεκριμένων σκαφών 
και ιδιαίτερα των διάσημων 
πλοιαρίων simbequirs, των 
οποίων η παράδοση αν δεν 
είχε υπάρξει, όπως τόνισε 
κλείνοντας την εισήγησή 
του, ίσως να μην είχε υπάρ-
ξει και η μεγάλη ανάπτυξη 
της δωδεκανησιακής ναυτι-
λίας και σπογγαλιείας. 
Η συγκεκριμένη ομιλία 
περιλάμβανε ακόμη πολλά 
καταγεγραμμένα γεγονό-
τα για την δράση πειρατών 
– ξένων αλλά και Συμια-
κών – καθώς και ενδιαφέ-
ρουσες υποθέσεις γύρω από 
κάποια κενά στη μακραίωνη 
ιστορία της πειρατείας στην 
περιοχή των Δωδεκανήσων. 
Αναμφίβολα, είχε μεγάλο 
ενδιαφέρον η παρουσίαση 
στοιχείων που διαβάζουμε 
και ακούμε σπάνια για την 
ιστορία της Σύμης και μάλι-
στα σε ένα Συμπόσιο τόσο 
μεγάλης επιστημονικής 
σημασίας. Ας αναφέρουμε 
χαρακτηριστικά, ότι το χει-
ρόγραφο του Μιχαήλ της 
Ρόδου, θα εκδοθεί το 2009 
από τον εκδοτικό οίκο του 
κορυφαίου Πανεπιστημίου 
των ΗΠΑ, Μ.Ι.Τ.
Τέλος, να προσθέσουμε ότι 
οι εθελοντές του Διεθνούς 
Μεσαιωνικού Φεστιβάλ που 
οργανώθηκε στη Ρόδο για 
3η συνεχή χρονιά φέτος από 
τον Σύλλογο του Μεσαιω-
νικού Ρόδου, στα πλαίσια 
του οποίου και πραγματο-
ποιήθηκε το συγκεκριμέ-
νο Συμπόσιο, μετά τη λήξη 
του είχαν προγραμματίσει 
εκδρομή στη Σύμη, προ-
σφορά της εταιρείας Sea 
Dreams, που ήταν από τους 
χορηγούς του Φεστιβάλ. 

Της Ειρήνης Γαζή

Η φροντίδα των ζώων της Σύμης έχει προσελ-
κύσει το ενδιαφέρον της μεγαλύτερης πανεπι-
στημιακής κτηνιατρικής σχολής στην Ελλάδα, 
και ο ΦΑΡΟΣ είναι στην πολύ ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την επίσημη συνεργασία του 
με την Κτηνιατρι-
κή Σχολή του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστή-
μιου Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ). Η συνεργασία 
αυτή έχει ως σκοπό να 
διευκολίνει τη συνεχή 
ροή Ελλήνων κτηνι-
άτρων προς τη Σύμη 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, να συμβάλλει 
στην ευαισθητοποίηση του κόσμου στη φροντί-
δα των ζώων και να εγγυηθεί ένα υψηλό επίπεδο 
ιατρικής φροντίδας για όλα τα ζώα του νησιού. 
Από δω και στο εξής, όλο το έντυπο υλικό που 
θα εκδίδει ο ΦΑΡΟΣ (φυλλάδια, αφίσες κλπ.) θα 
περιλαμβάνει το όνομα και λογότυπο του Πανε-
πιστημίου. 
Είναι πολύ σημαντικό για ένα μικρό νησί όπως η 
Σύμη να προσελκύει το ενδιαφέρον και τη στή-
ριξη μιας από τις μεγαλύτερες πανεπιστημια-
κές σχολές στην Ελλάδα και έτσι να διαφημίζε-
ται και το νησί και η όλη προσπάθεια που γίνεται 
εδώ για τα ζώα. Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόε-
δρο της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, Καθη-
γητή Τιμολέων Ράλλη για το ενδιαφέρον που έχει 
δείξει για τη Σύμη και την υποστήριξη που παρέ-
χει στην προσπάθεια του ΦΑΡΟΣ.
Σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Σχολή του 
ΑΠΘ, έχουμε ήδη κλείσει μια ομάδα γιατρών που 
θα έρθει στη Σύμη τον Αύγουστο και το ιατρείο 
θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 
μέχρι και το Σάββατο 9 Αυγούστου. 
Εκτός από την επίσκεψη του Αυγούστου, ο 
ΦΑΡΟΣ έχει έρθει σε συμφωνία με ένα γνωστό 
κτηνίατρο της Ρόδου, ο οποίος μαζί με ένα 
συνάδελφό του θα έρθουν στη Σύμη στο τέλος 
Σεπτεμβρίου για την επόμενη λειτουργία του 
ιατρείου. Οι ακριβής ημερομηνίες θα ανακοινω-
θούν τις επόμενες ημέρες.
Με δεδομένο το υψηλό κόστος λειτουργίας του 
πρώτου ιατρείου τον περασμένο μήνα και την 
προγραμματισμένη επαναλειτουργία του στις 
αρχές Αυγούστου και τέλος Σεπτεμβρίου, κατα-
λήξαμε στην απόφαση ότι μια επιπλέον επίσκε-

Σημαντική επιτυχία για τη Σύμη 
η συνεργασία του ΦΑΡΟΣ με το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Χρήστος Μπάυρον, ΦΑΡΟΣ

ψη κτηνιάτρων στις αρχές Ιουλί-
ου ίσως να μην είναι ο καλύτερος 
τρόπος να διαθέσουμε τις οικονομι-
κές προσφορές που έχουμε ως τώρα 
έτσι ώστε να επιτύχουμε το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα. Με τη 
συνεχιζόμενη οικονομική υποστή-
ριξη του κόσμου, των δωρητών και 
των χορηγών μας, ελπίζουμε ότι θα 
είμαστε σε θέση από την επόμενη 

κιόλας λειτουργία του ιατρείου τον Αύγου-
στο να εξοπλίσουμε το ιατρείο ακόμη καλύ-
τερα έτσι ώστε να προσφέρουμε ένα ακόμη 
μεγαλύτερο φάσμα ιατρικών υπηρεσιών 

όπως πιο περίπλοκες εξετάσεις και εγχειρή-
σεις καθώς επίσης και εξετάσεις αίματος.
Αν κάποιος χρειάζεται οποιαδήποτε κτηνι-
ατρική βοήθεια και συμβουλή στο μεσοδιά-
στημα της λειτουργίας του ιατρείου, μπορεί 
να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα κάνου-
με ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοη-
θήσουμε. Ο ΦΑΡΟΣ είναι σε στενή συνερ-
γασία με πολλούς κτηνίατρους και θα 
σας φέρουμε σε επαφή με τον κατάλλη-
λο γιατρό έτσι ώστε να πάρετε την καλύ-
τερη δυνατή συμβουλή. Επιπλέον, είμαστε 
σε θέση να προσφέρουμε και να χορηγή-
σουμε εμβόλια για γάτες και σκύλους ανά 
πάσα στιγμή.
Όλες οι λεπτομέρειες για τις επισκέψεις 
του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου (το-
ποθεσία του ιατρείου, ώρες λειτουργίας, 
κλπ.) θα ανακοινωθούν στο φύλο του Ιου-
λίου. Θα υπάρξουν επίσης ανάλογες ανα-
κοινώσεις από το Δήμο, αφίσες και ενη-
μερωτικά φυλλάδια του ΦΑΡΟΣ, καθώς 
επίσης και συνεχή ενημέρωση μέσω δια-
δικτύου στην ιστοσελίδα του ΦΑΡΟΣ: 
www.SymiGreece.com και την ιστοσελίδα 
του Δήμου: www.symi.gr.

ΦΑΡΟΣ: Κτηνίατροι στη Σύμη
Τ.Θ. 41, Σύμη 85600, Δωδεκάνησα
www.symigreece.com/faros.htm 
00306945821782      
faros@symigreece.com 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Γαλιλαίος: 
Σπουδαίο 

µυαλό!

Αϊνστάιν: 
ιδιοφυιές 

µυαλό!

Νεύτων: 
εξαιρετικό 

µυαλό!

Μπους: 
Πέρα 

βρέχει....



