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συνέχεια στη σελ.3

Εφιάλ-
της στο 
δρόμο με 
τα χρη-
ματιστή-
ρια.

Εδώ και αρκετό καιρό, 
επιχειρήσεις έχουν τοπο-
θετήσει κάμερες σε 
κτίρια, απ’ όπου στέλνουν ζωντανές φωτογραφίες σε ιστο-
σελίδες, όπου όλος ο κόσμος όπου κι αν βρίσκεται μπορεί 
να παρακολουθήσει. Ορισμένες κάμερες δείχνουν το Μου-
ράγιο και το λιμάνι στο πάνω μέρος, ενώ από κάτω φαίνεται 
ο δρόμος όπου είναι και η στάση του λεωφορείου. Παράδειγ-
μα, όταν το Υ/Γ «Αίγλη» είναι στο λιμάνι, η κάμερα το δεί-
χνει καθαρά όπως επίσης και τον κόσμο που μπαίνει και βγαί-
νει. Το ίδιο συμβαίνει και με το «Πρωτεύς». Οι φωτογραφί-
ες σε ορισμένες ιστοσελίδες, ανανεώνονται κάθε 30 δευτε-
ρόλεπτα. Ορισμένες κάμερες είναι αρκετά ψηλά και η ποιό-
τητα της εικόνας είναι τέτοια που δεν είναι πάντα εύκολο να 
διακρίνει κανείς πρόσωπα, αλλά οι μετακινήσεις των πλοι-
αρίων του Λιμενικού, 
των πλοίων του Πολεμι-
κού Ναυτικού, όπως και 
τα οχήματα του τάγμα-
τος Εθνοφυλακής κατα-
γράφονται επιμελώς και 
αναμεταδίδονται ζωντα-
νά σε όλο τον κόσμο. 
Απ’ ότι μπορώ να γνω-
ρίζω, το Λιμεναρχείο 
της Σύμης από καιρό 
έχει εκφράσει την ανη-
συχία του, χωρίς όμως 
ανταπόκριση, τη στιγμή 
που η ύπαρξη καμερών 
είναι σε πλήρη αντίθεση 
με το νόμο περί παρακολούθησης και ασφάλειας σε παρα-
μεθόριες περιοχές όπως η Σύμη. Πριν λίγους μήνες η κατά-
σταση χειροτέρεψε, αφού κάποια άλλη κάμερα βρίσκεται 
στη μέση του λιμανιού και δείχνει το πεζοδρόμιο, τον δρόμο 
και τις βάρκες που πάνε στις παραλίες. Όποιο όχημα περ-
νάει καταγράφεται και μεταδίδεται ζωντανά. Στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση τα πρόσωπα είναι ευκρινώς αναγνωρίσι-
μα, ακόμη φαίνεται και όποιος θα ήθελε να επισκεφθεί τα 
γύρω κτίρια. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν στη 
Σύμη κάμερες που μας κατασκοπεύουν σε καθημερινή βάση. 
Παρακολουθώντας την κάμερες πριν λίγες μέρες, για λίγα 
λεπτά, μπόρεσα να διακρίνω ξεκάθαρα τους ανθρώπους τους 
οποίους γνωρίζω και είμαι σίγουρος ότι δεν φαντάζονταν ότι 
οι μετακινήσεις και οι επαφές τους αναμεταδίδονται με αυτό 
τον τρόπο σε όλο τον κόσμο. Όλοι όσοι νοιαζόμαστε για την 
προσωπική μας ζωή και ελευθερία, θα πρέπει να διαμαρτυ-
ρηθούμε για αυτές τις κάμερες στις αρμόδιες αρχές και ίσως 
τότε τεθούν εκτός λειτουργίας. Η παρακολούθηση πολιτών 
με κάμερα έχει γίνει δυστυχώς τρόπος ζωής, σε πολλά μέρη 
του κόσμου, ειδικά στην Αγγλία και Β. Ευρώπη, αλλά όσο κι 
αν κάποιοι προσπαθούν να τις εισάγουν και στην Ελλάδα ο 
ελληνικός νόμος είναι σαφέστατος: αυτός ο τρόπος παρακο-
λούθησης είναι παράνομος.

ΚΑΜΕΡΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΓΙΑΛΟ;;
Του Χρήστου Μπάϋρον Κορυφώνεται η αγωνία της 

Δημοτικής Αρχής καθώς 
πλησιάζει η καταληκτική 
ημερομηνία που θα πρέπει 
να παραδώσουν περατωμέ-
να τα έργα οι εργολάβοι, τα 
οποία ο Δήμος ενέταξε σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα, 
αφού το Γ’ ΚΠΣ τελειώνει 
και θα αρχίσει η ένταξη στο 
Δ’ ΚΠΣ. Δεκαέξι έργα έχουν 
ενταχθεί, εκ των οποίων για 
τρία έχει δοθεί παράταση 
πέραν του 2008. Το συνολι-
κό κόστος των έργων αυτών 
ανέρχεται στα 11.000.000. 
περίπου. Η Δημοτική Αρχή 
πιέζει τους εργολάβους να 
ολοκληρώσουν τα έργα, 
ώστε να αρχίσει να εντάσσει 
καινούρια στο Δ’ ΚΠΣ. Ας 
αναφερθούμε όμως στα έργα 

Η 30η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΚΡΙΣΙΜΗ ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

8.000.000 € περίπου θα πρέπει να απορροφηθούν έως το τέλος του έτους

που εκτελούνται αυτή τη 
στιγμή, στο κόστος καθενός 
και στο χρόνο παράδοσης. 