Η Ελλάς από της ενάρξεως του Β΄παγκοσμίου πολέμου, παρέμει-
νε αυστηρώς ουδετέρα. Ψύχραιμα εδέχθη τις πάσης φύσεως προ-
κλήσεις του Μουσολίνι, α) τον τορπιλισμό της «Έλλης» εις τον 
λιμένα της Τήνου την 15ην Αυγούστου 1940, και β) τις ενισχύσεις 
των δυνάμεων στα σύνορα Ελλάδος- Αλβανίας, εις 15 μεραρχίας.
Είχε λάβει ήδη την απόφασιν της εισβολής εις την Ελλάδα, δια 
κεραυνοβόλου προελάσεως, εις Μέτσοβον και δια της Θεσσαλίας 
και της Στερεάς Ελλάδος εις Αθήνας. 
Την 3ην ώραν και 30 λεπτά πρωϊνήν της 28ης Οκτωβρίου ο πρε-
σβευτής των Ιταλών Γράτσι, επεσκέφθη τον Πρωθυπουργόν της 
Ελλάδος Ιωάννην Μεταξάν και επέδωσε τελεσίγραφον του Μου-
σολίνι απαιτούντος την ανεμπόδιστον διάβασιν των ιταλικών 
στρατευμάτων, από του ελληνικού εδάφους με σκοπόν την κατά-
ληψιν ορισμένων στρατηγικών βάσεων. Ο Μεταξάς είπε.
-Τότε έχομεν πόλεμον!
-Θα δώσετε τις παραχωρήσεις, ερωτά ο Γράτσι, που ζητά η κυβέρ-
νησίς μου; 
Ο Μεταξάς απάντησε με την μονολεκτική λέξη που έμεινε στην 
ιστορία «ΟΧΙ».
Η καθορισμένη ώρα της απαντήσεως έληξε.
Τα ιταλικά στρατεύματα, υπό τον στρατηγόν Βισκόνι Πράσκα 
πέρασαν την ελληνοαλβανικήν μεθόριον και επετέθησαν εναντί-
ον των ημετέρων τμημάτων, εισδύσαντα εις το ελληνικόν έδαφος 
αιφνιδιαστικά !
Τα ελληνικά τμήματα επολέμησαν απεγνωσμένα και εσυγκράτη-
σαν τους επιτιθέμενους 
μέχρις αφίξεως των ενι-
σχύσεων.
Την 14ην Νοεμβρίου οι 
ελληνικές δυνάμεις ανέ-
λαβαν γενικήν αντεπίθεσιν, στους τομείς Πίνδου και Ηπείρου, 
επιδεικνύοντας απαράμιλλη γενναιότητα, βοηθούμενοι και από 
τον ντόπιο πληθυσμό και τις γυναίκες της Πίνδου, οι οποίοι έδει-
ξαν πνεύμα ηρωισμού και εθελοθυσίας.
Οι Ιταλοί απωθήθησαν εις Β. Ήπειρον κατεχομένην υπό Αλβα-
νών, ενώ διαδοχικώς κατέλαβον την Κορυτσάν, το Αργυρόκα-
στρον μέχρι το Πόγραδετς και την Χειμάρα.
Η προέλασις των Ελλήνων ανεκόπη την 28ην Δεκεμβρίου, λόγω 
των χειμερινών καιρικών συνθηκών. Οι ιταλικές δυνάμεις ενισχυ-
θείσες με 12 μεραρχίες και 400 πυροβόλα και αρκετά αεροπλάνα 
επανήλθαν δια την εαρινήν επίθεσιν την 9ην Μαρτίου, την οποίαν 
αυτοπροσώπως παρηκολούθησεν και ο Μουσολίνι. 
Οι επιθέσεις αυτές είχον σκοπόν την απομόνωσιν του Α΄και 
Β΄σώματος στρατού από το Γ΄σώμα, καθώς και την διάσπασιν 
των σωμάτων αυτών (Α΄και Β΄). Όμως οι επιθέσεις αυτές απέτυ-
χον. Και μόνον την 25ην Μαρτίου κατέπαυσαν το σφυροκόπημα.
Ο Χίτλερ ήτο φοβερά ανήσυχος δια την αποτυχίαν του συνεταί-
ρου του εις την Β. Ήπειρον. Η επιθυμία του ήτο να καθαρίσει τα 
Βαλκάνια, δια να καλύψει τα νώτα του, στην προσεχή επίθεσίν 
του κατά της Ρωσίας, την οποίαν είχε προγραμματίσει προσεχώς ! 
Δια τούτο πέτυχεν την υπογραφήν συνθήκης με την Γουγκοσλαβί-
αν υποσχόμενος παραχώρησιν της Θεσσαλονίκης προς εισβολήν 
εις την Ελλάδα. Η Γουγκοσλαβία κατόπιν εσωτερικής επαναστά-
σεως και αλλαγήν κυβερνήσεως αναγκάζει τον Χίτλερ ν’ ανατρέ-
ψει την υπογραφείσαν συνθήκην, αλλάσοντας το αρχικόν σχέδιον 
και να επιτεθεί στις 6 Απριλίου συγχρόνως εναντίον της Γιουγκο-
σλαβίας και της Ελλάδος.
Κατέλαβεν το Βελιγράδιον την 17ην Απριλίου και τα Σκόπια και 

έτσι ο νοτιοσλαβικός 
στρατός έπαυσεν την 
αντίστασιν και να παρα-
μείνει ελεύθερη στους 
Γερμανούς η οδός προς 
Κοζάνην και Αλιάκμο-
να και η κάθοδος δια 
του στενωπού του Κιρλί 
Δερβέν. Παρά την γεν-
ναίαν αντίστασιν των 
Ελλήνων εις την Μακε-
δονίαν, επήλθε η διάσπα-
σις του μετώπου.
Οι γερμανικές δυνάμεις 
ενώθηκαν με τας ιτα-
λικάς παρά την λίμνην 
Οχρίδα. Στις 20 Απριλί-
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Β ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1939-1945)

Της Δέσποινας Καψή - 
Αναστασιάδη

συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Επίθεσις κατά της Ελλάδος

ου ο στρατηγός Τσολά-
κογλου υπέγραψεν ανα-
κωχήν. 
21 Απριλίου οι Ιταλοί 

εβομβάρδισαν την περιοχήν των Ιωαννίνων και της Άρτας, την 
23ην Απριλίου υπεγράφη ανακωχή με την Ιταλία. Στο μεταξύ η 
γερμανική αεροπορία με ακατάπαυστες εφορμήσεις εστράφη 
κατά του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στόλου και εβύθισς 
συνολικά 37.695 τόνους εκτοπίσματος. Μικρή μόνον δύναμις 
κατέφυγεν εις το λιμάνι της Αλεξάνδρειας.
30 Απριλίου ο βασιλεύς Γεώργιος και η κυβέρνησις κατέφυ-
γαν εις Κρήτην κι από εκεί εις Αλεξάνδρεια, μαζί με τον διά-
δοχο Παύλο και την σύζυγό του Φρειδερίκη.
27 Απριλίου οι Γερμανοί εισήλθον στην Αθήνα και μετά 
την κατάληψιν της ηπειρωτικής Ελλάδος κατέλαβαν και τας 
νήσους.
20 Μαϊου ήρχισεν η μεγάλη μάχη της Κρήτης, της μόνης που 
έμενε ελεύθερη από τας νήσους. Κράτησε 12 ημέρες με τερά-
στιες απώλειες από μέρους των Γερμανών, οι οποίες όμως 
οδήγησαν στην κατάληψιν και της Κρήτης.
Βρισκόμαστε στο 1942.
Επίθεσις κατά της Ρωσίας.
Η προσχεδιασμένη επίθεσις κατά της Ρωσίας έγινε στις 28 
Ιουλίου 1942. Οι Ρώσοι αντέταξαν ηρωικήν άμυνα από οικίαν 
σε οικίαν, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Τα ρωσικά στρατεύματα 

ανέλαβαν την πρωτοβουλίαν 
αντεπίθεσης, από Βορράν και 
Νότον, με σκοπόν να κυκλώ-
σουν τας γερμανικάς δυνάμεις, 
πράγμα που επετεύχθη στις 24 
Νοεμβρίου 1942. Μετά από 

σκληρές μάχες, η εκμηδένισις του γερμανικού στρατού συνε-
πληρώθη στις 2 Φεβρουαρίου 1943. Την πρωτοβουλίαν των 
επιχειρήσεων έχουν τώρα οι Ρώσοι. Οι Γερμανοί περιορίζο-
νται σε αμυντικές προσπάθειες.
Ο Χίτλερ οργανώνει 40 μεραρχίας και επιχειρεί νέαν θερινήν 
επίθεσιν στις 5 Ιουλίου 1943, η οποία απεκόπη με αντεπίθε-
σιν. Οι Ρώσοι ανακαταλαμβάνουν στις 5 Αυγούστου 1943 το 
Ορέλ, το Μπελγκορόντ, το Χάρκοβον και το Σμολένκ.
Απόβασις των συμμάχων.
Μετά την ήττα των δυνάμεων του άξονος ήλλαξεν η στρα-
τηγική κατάστασις. Άρχισεν η επίθεσις των συμμάχων κατά 
του άξονος Γερμανίας- Ιταλίας και των συμμάχων τους. 4.000 
αεροπλάνα εβομβάρδισαν τα νησιά Παντελάρια και Λαμπε-
δούσα στα στενά της Σικελίας. Η φρουρά παρεδόθη 11 και 12 
Ιουνίου 1943.
Στις 10 Ιουλίου άρχισε η μεγάλη απόβασις στη Σικελία και 
ετελείωσε στις 17 Αυγούστου 1943. Αυτή η ήττα και η σκαιά 
συμπεριφορά των Γερμανών, αναγκάζει τον Μουσολίνι να 
παραιτηθεί στις 26 Ιουλίου 1943. Αναλαμβάνει ο στρατάρχης 
Μπατόλιο, ο οποίος υπέγραψε την συνθήκη με τους συμμά-
χους στις 3 Σεπτεμβρίου 1943. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν 
την Ρώμη στις 8 Σεπτεμβρίου 1943. Μεταξύ συμμάχων και 
Γερμανών γίνονται πεισματώδεις μάχες. Οι σύμμαχοι μπαί-
νουν στην Ρώμη στις 4 Ιουνίου 1944.
Η αμερικανική ανώτατη διοίκησις προετοιμάζει την ανάλη-
ψιν επιθετικής πρωτοβουλίας. Αρχή έγινε την 7η Αυγούστου 
1942 με την από-
βασιν εις την νήσον 
Γουαδαλκανάλ,και 
η νήσος καταλαμ-
βάνεται από τους 
Α μ ε ρ ι κ ά ν ο υ ς . 
Εισέρχονται εις 
την Νέαν Γουινέαν, 
κατέλαβαν την Νέα 
Γεωργία, την Νέα 
Βρεττανίαν, την 
Καβιέγκ, την χερ-
σόνσον Χουάν, την 
Αϊρασιά, την Αράρα. Οι Αμερικάνοι προσήγγισαν την ιαπωνι-
κήν αυτοκρατορία μέχρι τον Μάϊο του 1944 κατά 1.300 μίλια 
με 135.000 άνδρες. Η προώθησις γίνεται γρήγορα με διαδο-
χικούς σταθμούς σε νήσους. Οι επιτυχίες εστέφθησαν με την 
μεγάλην νίκην των Αμερικανών εις την αεροναυμαχίαν των 
Φιλιππίνων. 

συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

ΑΕΡΑ!!
Καλπάκι,                                

 Ιταλοί αιχμάλωτοι 

Αγαπητοί φίλοι
Η συζήτηση για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού 
και στην Ελλάδα άνοιξε πρόσφατα. Ένα από τα βασικά 
επιχειρήματα που προβάλλεται είναι ο, τι αφού ανακοι-
νώνουν πολλές γειτονικές χώρες την πρόθεσή τους να 
κατασκευάσουν πυρηνικούς σταθμούς και κινδυνεύου-
με έτσι κι αλλιώς, γιατί να μην κάνουμε κι εμείς? Ο 
απόλυτος παραλογισμός: Όταν ο γείτονάς σου λέει ότι 
θα βάλει μία βόμβα στο σπίτι του, δεν πας να βάλεις κι 
εσύ μία στο δικό σου. Κάνεις τα πάντα για να τον απο-
τρέψεις. Γι αυτό ζητάμε πολιτικές πρωτοβουλίες σε διε-
θνές επίπεδο για την απόκρουση της πυρηνικής απει-
λής. 
Το Διεθνές Δίκτυο Mediterranean No Nuclear 
Neighborhood-ΜΝ3 οργανώνει ενημερωτική εκστρα-
τεία και συλλογή υπογραφών 
κάτω από κείμενο που μπο-
ρείτε να βρείτε στις ιστοσε-
λίδες www.mn3network.org 
και www.manw.org.  Μπο-
ρείτε επίσης να βρείτε και 
έντυπο για να τυπώσετε και 
να μαζέψετε υπογραφές. 
Πάνω στο έντυπο υπάρχει η 
διεύθυνση όπου μπορείτε να αποστείλετε τα αντίτυπα 
Στην Ελλάδα την προσπάθεια στηρίζουν από κοινού το 
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου, το ελληνικό 
γραφείο της Greenpeace,  το WWF Ελλάς, το Δίκτυο 
Μεσόγειος SOS και το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογι-
κών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ). Χρειαζόμαστε τη 
συμμετοχή σας. Χρειαζόμαστε τη στήριξή σας. Είναι ο 
μόνος σίγουρος τρόπος για να αποτραπεί η εγκατάστα-
ση νέων πυρηνικών σταθμών. 
Η  ΠΥΡΗΝΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΛΥΣΗ. 
ΕΙΝΑΙ  ΕΝΑ  ΑΚΟΜΗ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ!
Είμαστε ενεργοί για να μη γίνουμε ραδιενεργοί!
Υπογράψτε τώρα! 
URL: http://www.manw.org - E-mail: info@manw.org

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ

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



σεις είναι και το φεστι-
βάλ, που πάντοτε δίνει 
μια ξεχωρις΄τη εικόνα και 
τονίζει με τις εκδηλώσεις 
του την ελληνική πραγμα-
τικότητα με την πλούσια 
παράδοση και την κουλ-
τούρα της Σύμης. Σε μια 
εποχή που τα διάφορα 
υπουργεία –και όχι μόνο- 
ξοδεύουν εκατομμύρια για 
εκδηλώσεις αμφιβόλου 
αξίας και σκοπιμότητας, 
είναι τουλάχιστον άδικο 
να μη διαθέτουν μερικά 
ευρώ για ένα πετυχημένο 
φεστιβάλ στην άκρη του 
Αιγαίου, που εξυπηρε-
τεί και τους εθνικούς μας 
σκοπούς».
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Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22460 71307 – 71689 – 70042

Στην κοινωνική αλληλεγ-
γύη θα είναι αφιερωμέ-

νο το 14ο φεστιβάλ Σύμης, 
εφόσον αυτό θα πραγματο-
ποιηθεί, μιας και τα διάφορα 
υπουργεία και οργανισμοί 
δεν έχουν δεήσει ακόμη να 
ανταποκριθούν στην οικο-
νομική ενίσχυσή του, όπως 
γινόταν μέχρι πρότινος.

Εκτός από τα καταστήμα-
τα αφορολογήτων και την 
Συνεταιριστική Τράπεζα 
Δωδεκανήσου που έδωσαν 
3.000 και 1.500 ευρώ αντί-
στοιχα, κανείς άλλος δεν 
ανταποκρίθηκε.
Πάντως, η επιτροπή του 

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ 
ΧΑΘΕΙ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ!