1.Το νέο κτίριο του Πετρι-
δείου Δημοτικού Σχολεί-

ου έχει ήδη περατωθεί και 
το κόστος του ανήλθε στα 
350.000 €. 

2.Το νέο κτίριο 
του Ιωαννίδειου 
Δημοτικού Σχο-
λείου, σύμφωνα 
με εκτιμήσεις, 
θα παραδοθεί 
σε 15 ημέρες με 
κόστος 350.000 
€ (ήδη γίνονται 
οι ελαιοχρω-
ματισμοί και 
υδροχρωματι-
σμοί).
3.Το νέο κτίριο 

του Πανορμι-
τείου Γυμνασί-
ου – Λυκείου, το 

κόστος του οποίου ανέρχε-
ται στις 500.000 €, θα πρέπει 

να παραδοθεί έως το τέλος 
του έτους.
4.Οι εργασίες στατικής απο-
κατάστασης του Τ.Ε.Λ. 
Σύμης, με κόστος 250.000 
€, πήρε παράταση αποπερά-
τωσης έως το Φεβρουάριο 
2009 (Νομ/κη Αυτ/ση).
5.Το αναγνωστήριο «Αίγλη», 
έργο δαπάνης 300.000 €, θα 
πρέπει να τελειώσει μέχρι το 
τέλος του έτους. 
6.Το Πνευματικό Κέντρο, 
που θα κοστίσει 500.000 €, 
θα πρέπει να παραδοθεί στις 
30/12/2008.
7.Το Κλειστό Γυμναστή-
ριο, το οποίο θα κοστίσει 
2.000.000 €, πήρε παράτα-
ση έως το τέλος του 2009. 

Το νέο σχολικό συγκρότημα του Πετριδείου Δημοτικού 
Σχολείου. Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Περιφερειάρ-

χης Ν. Αιγαίου κος Χ. Κόκκινος και ο Δήμαρχος κος Ε. 
Παπακαλοδούκας

Υλοποιώντας σχετικές 
αποφάσεις των Δ.Σ. των 
δύο Δήμων, στις 8 Νοεμ-
βρίου έγινε η επίσημη 
τελετή υπογραφής αδελ-
φοποίησης των Δήμων 
Σύμης και Tarpon Spring, 
της πολιτείας της Florida, 
όπου το Δωδ/σιακο στοι-
χείο αλλά και το Συμια-
κό είναι έντονο. Τη Σύμη 
εκπροσώπησε ο Αντι-
δήμαρχος κος Ηλίας 
Χάσκας, ο οποίος και 
μετέβη για το σκοπό αυτό 
στις ΗΠΑ. Στις 4 Νοεμβρίου 

ΣΥΜΗ ΚΑΙ TARPON SPRING ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

κι ύστερα από 27 ώρες ταξι-
διού τον Αντιδήμαρχο Σύμης 

και τη σύζυγό του Αιμι-
λία Μιχαήλου υποδέ-
χθηκαν στο αεροδρό-
μιο ο Πρόεδρος των 
Συμιακών κος Φακλής, 
ο Δημοτικός Σύμβου-
λος κος Αλαφούζος, 
Καλυμνιακής καταγω-
γής, και μέλη του Συλ-
λόγου Συμαίων. Θερμή 
η υποδοχή και συγκι-
νητική η ατμόσφαι-
ρα. Στις 5 Νοεμβρίου 
ο Αντιδήμαρχος Σύμης 
συνοδευόμενος από 

Δημοτικούς Συμβούλους της 

πόλης επισκέθηκε τα ελλη-
νικά και αμερικανικά δημο-
τικά σχολεία, όπου φοιτούν 
ελληνόπουλα της παροικί-
ας και διάφορες ορθόδο-
ξες εκκλησίες. Την παραμο-
νή των Ταξιαρχών το από-
γευμα ο κος Χάσκας συνο-
δευόμενος από τη σύζυγό 
του παρέστη στον πανηγυ-
ρικό εσπερινό και στη συνέ-
χεια συζήτησε με πολλούς 
ομογενείς. Την ημέρα της 
εορτής τον κ. Χάσκα υπο-
δέχθηκαν με ιδιαίτερη τιμή 

Η Δήμαρχος του Tarpon Springs κα Μπιλλήρη και ο 
Αντιδήμαρχος Σύμης κος Η. Χάσκας υπογράφουν το 

πρωτόκολλο αδελφοποίησης
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 ΤΑ ΝΕΑ της Σύµης 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΕΚΔΟΣΗ
Δημοτικού Πνευματικού  – Πολιτιστικού 

Κέντρου Σύμης 
ΕΚΔΟΤΗΣ

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

Λεμονιά Τσιριμώνα 
Δημήτρης Χρυσοχόος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Δημήτρης Χρυσοχόος