φεστιβάλ, απ’ ότι μπορούμε 
να γνωρίζουμε, ήδη καταρτί-
ζει το πρόγραμμα των εκδη-
λώσεων και η πρεμιέρα θα 
γίνει με την γνωστή τραγου-
δίστρια Γλυκερία. Επίσης θα 
έλθουν οι Νικολόπουλος, 
Μακεδόνας, Λίνος Κόκοτος 
και άλλοι. Όλα αυτά βέβαια 
εφόσον υπάρξει η οικονομι-

κή δυνατότητα.
Δημοσιεύουμε άρθρο του 
δημοσιογράφου Γ. Ζαχαριά-
δη από την εφημερίδα «Τα 
Νέα»:
«Το φεστιβάλ της Σύμης 
είναι το πιο φημισμένο- και 
ίσως πιο πετυχημένο- στο 

Αιγαίο. Συμπληρώνει 14 
χρόνια από τότε που το 
ξεκίνησε ο αξέχαστος 
δημοσιογράφος Γιάννης 
Ε. Διακογιάννης, αλλά 
φέτος κινδυνεύει να μη 
γίνει, ή στην καλύτερη 
περίπτωση οι καλλιτεχνι-
κές –και όχι μόνο- εκδη-
λώσεις να είναι περιορι-

σμένες. Αιτία το οικονο-
μικό. Ο Δήμος Σύμης δεν 
αντέχει τέτοιο βάρος.
Όλα τα προηγούμενα 
χρόνια διάφορα υπουργεία 
ενίσχυαν την προσπάθεια 
αυτή. Φέτος όμως, κανένα 
υπουργείο δεν έβαλε το 
χέρι στην τσέπη. Μόνο η 

Νομαρχία Δωδεκανή-
σου, όπως κάθε χρόνο, 
διαθέτει ένα κονδύλι 
ανάλογα με τις δυνα-
τότητες που έχει. Ο 
Δήμαρχος Λευτέ-
ρης Παπακαλοδού-
κας έστειλε επιστολές 
σε όλα τα υπουργεί-
α, Πολιτισμού, Του-
ριστικής Ανάπτυξης 
Εσωτερικών, Εξωτε-
ρικών, Αιγαίου, κλπ. 
Δεν πήρε απάντηση!  
Έτσι ένας θεσμός με 
εθνικές διαστάσεις και 
τεράστια ακτινοβολί-
α, υπάρχει φόβος να 
ματαιωθεί. Και είναι 
κρίμα. Γιατί από το 
φεστιβάλ της Σύμης 

παρελαύνουν κάθε χρόνο 
τα σημαντικότερα ονόματα 
του καλλιτεχνικού στερεώ-
ματος και δίνουν μια άλλη 
αξία και συμβολισμό στο 
ακριτικό νησί της Δωδεκα-
νήσου.
Δυστυχώς, ο κίνδυνος 
ματαίωσης του φεστιβάλ 
έρχεται σε μια εποχή που 

το νησί εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει πολλά 
προβλήματα, τα οποία 
έχουν τη βάση τους στο 
μισολυμένο ακτοπλοϊ-
κό πρόβλημα. Και δεν 
πρέπει να ξεχνά κανείς 
όσα συνέβησαν και γρά-
φτηκαν πέρυσι στον 
τουρκικό Τύπο. Οι γείτο-
νές μας έκαναν απαράδε-
κτους υπαινιγμούς για τη 
Σύμη, μέχρι που έγρα-
ψαν ότι η γλώσσα που 
κυριαρχεί στο νησί είναι 
η…τουρκική. Έδειξαν 
μάλιστα… πρόθυμοι να 
λύσουν και το ακτοπλο-
ϊκό πρόβλημα. Απάντηση 
στις τουρκικές προκλή-

Από τα εγκαίνια 
της ανακαινισμένης 
αίθουσας του 
Κοινωνικού 
Συλλόγου Συμαίων 
“Ο Πανορμίτης” και 
από την εκδρομή των 
Συμιακών της Αθήνας 
και του Πειραιά στην 
Αίγινα με το πλοίο 
της ΑΝΕΣ “Άγιος 
Νεκτάριος Αίγινας”. 
Στη πάνω φωτογραφία 
αντιπροσωπεία 
Συμιακών δωρίζει 
στον καπετάνιο του 
πλοίου εικόνα του 
Αγίου Νικολάου. κάτω 
π Πρόεδρος και τα μέλη 
του Δ.Σ. του κοινωνικού 
Συλλόγου 
 “Ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ “
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ΤO ΠΙΑΤO 
ΤΟΥ ΜΗΝΑ

η Λεμονιά Τσιριμώνια προτείνει:

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

Φίλες και φίλοι 
αναγνώστες γεια σας!
Όπως σας είχα υποσχεθεί 
στο προηγούμενο φύλλο, 
έχω τη χαρά να σας 
παρουσιάσω 
,ανθρώπους 
που ζουν και 
εργάζονται στη 
Σύμη με κύριο 
αντικείμενο την 
μαγειρική.
Καλωσορίζω 
λοιπόν στην 
στήλη μου 
τον Καλλίαρο 
Παντελή,33 
μόλις χρόνων, 
και ήδη 16 
χρόνων δουλειάς 
στην κουζίνα!
Ο Παντελής, θα 
μου επιτρέψει 
να αναφέρομαι 
σ’ αυτόν με το μικρό 
του όνομα, ξεκίνησε 
την καριέρα του από τα 
κρουαζερόπλοια, όπου 
και έμεινε 11 ολόκληρα 
χρόνια, συνέχισε σε 
διάφορα εστιατόριο 
τόσο στη Σύμη, όσο 
και στο Βέλγιο και τον 
Saint Domenico και τα 
δύο τελευταία χρόνια 
εργάζεται στο εστιατόριο 
ΜΥΘΟΣ.
Του αρέσει να 
πειραματίζετε επάνω 
στην Ελληνική κουζίνα 
και δεν του αρέσει 
καθόλου η ιδέα του 
μάγειρα, που είναι 
αυστηρά και μόνο 
μάγειρας, αλλά προτιμά 
να έρχεται σε προσωπική 
επαφή με τους πελάτες!
Ο Παντελής λοιπόν ,μας 
προτείνει για τον μήνα 
Ιούνιο, 
                          
 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ 
ΦΡΕΣΚΟ ΜΕΛΑΝΙ ΧΤΑ
ΠΟΔΙΟΥ                          
ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ
Το μελάνι ενός φρέσκου 
χταποδιού-το ίδιο το 
χταπόδι ψιλοκομμένο-
προαιρετικά λίγο 
καλαμάρι και λίγες 
σουπιές-κρεμμύδι 
–σκόρδο-αλάτι-πιπέρι-
ρίγανη-ξερό βασιλικό-
ένα ποτηράκι ελαιόλαδο-
μακαρόνια και ένα ποτήρι 
άσπρο κρασί αρετσίνωτο.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Θα σοτάρουμε 
στο ελαιόλαδο το 
κρεμμύδι, το σκόρδο 
και τα υπόλοιπα υλικά 

μας καθώς και το 
φρέσκο μελάνι και 
θα σβήσουμε με το 
κρασί μόλις μαραθούν 
καλά και ψηθούν, 

θα ανακατέψουμε την 
σάλτσα αυτή, με τα ήδη 
βρασμένα μακαρόνια 
και θα σερβίρουμε.
Ελπίζω να δοκιμάσετε 

την συνταγή 
αυτή !!
Να 
ευχαριστήσω 
τον Παντελή 
που μοιράστηκε 
την συνταγή 
του μαζί μας 
και του ευχηθώ 
ένα κουραστικό 
και δημιουργικό 
καλοκαίρι!!!
Να ευχηθώ 
και σε όλους 
εσάς καλά 
μαγειρέματα!! 
και να δώσουμε 
ραντεβού στο 
επόμενο φύλλο.

Ο Neil Gosling Βρετανός 
φωτογράφος που τώρα 
μένει μόνιμα στη Σύμη, 
παρουσιάζει την έκθεση 
με μερικά από τα πιο 
παράξενα ζώα από τα 
νησιά Galapagos.
Μαζί με τις φωτογραφίες 
θα δίνονται και 
πληροφορίες για τα 
νησιά. Επίσης θα 
παρουσιάζονται εικόνες 
ανθρώπων από το Περού. 
Η έκθεση είναι ανοικτή 
κατά τις εργάσιμες ώρες 
και θα διαρκέσει μέχρι 
τον Οκτώβρη, εκτός από 
το διάστημα μεταξύ 9-24 
Αυγούστου, στο «Symi 
dream» Καλή Στράτα 
στο Χωριό.
Ο Νeil θα ήθελε πολύ να 
προσκαλέσει τα παιδιά 
των σχολείων για να 
δουν αυτά τα θαυμάσια 
ζώα.                                
      
Τηλ. 6936421715

ΤΑ ΖΩΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ GALAPAGOS 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΗ
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
τη στήλη επιμελείται η Αντιγόνη Παλατιανού

Ο μεσοκαιρί-
της άνδρας, θα τα 
΄χει καβατζάρει 
τα σαράντα πέντε, 

έμοιαζε μ’ ότι ήταν, ναυαγός ανάμεσα σε δυο καταιγίδες, κι αρμένιζε με 
το βλέμμα , αόριστα, από τα πράσινα νερά του Ιστ Ρίβερ στα πανύψηλα 
κτίρια του Μανχάταν, που ιρίδιζαν διασπώντας το λιόγερμα σ’ όλα τα 
χρώματα, μαύρο, μπλε, κόκκινο του τριαντάφυλλου, του κερασιού, της 
πιπεριάς –όλο το φάσμα του κόκκινου-, μπακιρένιο, πορφυρό, της σκου-
ριάς, του αίματος, της φωτιάς, με τις πύρινες πεινασμένες γλώσσες της 
να γλείφουν τους ουρανοξύστες…
Όπως οι κόκκινοι καταρράχτες στο κορμί εκείνης που χάθηκε, όταν 
έγινε ό,τι έγινε, και δεν ξανακούστηκε…Τ’ όνομά της, διστάζει να το 
προφέρει, όνομα και μοίρα, ένας μυστήριος δεσμός.
…κι έπειτα επέστρεφαν στο βιολετί…
Να! Πού το βρήκε το βιολετί στα μάτια της η κόρη εκείνου που με κου-
βάλησε εδώ από την άλλη άκρη του κόσμου κι όμως με υποδέχτηκε 
κάτω απ’ τις ρίζες μιας αγριοκαστανιάς, και πάσχιζε, με τις δικές της 
ανάσες, να μοιραστεί μαζί μου τα καινούργια του παράφορα σχέδια…
Επέστρεφαν στο βιολετί, καθώς ο δαιμονισμένος αέρας του ωκεανού, 
που ξύριζε το Λονγκ Μπιτς κι ύστερα το Μπρούκλιν και το Κουίνς, 
κάλυπτε εναλλάξ το κόκκινο τα’ ουρανού με κηλίδες κατράμι κι ο ήλιος 
που έγερνε πίσω τους πήρε να χάνεται προς το Τζέρσεϊ Σίτι. Βούλιαζε 

κι εκείνος με το βλέμμα στα μολυβέ-
νια σύννεφα του Μανχάταν, που έρχο-
νταν από άλλα γεωγραφικά μήκη και 
πλάτη, από άλλο χρόνο, ίσκιοι αλαργινοί, λησμονημένοι, από τη μακρι-
νή του πατρίδα.
Είναι η μενεξεδένια ώρα, με το κόκκινο να μάχεται το μαύρο, θαρ-
ρείς και τούτο το αμερικάνικο σούρουπο ομοιοκαταληκτεί τέλεια, 
σαν δίδυμο αδέλφι, με ένα άλλο, κοντά τριάντα χρόνια πίσω, όπως τα 
«twins», τα δίδυμα γυάλινα κτίρια με τα εκατό πατώματα, που ασήμιζαν 
βλοσυρά σαν τσιγαρόχαρτα μες τη νέοϋρκέζικη καταχνιά. Ένας χαρού-
μενος άνθρωπος θα έβλεπε στο θόλο του ουρανού ένα δίσκο με κόκκι-
νο και μαύρο χαβιάρι, «να ‘ χα μια βότκα», θα έλεγε, ένας πραγματιστής 
θα διαπίστωνε το φωτοχημικό νέφος της πόλης, ένας διανοούμενος θα 
‘βρισκε στο κόκκινο και μαύρο τοπίο το ιδανικό εξώφυλλο για το ομώ-
νυμο μυθιστόρημα του Σταντάλ, κι ένας απαισιόδοξος θα αναγνώριζε 
τη ρουλέτα της ζωής στην οποία συνήθως χάνουμε και σπανίως κερδί-
ζουμε. Όμως, τούτος δω ο άνδρας, που ρεμβάζει μέσα στο ψηλό γυάλι-
νο UFO, στο στρογγυλό μπαρ του αεροδρομίου, ανακαλεί ένα διαφορε-
τικό κόκκινο και μαύρο και γυρίζει πίσω να βρει τα ίχνη της παλιάς του 
ζωής, στην γκρίζα άμμο και στα σοκολατί φύκια ενός μακρινού, ατέ-
λειωτου σούρουπου.
…Ήταν μια προειδοποίηση της μοίρας, δε θα σταματήσει εδώ, κάτι 
άλλο θα συμβεί, κάτι…
Συλλογιέται θαρρείς κι είναι μόνος, ολομόναχος, σε μιαν αρχαία σκηνή 
κι αναγγέλλει στο κοινό σαν Γέροντας την υπόθεση της τραγωδίας, απο-
καλύπτοντας με χρησμούς τα μυστικά και το πεπρωμένο των ηρώων 
της.
Η σφαλιστή πόρτα ήταν τελικά ορθάνοιχτη. Το παρελθόν, φίλε, σου την 
είχε στημένη.
Είχε πετάξει τις αναμνήσεις του εκεί που δεν υπήρχε τίποτα παρά μόνο 
οι στάχτες κι η φύρα του χρόνου, κι όμως, να, τώρα ξανάρχονται και τον 
πλημμυρίζουν, όπως ανεβαίνει το κύμα της παλίρροιας απέναντι στο 
Λογκ Άιλαντ.
Μια κυρία, συνεπιβάτης, τον αναγνωρίζει, σκουντάει το συνοδό της δεί-
χνοντάς τον και τάχα ψιθυρίζει, στην πραγματικότητα φωνάζει, για να 
τραβήξει την προσοχή του.
«Α! Καλέ, είναι ο …» μα αυτός δεν επιθυμεί τούτη τη στιγμή τίποτα 
περισσότερο παρά να θωρακίσει τη μοναξιά του, να συμμαζέψει το νου 
του σε ότι συνέβη, κι έτσι δεν αντιγυρίζει, κάνει πως δεν ακούει.
Η σκέψη του κλωθογυρίζει μες στην αχλή του απογεύματος της ζωής 
του, ανάμεσα σε ξεχασμένα πρόσωπα, όπως αυτά αναδύονται σαν 
φαντάσματα σε φωτογραφικό θάλαμο, χάνεται σε μια βουή από γνω-
στές κι άγνωστες φωνές και αδυνατεί να ξαναπλάσει την εικόνα εκεί-
νου που έχει φύγει.
Η πτήση της «Ολυμπιακής» από Βοστόνη με προορισμό την Αθήνα 
έφτασε στο αεροδρόμιο Κένεντι της Νέας Υόρκης. Όταν πέρασε κι ο 
τελευταίος επιβάτης στον εναέριο διάδρομο επιβίβασης, πετιέται κι 
αυτός βιαστικά. Το αεροπλάνο είναι ο ιδανικός χώρος για να συγκε-
ντρωθώ, εκεί, χιλιάδες πόδια ψηλά, αποκλεισμένος ανάμεσα στο Θεό 
και στον Ατλαντικό, θα ξεκαθαρίσω τις σκέψεις μου πριν πατήσω το 
πόδι μου στην Ελλάδα.
Δεν πρόλαβε να αποσώσει το συλλογισμό του και το βλέμμα του πέφτει 
σε μια αυστηρή μελαχρινή ομορφιά στην αριστερή πλευρά της πρώτης 
θέσης. Τοπ πρόσωπό της φωτίζει μια έκπληξη, όλο συστολή κι επιθυ-
μία, ανασηκώνεται ελαφρά για να τον υποδεχθεί, η διακριτικότητα δεν 
κρύβει την ανυπομονησία της, προσπαθεί να συγκρατήσει το χαμόγελο 
που τρεμοπαίζει στα χείλη της και κείνη την υποψία συνενοχής στο κοκ-
κίνισμά της, σάμπως να τους συνδέει κάποιο κοινό μυστικό. «Η γυναί-
κα του «Πλάζα», ψιθυρίζει, δεν ξέρει τ’ όνομά της. Στα μάτια του μια 
κίνηση, γκάζι και φρένο, σαν να ‘θελε να πει. Ας τη συναντούσα μιαν 
άλλη στιγμή, κάπου αλλού, αύριο ίσως να την ποθώ, μα τώρα μου πέφτει 
βάρος, δεν πρέπει να αποδιοργανωθώ μαζί της για δεύτερη φορά.
Μέσα του τα τελευταία χρόνια δούλευε ένας θερμοστάτης, κι έτσι δεν 
αισθάνεται πια μήτε τη ζέστη μήτε το κρύο της ψυχής, ο υδράργυρος 
των αισθημάτων του παρέμενε αμετάβλητος.
Φυλάξου, δεν είναι ώρα για γυναίκες! Ακούστηκε σαν ξένη η φωνή του 
να τον προειδοποιεί. Χώνεψέ το, σ’ αυτή την ιστορία συναντιούνται 
όλες οι άλλες, αν βγάλεις άκρη, μπαίνεις για πάντα στο νόημα, δε μένει 