Εκτύπωση σελιδοποίηση 
BEST DESIGN                                             

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

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

CHRYSOCHOOSD@YAHOO.gr

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ 

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

πληροφορία μπορείτε να τον βρείτε 
στο www.symisun.com. Ιστοσελίδα 
του Δήμου μας είναι η: www.symi.gr Επίσης την 

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

www.symi.gr

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

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

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

ΙΑΤΡΕΙΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΑΛΟΥ   2246071290
ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΩΡΙΟΥ   2246071316

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΧΑΡ.  2246071272
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣ.  2246072050

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑ.                   2246071888

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                2246072294
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ                  2246071085
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                   2246071332

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

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

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

Α.Ν.Ε.Σ (www.anes.gr)

Της Λεμονιάς Τσιριμώνα

Διαφημιστείτε μέσα από τις 
σελίδες της εφημερίδας μας.

Τηλ. 22460 72363, 6977247701

Δυο μήνες, δυο φύλλα έχουμε να 
τα πούμε και δεν σας κρύβω, ότι 
σας πεθύμησα!
Κάνοντας μια ανασύνταξη των 
δυνάμεων, δίνοντας λίγο χρόνο 
στον εαυτό μου και προσπαθώντας 
να καταλάβω τι στο καλό γίνεται 
σ’ αυτή την όμορφη και παράξενη 
πατρίδα, που λέει και ο ποιητής, 
τούτο έχω να σας πω:πολύ 
φοβάμαι πως από δω και πέρα, 
θάναι πικροί οι καφέδες που θα 
πίνουμε για να μην πω φαρμάκι!
Φουσκωμένοι λογαριασμοί 
ΔΕΗ, γιατί, λέει δεν γινόντουσαν 
μετρήσεις, λόγω έλλειψης 
προσωπικού και τώρα που βρήκαν και το 
προσωπικό και τον χρόνο,  αρχίσαν να στέλνουν 
στους συμπολίτες μας λογαριασμούς απίθανους.
Το θέμα μου φαίνεται λίγο πολύπλοκο και ρωτώ 
σαν ένας ανίδεος:α)γιατί ερχόταν εκκαθαριστικά β) την ίδια 
αξία έχει το ρεύμα μ’ αυτή που είχε πριν 2-3 χρόνια γ)το ίδιο 
κοστολογούνται οι 50-60 κιλοβατώρες με 1000-1500?Ας μου 
απαντήσει η ΔΕΗ ή όποιος τέλος πάντων είναι υπεύθυνος. 
Το θέμα δεν είναι προσωπικό αφορά αρκετές δεκάδες 
νοικοκυριά στη Σύμη.

ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ
Και ενώ όλα « μπαίνουν στον 
πάγο»,λόγω της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης, προσπαθώ να 
μην σκέφτομαι τι μπορεί να πάθουμε 
εμείς που τα τελευταία χρόνια ότι 
επενδύσεις γίνανε, γίνανε με δανεικό 
χρήμα, άσχετα αν η κυβέρνηση 
προσπαθεί να μας πείσει, για την 
ελληνική οικονομία, ότι καλά κρατεί 
και με δεδομένη την εποχικότητα 
της απασχόλησής μας, δύσκολο έως 
ακατόρθωτο δείχνει το γεγονός να 
μπορέσουμε ν’ αντεπεξέλθουμε στις 
υποχρεώσεις μας! 
Πολύ θα ήθελα να μην είμαι 
προάγγελος κακών μαντάτων και να 

ήταν σορόπι ο καφές που θα πίναμε μετά από 
δύο μήνες αλλά….και δεν είναι μόνο αυτά, 
είναι και οι μοναχοί που μόνο μονάχοι δεν ήταν 
και μια χαρά ξεπουλάν την χώρα με αρωγούς 

αιρετούς και όχι μόνο! Να σούρχεται να βάλεις τις φωνές! 
Και άλλες φορές να σούρχετε να βάλεις τα κλάματα 
βλέποντας όλη αυτή την κατάντια!
Τώρα περισσότερο από ποτέ, μου φαίνεται, πως πρέπει 
νάμαστε σε εγρήγορση, και να μην αφήνουμε να γίνονται 
πράγματα ερήμην μας, όσο βέβαια αυτό είναι εφικτό!

Ανακοίνωση
ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Ο Κοινωνικός Σύλλογος Συμαίων «Ο Πανορμίτης», 
τιμώντας την μνήμη επιφανών Συμιακών, απονέμει:

1. Βραβείο εις μνήμην Δημοσθένους Χαβιαρά 
για συγγραφείς Ιστορικών, Λαογραφικών, 

Γλωσσολογικών και άλλων έργων που αναφέρονται 
στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Δωδεκανήσων 

(συνολικά ή ενός νησιού).
2. Βραβείο εις μνήμην Κώστα Βαλσάμη για 

καλλιτέχνες (γλύπτες, ζωγράφους, μουσικούς, 
σκηνοθέτες, ηθοποιούς, τραγουδιστές, καλλιτέχνες-

φωτογράφους κλπ), με έργο σχετιζόμενο, κατά 
προτίμηση, με τα Δωδεκάνησα.