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ 
ΜΠΛΟΥΖ

Του Μίμη Ανδρουλάκη

Μενεξεδένια ώρα

τίποτα να μάθεις…
Καθώς διασχίζει αργά το διάδρομο, απολαμβάνει με γρήγορες 
ματιές τις λεπτές κινήσεις και την αριστοκρατική της φιγούρα, μια 
κλασική εικόνα κομψοντυμένης ομορφιάς σε βαγκόν ρεστοράν στα 
φιλμ νουάρ του μεσοπολέμου. Τα κατσαρά μαύρα μαλλιά της κατε-
βαίνουν με τέλειο κυματισμό και τονίζουν το σταρένιο της δέρμα, 
ίδιο με τη χλομάδα των γυναικών της Νότιας Μεσογείου, σε μέρη 
που δεν τα βλέπει ποτέ ο ήλιος. Τα τοξωτά φρύδια κι οι μακριές βλε-
φαρίδες της, μια νυχτερίδα. Τα μάτια της, δυο μαύρα πηγάδια. Η 
ελαφριά κυρτάδα της μύτης της παραβιάζει το νόμο της συμμετρί-
ας των γυναικείων προτύπων και προσθέτει στο σοβαρό της προφίλ 
μια πινελιά, μια υποψία για κάτι που μένει ανομολόγητο.
«¨Άλλες γυναίκες κοντά στα σαράντα παίρνουν την κάτω βόλτα κι 
άλλες…» μουρμουρίζει ενώ πλησιάζει, το ακριβό της άρωμα ανα-
μιγμένο με τη μυρωδιά απ’ το σώμα της τον μεθάει, θα ‘ θελε να 
το μαζέψει στην παλάμη του όπως αιωρείται και τον περιβάλλει με 
τη γοητεία της. Εκείνη ψάχνει, μα δεν έχει βρει ακόμα τις κατάλ-

ληλες λέξεις να τον υποδεχθεί. Η ευγένεια και η συμβα-
τική οικειότητα της φωνής της δεν μπορούν να κρύψουν 
τη σπιτική της θέρμη. Ναι, το σίδερο που την έκανε τόσο 
κολλαριστή άφησε πάνω της τη ζεστασιά του.
«Να λοιπόν που ξαναβρισκόμαστε», λέει εγκάρδια, 
καθώς της δίνει το χέρι του.
«Δεν το πιστεύω! Νόμιζα πως θα είχατε επιστρέψει. Μου 
είπατε ότι δε θα μένατε εκεί περισσότερο από δεκαπέντε 
μέρες… Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω», ανταποδίδει. Το 
βλέμμα της είναι διαφορετικό από την πρώτη τους συνά-
ντηση, αν κι είναι φανερή η προσπάθεια να μετριάσει την 
εκδηλωτικότητά της.
«Μα και σεις, βλέπω, έχετε καθυστερήσει. Εντάξει 
λοιπόν όλα με το γιο σας;»
«Ναι, ναι, πού καλά! Στο Χάρβαρντ…Βέβαια, ξέρετε, 

οι νέοι σ’ αυτοί την ηλικία έχουν τους εύκολους ενθουσιασμούς 
τους…» Σαν να μην ήθελε να το πει αυτό, ανησυχία σχηματίστη-
κε στο πρόσωπό της.
Κόβω το κεφάλι μου ότι τον βρήκε ζευγαρωμένο, μα εκείνη διακό-
πτει το στιγμιαίο ξεστράτισμα του νου του.
«Λοιπόν, πήγατε στον παλιό σας φίλο;»
«Ναι, στο Σεν Πολ, στη Μινεσότα…»
«Ω! τόσο μακριά, μα είναι κοντά στον Καναδά, στο κρύο, πώς βρέ-
θηκε εκεί;»
Ο συνομιλητής της δεν απάντησε αμέσως, πήρε μια βαθιά ανάσα, 
ίσιωσε το βλέμμα του μπροστά και μετά από μισό λεπτό είπε αφη-
ρημένα σαν να απευθυνόταν στο κενό.
|Αυτός δεν πηγαίνει ποτέ πουθενά. Η δική του πόλη δεν έχει όνομα. 
Ην διεύθυνσή του δεν έχει δρόμους, δεν έχει αριθμούς». Ήθελε και 
κάτι άλλο να προσθέσει, μα σταμάτησε.
Κάτι άρχισε να λέει εκείνη, ότι γενικά στην Αμερική οι άνθρωποι 
δε δένονται με τον τόπο τους, αλλάζουν εύκολα πολιτεία. Ύστερα 
τόνισε επίμονα πως είχε έναν ακατανόητο φόβο γι’ αυτό το ταξίδι, 
μιαν αγωνία, αυτή που είχε ταξιδέψει σ’ όλο τον κόσμο με το αερο-
πλάνο και δεν είχε ποτέ της κανένα πρόβλημα, ότι στο Λόγκαν, το 
αεροδρόμιο της Βοστόνης, ήθελε να αναβάλει την αναχώρησή της, 
όμως γρήγορα αντιλήφθηκε ότι εκείνος δεν την πρόσεχε, κάτι είχε 
σφηνωθεί στο μυαλό του, σαν να ταξίδευε αλλού.
Το τείχος της σιωπής ανάμεσά τους έπεφτε, μια υψωνόταν. Κάθε 
παύση άφηνε κάτι μετέωρο κι έριχνε πιο βαθιά τον ένα στο μαγνη-
τικό πεδίο του άλλου.
Πρώτη φορά, φαίνεται, την παρατάει άνδρας, ο γιος της. Ήταν προ-
σκολλημένη πάνω του, τώρα της τον πήρε μια άλλη γυναίκα, νιώθει 
ότι έκλεισε ένας κύκλος της ζωής της, έχει φοβίες. Γεννήθηκε με 
την ομπρέλα στο χέρι, έζησε μιαν άνετη οικογενειακή ζωή, στοιχη-
ματίζω πως δεν έχει πάει ποτέ μ’ άλλον άνδρα…
Εκείνη ίσιωνε αμήχανα πότε τα μαλλιά της, πότε τη φούστα της, δεν 
έπαιρνε την πρωτοβουλία να δώσει συνέχεια στη συζήτηση και τότε 
λύγισε ένα βλέμμα πάνω του που πρέπει να σήμαινε. Κάτι δεν πήγε 
καλά με το φίλο του. Είναι πεσμένος, συννεφιασμένος. Και κει, σαν 
να της ξέφυγε, σκέφτηκε φωναχτά.
«Τριάντα χρόνια μετά, θα σας βρήκε ριζικά αλλαγμένο».
«Χμ! Ναι, έγινα ριζικά άλλος…για να παραμείνω ο ίδιος. Ανεπί-
δεκτοι μαθήσεως και οι δύο, before and after», απάντησε με πικρό 
μειδίαμα.
«Κι αυτόν πώς τον είδατε;» ρώτησε σαν να ‘ταν λίγο μπερδεμένη με 
τα παράξενα λόγια του. «Πρέπει να είναι πράγματι συγκλονιστικές 
οι συναντήσεις ανθρώπων που μαζί έζησαν καταστάσεις, αλλά στη 
συνέχεια χώρισαν οι δρόμοι τους. Πώς τον βρήκατε λοιπόν;»
Εκείνος κρατά την αναπνοή του μισό λεπτό κι ύστερα, ξεφυσώντας, 
ζυγίζει μια μια τις λέξεις και τις προφέρει αργά και σκληρά, απο-
κλείοντας κάθε αισθηματικότητα, λες κι η τραχύτητα έχει στόχο τον 
ίδιο του τον εαυτό.
«Τον βρήκα λίπασμα σε μια αγριοκαστανιά. Θα φυτρώσει, θα γίνει 
κάστανα, τριαντάφυλλα, άγρια σταρόχορτα».
«Μα, τι λέτε;» καρφώνονται πάνω του τα μάτια της σαν μακρυμά-
νικο μαχαίρι. Εκείνος τότε γέρνει στο αυτί της, ένας σώψυχος οδυρ-
μός παραμορφώνει το πρόσωπό της, θαρρείς και πονούσε δικό της 
άνθρωπο και επιβεβαίωνε όλες τις αγωνίες της. Στις άκρες των χει-
λιών του απόμεινε η αμφιβολία, φαίνεται πως αμφέβαλλε για όλα 
και για την ίδια την αμφιβολία του, κι άκουσε τη φωνή του ασυγκί-
νητη και σκληρή να δηλώνει σε τόνο κατηγόριας, κοιτάζοντας στον 
άδειο χώρο σαν να τον έβλεπε εκεί, μπροστά του.
«Φυγάς και τότε και τώρα!»
Η γυναίκα σάστισε, τραβήχτηκε μακριά του, μα την ίδια στιγμή 
μαλακώνει και ψιθυρίζει με απορία.
«Ω! Μα τι θέλετε να πείτε…Τα λόγια σας μοιάζουν αλλόκοτα!»
«Είναι δύσκολο ακόμα και να σ’ το αφηγηθώ. Άσ’ το, άσ’ το καλύ-
τερα».
«Ελάτε τώρα…» Είχε κρεμαστεί απ’ τα χείλη του.
«Άσ’ το, σου λέω, δε θα καταλάβεις», επέμενε, κι ήταν η πρώτη 

φορά που χρησιμοποιούσε ενικό.
Ε! Δε θα πει βέβαια ο άνθρωπος το μυστικό της ζωής του σε μια 
άγνωστη που συνάντησε τυχαία στο «Πλάζα» του Μανχάταν, 
αναγνώρισε σιωπηλά και μαζεύτηκε στο κάθισμά της μετανιω-
μένη.
Μα αυτός, σαν να ‘νιωσε το παράπονό της, είπε αφηρημένα και 
συμπερασματικά. «Όποιος δεν έζησε εκείνες τις μέρες δεν μπορεί 
να καταλάβει. Και κανείς δε νοιάζεται. Κανείς, μήτε τα παιδιά 
μας. Είναι ιστορίες για να τις λέμε μοναχοί μας, απομεινάρια…»
Εκείνη βάλθηκε να ψιθυρίζει κάτι, σαν να δοκίμαζε δισταχτικά το 
έδαφος με το ένα της πόδι μέχρι να σηκώσει το άλλο. «Πιστέψ-
τε με, σας καταλαβαίνω, αλλά πρέπει κάποτε να τα πείτε, θα σας 
φύγει ένα βάρος. Ύστερα, είναι απαραίτητο η μια γενιά να μετα-
δίδει στην άλλη».
«Να μεταδίδει αυτό που είναι αμετάδοτο; Κάθε φορά που θα τα 
λέω, θα φεύγει, θα χάνεται και κάτι. Ό,τι ζήσαμε το ζήσαμε και 
πάει, χάθηκε».
Έτσι επαναλάμβανε, σαν να ‘θελε κι ο ίδιος να δεθεί με τα λόγια 
του. Βουβοί παραδόθηκαν στις αναμνήσεις τους, καθώς το αερο-
πλάνο επιτάχυνε στο διάδρομο κι άρχισε να παίρνει ύψος και να 
κατευθύνεται, αντίθετα στον καιρό, πάνω απ’ την ακτογραμ-
μή του Λονγκ Μπιτς κατά τον Ατλαντικό, ίσια προς τα κει που 
χιμούσαν κάτασπρα γιγάντια κριάρια, κι ήταν σαν να βρίσκονταν 
στην πρώτη στιγμή της γένεσης του κόσμου όπως έπεφταν, στη 
διάρκεια μιας ανάσας, από το πίσσα σκοτάδι στο πορφυρό και 
τους μαστίγωνε μια η βροχή, μια οι κατακόκκινες ακτίνες του 41ου 
παράλληλου της γης. Η γυναίκα σφάλισε τα μάτια της φοβισμένη 
κι ο άνδρας, όσο το σώμα του έτρεχε μπροστά, τόσο ο νους του 
γύριζε πίσω, σαν το βρόντο που ακολουθεί το αεροπλάνο, μιας 
κι ο ήχος του φαίνεται πιο βραδύς απ’ την ταχύτητά του. Τούτη η 
βροχή του ΄φερνε στο νου μια άλλη βροχή, αυτή η καταιγίδα μια 
άλλη, αυτή η γυναίκα μια άλλη γυναίκα, αυτή η σκηνή μια άλλη 
σκηνή, κι όλα γύριζαν πίσω με ταχύτητα κινηματογραφική, θαρ-
ρείς και τριάντα χρόνια δεν υπήρξαν ποτέ, ξεγράφτηκαν με μιας, 
κι έλεγε και ξανάλεγε στον εαυτό του. Μυρίζω βρεγμένο άχυρο, 
ακούω, εδώ στην άλλη άκρη του κόσμου, χιλιάδες πόδια ψηλά, 
το άρωμα της βροχής στο πυρωμένο αττικό χώμα όπως τρέχαμε 
πάνω στη μηχανή-εκείνος μπροστά, εγώ πίσω- μέσα από το πευ-
κοδάσος προς το Διόνυσο και μας έδερνε τη μια η σκοτεινιά, την 
άλλη το αίμα του δειλινού.
Υπήρχε ένα κομμάτι του νου του χέρσο, έξω απ’ την κανονική 
ροή του χρόνου και μ’ αυτό μπορούσε να επιστρέψει σ’ εκείνη 
την ξεχασμένη καταιγίδα, κι ήταν σαν να ‘βγαινε από την τροπική 
θύελλα στον ισημερινό του μυαλού του, απ’ όσα συνέβησαν ένα 
μήνα τώρα εκεί, στην Αμερική. Ο χρόνος του από δω και πέρα 
θα λαχανιάζει, θα κόβεται η ανάσα του καθώς θα τρέχει μπρος 
πίσω, η μνήμη του, κίνηση αιώρας σε δυο διαφορετικές ηλικίες, 
κι αυτός αποδεσμευμένος από το βέλος του χρόνου, πέρα από τις 
περιστροφές της γης, βγαίνει εικοσάρης ξανά από το κρύο σού-
ρουπο της Νέας Υόρκης σε κείνο το καμίνι της Αθήνας, όπως θα 
άνοιγε ξεπαγιασμένος την πόρτα από ένα κλιματιζόμενο αυτοκί-
νητο για να απολαύσει τη θερμή καλοκαιρινή νύχτα. Το στόμα 
του είναι στεγνό, ο ιδρώτας κυλάει στη ράχη, τα ρούχα του μου-
σκεύουν…

               Απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Το χαμένο μπλουζ»