Οι συγγραφείς έργων ή οι καλλιτέχνες που 
παρουσίασαν εκδόσεις ή εκθέσεις ή γενικότερα 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατά τα τελευταία χρόνια 
(2006-2008), μπορούν να αποστείλουν τα έργα τους ή 
στοιχεία για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις τους μέχρι 
15 Δεκεμβρίου 2008 στη διεύθυνση του Συλλόγου «Ο 
Πανορμίτης» (οδός Κολοκοτρώνη 82, Πειραιάς, Τ.Κ. 
18535, τηλ.&φαξ 210-4123968), για να κριθούν από 
τις αρμόδιες Επιτροπές προκειμένου να γίνει κατά 

μήνα Ιανουάριο 2009, η Απονομή σε Ειδική Τελετή.
Σημ.: Το βραβείο εις μνήμην Κώστα Βαλσάμη κατά 

τον επόμενο χρόνο θα απονεμηθεί σε λογοτέχνη 
(ποιητή, πεζογράφο, θεατρικό συγγραφέα κλπ).

Και εφέτος ο Δήμος Σύμης ανταποκρίθηκε στην πρόταση –πρό-
σκληση του Δ.Ο.Τ (Δωδεκανησιακού οργανισμού τουρισμού) για 
συμμετοχή στην Φιλοξένεια, που κάθε χρόνο στα τέλη Οκτωβρί-
ου με αρχές Νοεμβρίου, ανοίγει τις πύλες της στην πανέμορφη 
και τόσο φιλόξενη πόλη της Θεσσαλονίκης.
Το κλίμα κατά την διάρκεια της έκθεσης ήταν από ελαφριά αισι-
όδοξο έως συγκρατημένο με έκδηλη την ανησυχία, όλων των 
εμπλεκομένων στον τουρισμό, τόσο για την παγκόσμια οικο-
νομική κρίση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο που θα έχει στο 
προϊόν του τουρισμού, όσο και για το κορεσμένο πλέον μοντέ-
λο τουρισμού που για πολλά χρόνια και η χώρα μας όπως και 
πολλές άλλες κατ’ εξοχήν τουριστικές περιοχές δεν τολμούν ν’ 
αλλάξουν.
Κάποια ωστόσο βήματα, με πολύ καλές προοπτικές, στον ιαμα-
τικό τουρισμό, στον αγροτουρισμό, ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά την 
καλλιέργεια κρασιού, ελιάς και γενικότερα βιολογικών προϊό-
ντων έχουν αρχίσει εδώ και λίγα χρόνια να γίνονται και γενικό-
τερα, η ώθηση είναι όσο το δυνατόν εξειδικευμένοι τουριστικοί 
προορισμοί, αναβαθμισμένες υπηρεσίες και καταρτισμένο προ-
σωπικό.
Ο Δήμος εκπροσωπούμενος από την Αντ/δρο του πνευματικού 
κέντρου Τσιριμώνα Λεμονιά διέθεσε ενημερωτικό υλικό και 
παρείχε πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους. Μεγάλο ενδιαφέ-
ρον εκδηλώθηκε από τις «ανατολικές» αγορές καθώς επίσης από 
τουριστικά γραφεία της Βορείου Ελλάδας και ο μόνος ανασταλτι-
κός παράγοντας, είναι η κακή σύνδεση της Σύμης ειδικότερα και 
της Δωδεκανήσου γενικότερα με την Βόρεια Ελλάδα και φυσικά 
το κόστος διακίνησης.
Παρ’ όλες τις δυσκολίες ο Δήμος θα συνεχίσει την προσπάθεια 
προβολής που καταβάλει τα τελευταία χρόνια, ελπίζοντας πως 
μόνο θετικά μπορεί να αποκομηθούν από αυτή.
Στα πλαίσια της ίδιας προσπάθειας ο Δήμος έστειλε ενημερωτι-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΣΤΗ “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ”
κό υλικό στο Ζάππειο, όπου μια άλλη έκθεση που αφορούσε τον 
μαθητικό τουρισμό έλαβε χώρα και με την ίδια λογική και πάντα 
με αρωγό τον ΔΟΤ αποφάσισε να λάβει μέρος και «TRAVEL 
TURKEY IZMIR 2008» που θα πραγματοποιηθεί στην Σμύρνη 
από 27-30 Νοεμβρίου.

Η ΣΥΝΤΑΞΗ  



οι Αρχές, το Προεδρείο του Συλλόγου 
Συμιακών και οι Ιερείς του ναού. Ακολού-

θησε γεύμα και στις 19:00 της ίδιας μέρας στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου παρατέθηκε δεξίωση, στην οποία παρεβρέθηκαν πλέον 
των 500 ατόμων. Να σημειωθεί ότι αρκετοί ήταν αυτοί που δεν μπόρεσαν 
να παραστούν αφού δεν είχαν προμηθευθεί έγκαιρα προσκλήσεις. Κατά τη 
διάρκεις της δεξίωσης ο κος Χάσκας απηύθυνε χαιρετισμό, ως εκπρόσωπος 
του Δήμου Σύμης, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την τιμή που του έγινε 
να παρευρεθεί στην υπογραφή της αδελφοποίησης. Ακολούθησε ομιλία της 
Δημάρχου του Tarpon Spring, έγινε ανταλλαγή δώρων και ακολούθησε η 
υπογραφή των πρωτοκόλλων αδελφοποίησης. Ανακοινώθηκε δε ότι η 8η 
Νοεμβρίου θα καθιερωθεί από τούδε και στο εξής σαν ημέρα της Σύμης. Τη 
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ο Αντιδήμαρχος Σύμης παρεκάθισε σε πρόγευμα με 
τη Δήμαρχο της πόλης και μέλη του Δ.Σ. των Συμαίων και κατόπιν επισκέ-
φθηκε το μουσείο του πανεπιστημίου. Την Τρίτη επισκέφθηκε τον Καλυμνια-
κό Σύλλογο, όπου το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου χόρεψε παραδοσιακούς 
χορούς, προσφέρθηκαν λουκουμάδες και η σύζυγος του κ. Χάσκα έδειξε στα 
παιδιά πως χορεύεται η συμιακιά σούστα. Η Τετάρτη ήταν η ημέρα αναχώ-
ρησης, και όπως δήλωσε στην εφημερίδα μας ο κος Χάσκας, οι εντυπώσεις 
από την επίσκεψη και την φιλοξενία ήταν άριστες. Εξέφρασε δε την ελπίδα 
ότι το καλοκαίρι που θα μας επισκεφθούν οι συμπατριώτες μας από την Αμε-
ρική, θα φανούμε αντάξιοι της υποδοχής που επεφύλαξαν τόσο η Δήμαρχος 
όσο και το Προεδρείο των Συμιακών του Δήμου του Tarpon Spring.

Δ.Π.Χ.
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συνέχεια από την 1η σελίδα
Μέχρι στιγμής έχουν απορρο-
φηθεί 500.000 €.
8.Η μια αφαλάτωση στα Βαλα-
νίδια, δαπάνη ύψους 450.000 

€, έχει ήδη εγκατα-
σταθεί. 
9.Μια ακόμη αφα-
λάτωση θα πρέπει 
να εγκαταστα-
θεί έως το τέλος 
του έτους (κόστους 
450.000 €).

10.Η αφαλάτωση 
με ανεμογεννήτρι-
α, το κόστος της 
οποίας θα ανέλ-
θει στα 2.000.000 
€, θα πρέπει να 
παραδοθεί μέσα 
στον τελευταίο 
μήνα του 2008.
11.Επίσης, το 
μονοπάτι Γιαλού-
Χωριού, το οποίο 

θα κοστίσει 300.000 € 
θα πρέπει να παραδο-
θεί μέχρι το τέλος του 
χρόνου.
12.Ομοίως, και το μονο-
πάτι στο Άγιο Γεώρ-
γιο της Δρακούντας, με 
δαπάνη ύψους 150.000 
€.
13.Η δεξαμενή στον 
Πανορμίτη, που κόστισε 
180.000 €, έχει ήδη τελειώσει. 
14.Οι συστοιχίες φωτοβολτα-
ϊκών και η επισκευή της δεξα-
μενής στην Ελικωνή, με κόστος 
17.000 €, έχουν τελειώσει.
15.Όσον αφορά το ΧΥΤΑ (υγει-
ονομική ταφή απορριμμάτων) 
μέχρι τον Ιανουάριο θα πρέπει 
να απορροφηθούν 800.000 €.
16.Τέλος, το υπό κατασκευή 
καταφύγιο τουριστικών σκαφών 
στο Πέδι, θα πρέπει να παραδο-
θεί στις 30/06/2009 με κόστος 
κατασκευής 2.300.000 €.
Όπως μπορεί κανείς να παρα-
τηρήσει, αρκετά από τα προα-
ναφερόμενα έργα έχουν παρα-
δοθεί. Όμως, αρκετά είναι αυτά 
που καρκινοβατούν με υπαιτιό-
τητα των εργολάβων, οι οποίοι 

συνέχεια από την 1η σελίδα με συνεργεία 
των δύο ή τριών 

ατόμων προσπαθούν να τα τελει-
ώσουν. Σε όλη αυτή την κατά-
σταση υπάρχει και κάτι ευχάρι-
στο. Το ενδιαφέρον των κατοί-

κων για την πορεία 
αυτών των έργων. Τον 
ενθουσιασμό τους εξέ-
φρασαν όσοι είδαν 
το ήδη περατωμένο 
κτίριο, καθώς επίσης 

Αριστερά και κάτω: 
Έργα στη μαρίνα

Αριστερά και κάτω: 
Το νέο κτίριο 
στο Πανορμίτειο 
Γυμνάσιο και 
οι συστοιχίες 
φωτοβολταϊκών 
και η αφαλάτωση

Αριστερά και 
κάτω: Η στατική 
αποκατάσταση 
του Τ.Ε.Λ. και 
το κλειστό 
γυμναστήριο