Ο Μίμης Ανδρουλάκης γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο της 
Κρήτης το Νοέμβριο του 1951. Σπούδασε στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πήρε μέρος στην αντιδικτατορική 
αντίσταση και διώχθηκε από τη Χούντα. Υπήρξε μέλος της 
Συντονιστικής Επιτροπής της κατάληψης του Πολυτεχνείου 
το Νοέμβριο του 1973. Ηγετικό στέλεχος της Αριστεράς πάνω 
από είκοσι χρόνια –διετέλεσε βουλευτής και κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του Συνασπισμού- απομακρύνθηκε από 
την ενεργό πολιτική για κάποιο διάστημα και επανήλθε 
σαν βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Κυριότερα πολιτικά και 
ιδεολογικά έργα του είναι. «Προβλήματα του Κράτους» 1979, 
«Σοσιαλιστική αυτοδιαχείρηση και γραφειοκρατία» 1982, «Ο 
σοσιαλισμός στο κατώφλι του 2000» 1983, «ΜΕΤΑ» 1992. 
Ακόμη κυκλοφορούν «The dream-Σκιές στην Αθήνα» 1994, 
«Ο σωσίας και οι δαίμονες του πάθους» 1995, «Μυστικός 
Νοέμβρης» 1996, κ.α.
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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

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΜΑΡΙΑ 
ΣΥΚΑΛΛΟΥ

Ημερίδα με θέματα 
την τεχνολογία, την 
ανακύκλωση και 
την αγωγή υγείας, 
πραγματοποιήθηκε στις 
15 Μαΐου στις 6.00 το 
απόγευμα στις αίθουσες 
του Πανορμιτείου 
συνεδριακού κέντρου.
Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες, με την 
βοήθεια του καθηγητή 
κου Δ. Ζαχαριάδη 
και των καθηγητριών 
κκ Καραγιάννη 
και Μητσοπούλου, 
εξήγησαν στους 
παρευρισκόμενους, οι 
οποίοι δεν ήταν και 
λίγοι, το αντικείμενο 
και τα αποτελέσματα 
της έρευνάς τους. 
Ακολούθησε ξενάγηση 
στις αίθουσες με τα 
εκθέματα των παιδιών.
Είχαμε την ευκαιρία 
την επομένη και 
μεθεπομένη της 
εκδήλωσης, να 
φιλοξενήσουμε 
στο στούντιο του 
ραδιοφωνικού μας 
σταθμού τον καθηγητή, 
τις καθηγήτριες και 
μαθήτριες οι οποίες μας 
μίλησαν για την έρευνα 
που έκαναν σχετικά με 
την ανακύκλωση και 
την αγωγή υγείας.

Ημερίδα με θέματα την 
τεχνολογία, την ανακύκλωση 
και την αγωγή υγείας

Στις δύο επάνω φωτογραφίες, το ακροατήριο 
παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις αναλύσεις των παιδιών. 

Στις φωτογραφίες δεξιά και κάτω μερικά από τα εκθέματα 
των μαθητών. Τέλος, κάτω δεξιά, ο καθηγητής κος Δ. 

Ζαχαριάδης με μαθήτριές του προσκαλεσμένοι στο 
ραδιοφωνικό σταθμό, μιλάνε για την  προσπάθειά τους
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 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 ΑΙΓΛH (από 06/07/08 έως 31/08/08 το δρομολόγιο θα 
εκτελείται από το Ε/Γ-Ο/Γ 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(από 06/07/08 έως 31/08/08) 
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(16:20-
16:40)- 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)                                             

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ  11/06/08  ΕΩΣ  30/09/08

Κανείς, μα κανείς, δεν περίμενε ότι το Ε/Γ – Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ θα ξεκι-
νούσε και πάλι τα δρομολόγιά του ακριβώς την ημερομηνία που είχε 
δηλώσει στο αρμόδιο Υπουργείο, δηλ. την 9η Ιουνίου. Ακόμη και τα μέλη 
του Δ.Σ. της Α.Ν.Ε.Σ. σε μεταξύ τους συζητήσεις έλεγαν ότι «…και στο 
τέλος του Ιούνη να είναι έτοιμο το πλοίο να εκτελεί δρομολόγιά πρέπει 
να είμαστε ικανοποιημένοι», δεδομένου ότι, οι εργασίες που έπρεπε να 
γίνουν ήταν ουκ ολίγες. Εργασίες οι οποίες δεν αποσκοπούσαν μόνο στην 
καλύτερη εμφάνιση του πλοίου αλλά & στην ασφάλεια του επιβατικού 
κοινού. Τα στελέχη της εταιρείας, από το Γενικό Διευθυντή, τον Τεχνι-
κό Διευθυντή και τον τελευταίο υπάλληλο, έβαλαν σαν στόχο να κάνουν 
τα αδύνατα δυνατά ώστε να μην διαψευσθούν οι προσδοκίες τόσο των 
μελών του Δ.Σ. όσο και των μετόχων.
Στις 700.000€ περίπου ανήλθε το κόστος των εργασιών και από ότι μπο-
ρούμε να γνωρίζουμε, μόνο το 5% του κόστους των εργασιών είναι εμφα-
νές. Για παράδειγμα, έγινε ολική ανακατασκευή των μηχανών, το κόστος 
της οποίας ανήλθε στις 200.000€ περίπου. Η ολική αντικατάσταση των 
ηλεκτρολογικών υλικών, η ανακατασκευή της γέφυρας, τα τοιχώματα 
και οι οροφές στα σαλόνια και στις καμπίνες με ειδικά άκαυστα υλικά, 
το εκ νέου πυροσβεστικό σύστημα, οι ελασματουργικές και σωληνουργι-

κές εργασίες για την προσαρμογή της ευστάθειας του πλοίου, σύμφωνα 
με τους κανονισμούς για βελτίωση της ασφάλειας του πλοίου, είναι μερι-
κές από τις εργασίες οι οποίες δεν είναι μεν εμφανείς, ήταν όμως απα-
ραίτητες.
Βεβαίως, οι μέτοχοι της Α.Ν.Ε.Σ. στις 29 Ιουνίου που θα γίνει η ετήσια 
Γενική Συνέλευση θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα σε 
σχέση με το όλο εγχείρημα.
Σημαντική και αξιομνημόνευτη η αφιλοκερδής συμβολή του συμπατριώ-
τη μας αρχιτέκτονα και πρώην αντιπροέδρου του Δ.Σ. Λευτέρη Χατζηπέ-
τρου ο οποίος συνέβαλε στην αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων 
χώρων του πλοίου, σύμφωνα βέβαια, με τις οικονομικές δυνατότητες της 
εταιρείας. Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, τόσο τα χρώματα όσο και 
τα λογότυπα (σινιάλα) της Α.Ν.Ε.Σ. είναι έργα του ίδιου αρχιτέκτονα.  

ΑΘΛΟΣ!!!

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 καθοριζό-
μενο 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 Καστελό-
ριζο, 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

Καλούνται οι Μέτοχοι της Α.Ν.Ε.Σ. Α.Ε. σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα 
γίνει στις 29 Ιουνίου 2008 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 μμ στο Πανορμίτειο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Σύμης για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.
1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2007 μετά του Λογαριασμού “Αποτελέσματα Χρήσεως” και των επ’ αυτών εκθέσεων του 
Διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2.Απόφαση περί απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την εταιρική χρήση από 01/01/2007 έως 31/12/
2007.
3.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 
4.Έγκριση όλων των παρά του Δ.Σ. γενομένων πράξεων κατά την χρήση από 01/01/2007 έως 31/12/2007.
5.Οριστικοποίηση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

            ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ο κάθε Μέτοχος για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία. 
1.Να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας ή στις τράπεζες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε  (5)  ημέρες πριν 
την Γενική Συνέλευση. ( Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις να έχετε την απόδειξη μαζί σας).
2.Σε περίπτωση που κάποιος εξουσιοδοτείται πρέπει η εξουσιοδότηση να έχει το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή την Δημαρχία ή 
οποιαδήποτε Δημόσια Επιχείρηση και να κατατεθεί μαζί με τις μετοχές του κατόχου πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
3.Εξουσιοδότηση  ΔΕΝ χρειάζεται μόνο στα παιδιά που είναι ανήλικα, δηλαδή κάτω των 18 ετών.
4.Στην Γενική Συνέλευση παίρνουν μέρος μόνο οι Μέτοχοι και κανένας άλλος .
5.Σε  περίπτωση που κάποιος δεν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία θα παραβρεθεί στην Γενική Συνέλευση με τις μετοχές του και θα λάβει 
μέρος μόνο αν το εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

                                                                                                                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος              
                                                                                                                               ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΑΠΟ 15/06/08 ΕΩΣ 31/10/08  ΣΤΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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