τις συστοιχίες των φωτοβολτα-
ϊκών, τις εργασίες στη μαρίνα 
(Πέδι) και τελευταία, τους σχε-
τικά γρήγορους ρυθμούς εργα-
σιών, στο Κλειστό Γυμναστή-
ριο. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που 
μας επεσήμαναν, και το μετα-
φέρουμε στη Δημοτική Αρχή, 
ότι σε κάθε έργο που τελειώ-
νει θα πρέπει να μπαίνει εντοιχι-
σμένη πλάκα όπου θα αναφέρε-
ται πότε ξεκίνησε, πως και πότε 
εγκαινιάστηκε. Ούτως ή άλλως 
κάτι τέτοιο βοηθά τους δημό-
τες να θυμούνται και την Δημο-
τική Αρχή να αισθάνεται ικανο-
ποίηση μια και τελικά το μόνο 
που απομένει μετά το τέλος της 
δημαρχιακής περιόδου, είναι 
αυτή η ικανοποίηση. 

Το πρωτόκολλο υπογραφής, η ανταλλαγή δώρων και ο Αντιδήμαρχος 
να χορεύει σούστα με μέλη της συμαϊκής παροικίας

Το πρωί της 27ης Οκτωβρίου 
επισκέφθηκε το νησί μας ο τ. 
Υπουργός και βουλευτής Δωδε-
κανήσου κ. Αρ. Παυλίδης. Τον κ. 
Παυλίδη υποδέχθηκαν ο Δήμαρ-
χος, δημοτικοί σύμβουλοι και 
αρκετοί φίλοι του, και αμέσως 
κατευθύνθηκαν στο Δημαρχείο, 
όπου ύστερα από επιθυμία του, 
ζήτησε να ενημερωθεί από τον 
Δήμαρχο για ζητήματα που απα-
σχολούν το Δήμο, ώστε να βοη-
θήσει για λύσεις, στο μέτρο των 
δυνατοτήτων του. Ο Δήμαρχος 
κατ’ αρχήν εξέφρασε την απο-
γοήτευσή του για το ότι χάθη-
καν οι πιστώσεις για την κατα-
σκευή του δρόμου του Νημπο-
ριού και μιας αφαλάτωσης, 
έργα ενταγμένα επί υπουργί-
ας του κ. Παυλίδη στην «Εγνα-
τία». Ακολούθησε το αίτημα 
για χρηματοδότηση της κατα-
σκευής του γηπέδου ποδοσφαί-
ρου και στίβου, το οποίο δημο-
πρατήθηκε στις 3 Νοεμβρί-
ου, και τέθηκε το θέμα προώ-
θησης των τελευταίων υπογρα-
φών γι ατον εμπορικό προβλή-
τα, από «Πέταλο» έως «Ξυνίδας 
Γυάλι», όπως και του πλωτού 
αγκυροβολίου, το οποίο σκοντά-
φτει στην Αρχαιολογική Υπηρε-
σία. Τέλος, ο Δήμαρχος ζήτησε 
την επίσπευση της υπογραφής 
για την ίδρυση του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου και από το 
ΥΕΝ, καθώς και την μεσολάβη-
σή του για λήψη μέτρων και την 
αντιμετώπιση του προβλήματος 
σχετικά με τις συνεχείς αφίξεις 
λαθρομεταναστών. Ο κ. Παυλί-

δης αναφέρθηκε στις δυσκολί-
ες που έχουν προκύψει ύστερα 
από την οικονομική κρίση που 
έχει πλήξει και τη χώρα μας, 
ωστόσο δεσμεύθηκε να παρέμ-
βει όπου μπορεί ώστε να δοθούν 
λύσεις στα αιτήματα του Δήμου. 
Ακολούθησε επίσκεψη του κ. 
Παυλίδη –συνοδευόμενου από 
τον Δήμαρχο- στα νέα σχολι-
κά κτίρια των Πετριδείου και 
Ιωαννιδείου δημοτικών σχο-
λείων, στο ΤΕΕ, στο υπό κατα-
σκευή κλειστό γυμναστήριο 
και στο καταφύγιο τουριστι-
κών σκαφών που γίνεται από 
το Υπουργείο Τουριστικής Ανά-
πτυξης στο Πέδι. Ο τ. Υπουρ-
γός ευθύς αμέσως αναχώρησε 
για Πανορμίτη και από εκεί στις 
16.30 για Ρόδο.

Ο Α. Παυλίδης 
στη Σύμη



μ ι κ ρ ά  &  Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Α . . .
4     ΤΑ ΝΕΑ της Σύµης Νοέμβριος 2008

Δημοπρατήθηκε στις 4 
Νοεμβρίου το έργο που 
αφορά την τοποθέτηση 
συνθετικού χλοοτάπητα και 
την κατασκευή κουλουάρ 
περιμετρικά, στο γήπεδο 
που βρίσκεται στο Πέδι. Το 
όλο έργο σύμφωνα με την 
μελέτη θα κοστίσει 1.300.000 
ευρώ και ο μειοδότης εργολάβος έδωσε έκπτωση 6%. Οι εργασίες 
πρόκειται να αρχίσουν γύρω στον Ιανουάριο, το δε έργο θα πρέπει 
να παραδοθεί σύμφωνα με τη σύμβαση σε έξι μήνες.

Άκαρπος για δεύτερη φορά ο διαγωνισμός για την κατασκευή του 
λιμενικού έργου που έχει προκηρύξει ο Δήμος μέσω του Λιμενικού 
Ταμείου. Με βάση το νόμο το έργο θα επαναδημοπρατηθεί για 
τρίτη φορά σε ένα μήνα περίπου και στην περίπτωση που ο 
διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος θα γίνει απευθείας ανάθεση.

Την παραμονή του εορτασμού 7 Νοεμβρίου το πρωί, έφθασαν 
στη Σύμη ο Γ. Γρ. της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου κ. Χαρ. Κόκκινος, 
το δε βράδυ με το Υ/Γ «Αίγλη» ο Υφυπουργός Εσωτερικών 
κ. Βαληνάκης. Η επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών κ. 
Παυλόπουλου στη Ρόδο, δεν τους επέτρεψε να παραστούν την 

ημέρα της εορτής του Ταξιάρχη. Ο κ. Χ. Κόκκινος ζήτησε από το 
Δήμαρχο να επισκεφθεί τα έργα που εκτελούνται, όπως και έγινε. 
Επισκέφθηκε το υπό κατασκευή κλειστό γυμναστήριο, το υπό 
αποπεράτωση συγκρότημα στο Ιωαννίδειο Δημοτικό Σχολείο, τη 
μονάδα αφαλάτωσης και τη συστοιχία φωτοβολταϊκών τόξων στα 
Βαλανίδια, και τέλος το υπό κατασκευή καταφύγιο τουριστικών 
σκαφών στο Πέδι και τις νέες σχολικές αίθουσες στο Πετρίδειο 
Δημοτικό Σχολείο. Ο αριθμός των προσκυνητών που έφθασαν στο 
νησί μας, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, πρέπει να ανήλθε 
στις 15.000 περίπου, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Στη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο 
ενέκρινε τις προτάσεις της Δημοτικής Αστυνομίας που αφορούν 
μέτρα στάθμευσης και οδοσήμανσης. Επιπροσθέτως το Δημοτικό 
Συμβούλιο έκανε προτάσεις οι οποίες θα ενσωματωθούν σ’ αυτές 
της Δημοτικής Αστυνομίας και ζήτησε να του δοθούν γραπτώς οι 
αρμοδιότητες της υπηρεσίας και σε ποιους τομείς αναφέρονται. 
Θα ακολουθήσουν και άλλες εισηγήσεις οι οποίες θα αφορούν τις 
περιοχές Χωριό και Πέδι, οι οποίες και θα πρέπει να εγκριθούν από 
το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ύστερα από αναμονή δύο 
ετών ικανοποιείται από την 
ΔΕΗ το αίτημα του Δήμου 
για αλλαγή του δικτύου 
ηλεκτροδότησης από τη 
Σύμη έως τον Πανορμίτη. Ο 
Δήμος ζήτησε εγκαίρως από 
τη ΔΕΗ την αντικατάσταση 
του δικτύου όχι μόνο λόγω 
παλαιότητας αλλά και για τους 
κινδύνους να εκδηλωθούν 
πυρκαγιές από τα γυμνά 

καλώδια και ιδιαίτερα στη διαδρομή προς Πανορμίτη όπου 
βρίσκεται και το δάσος. Ήδη οι εργασίες έχουν αρχίσει και 
προχωρούν με ρυθμούς εντατικούς. Το όλο έργο προβλέπεται 
να έχει τελειώσει πριν το καλοκαίρι. 

Τα καθήκοντα του προϊσταμένου του Υπολιμεναρχείου Σύμης 
ανέλαβε ο σημαιοφόρος Λιμενικού κ. 
Κατσηλιέρης Βασίλειος, ύστερα από την 
μετάθεση του μέχρι τώρα προϊσταμένου 
ανθυποπλοίαρχου κ. Ανδρέα Λυκούδη, 
ο οποίος και μετατέθηκε στον Πειραιά. 
Στο νέο προϊστάμενο ευχόμαστε 
ευδόκιμη υπηρεσία στη νέα του θέση. 

Μετά την επανάληψη του μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την κατασκευή του λιμενικού έργου στη θέση «Ρολόι», και 
δεδομένου ότι αυτός έγινε χωρίς ενδιαφερόμενους εργολάβους, 
η δημοπρασία της 21ης Οκτωβρίου κηρύχθηκε άγονη και θα 
επαναληφθεί στις 11 Νοεμβρίου. Στην περίπτωση που δεν θα 
υπάρξει προσφορά από ενδιαφερόμενο εργολάβο, θα δοθεί με 
απ’ ευθείας ανάθεση από το Λιμενικό Ταμείο. 

Με ρυθμούς που δεν είχαμε συνηθίσει, προχωρούν τους τελευταίους μήνες οι εργασίες κατασκευής του κλειστού 
γυμναστηρίου. Πραγματικά, όπως θα διαπιστώσετε από τις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε, οι ρυθμοί των εργασιών 
μπορούν να χαρακτηρισθούν ικανοποιητικοί. Το έργο αυτό, όπως έχουμε ήδη τονίσει και παλαιότερα, θα δώσει πνοή 
ανάπτυξης στο Χωριό για πολλούς και διάφορους 
λόγους. Πρώτα απ’ όλα, εκτός από την δυνατότη-
τα  διεξαγωγής αγώνων μπάσκετ και βόλεϋ θα μπο-
ρούν τα παιδιά μας να ασκούνται και στην ενόργα-
νη γυμναστική. Ο χώρος διεξαγωγής των αγώνων 
θα μπορεί να φιλοξενεί άνετα 500 άτομα, χώρος 
στον οποίο θα μπορούν να φιλοξενούνται εκδη-
λώσεις όχι μόνο του φεστιβάλ το καλοκαίρι αλλά 
και το χειμώνα. Στο παρακείμενο κτίριο υπάρχει η 
πρόθεση να δημιουργηθεί παιδότοπος και να λει-
τουργήσει καφετέρια όπου οι γονείς θα φέρνουν 
για παιχνίδι. Ακόμα, ο χώρος θα μπορεί να χρησι-
μοποιείται για συγκεντρώσεις, ημερίδες κλπ. Όλες 
αυτές οι δραστηριότητες θα φέρνουν κόσμο στην 
πάνω πόλη με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό. Θεω-
ρούμε ότι, η Δημοτική Αρχή πρέπει να πιέζει συνε-
χώς για την εξασφάλιση πιστώσεων ώστε το έργο 
αυτό να περατωθεί το συντομότερο δυνατόν.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
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ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ νέα 
κατοικία με απεριόριστη 
θέα στον κόλπο και τον 
οικισμό της Σύμης.Τρία 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
πολλές βεράντες, όλα με 
εξαιρετική θέα. 120τ.μ. 
450.000 ευρώ που θα 
καταβληθούν σταδιακά 

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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ Διώροφο, 
επισκευασμένο σε αρίστη 

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

στον γραφικό όρμο της 
Σύμης. 520.000 ευρώ. 

Πληροφορίες : Ν. Μάλτος 
τηλ. 6945 705057 και : 

maltos@otenet.gr

ΟΙΚΟΠΕΔΟ  εντός 
οικισμού.

Με μοναδική θέα στον 
γραφικό όρμο της Σύμης. 

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

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

ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ  
ανακαινισμένο. Σε κεντρική 

θέση εντός οικισμού 
στο χωριό της  Σύμης 

Δύο υπνοδωμάτια, 
και 2 βεράντες. Θέα 

περιορισμένη. 
230.000 ευρώ

«ΔΩΜΑ» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αγορές, Πωλήσεις Ακινήτων
*

Γρήγορη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση
Με πολύ μικρή επιβάρυνση

*
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΙ

ΝΟΜΙΜΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ
Ιδρυτικό μέλος του

Συνδέσμου Ελλήνων Κτηματομεσιτών

Θα μας βρείτε στο Γιαλό
πάνω από το γνωστό καφενείο

του Πάχου

www.doma.gr
τηλ. 22460 72619

e-mail: doma@doma.gr

Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική και 
οικονομική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στους στρατηγικούς 
στόχους της αλληλεγγύης και της ευημερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Είναι μια δραστηριότητα η οποία στηρίζεται στους τομείς του τουρι-
σμού, του αθλητισμού και του πολιτισμού.
Ο αθλητισμός έχει βασικά μια κοινωνική διάσταση αλλά συχνά παρου-
σιάζει και μια οικονομική διάσταση η οποία υπόκειται στο κοινοτικό 
δίκαιο (π.χ. η πώληση των δικαιωμάτων μεγάλων αθλητικών γεγονό-
των). Η συνύπαρξη των κοινωνικών και οικονομικών πτυχών του αθλη-
τισμού είναι ένα δύσκολο έργο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ακόμα δεν 
υπάρχουν οι κατάλληλες ευρωπαϊκές συνθήκες και γενικότερα ότι δεν 
έχομε μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για τον αθλητισμό. Η προτεινόμε-
νη σήμερα ευρωπαϊκή συνθήκη για τον αθλητισμό στηρίζει, συντονί-
ζει ή συμπληρώνει τις πολιτικές των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό κάνει ένα σημαντικό βήμα για μια 
ευρωπαϊκή αθλητική πολιτική. Η ανάγκη για μια τέτοια πολιτική δεν 
προέρχεται μόνο από το βασικό ρόλο που διαδραματίζει ο αθλητισμός 
στην κοινωνία ως αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης, της υγιούς δια-
βίωσης, της πολιτιστικής ζωής και της ψυχαγωγίας αλλά από την ανάγκη 
της προώθησης της κοινωνικής συνοχής και ολοκλή-
ρωσης. Σήμερα το βάρος της ευρωπαϊκής νομοθεσί-
ας στον αθλητικό τομέα περιορίζεται κατά μεγάλο 
μέρος στα οικονομικά συμφέροντα, στα πλαίσια του 
ανταγωνισμού και κανόνων των εσωτερικών αγορών 
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ευρωπαϊ-
κή αθλητική πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη της μια 
ολόκληρη σειρά από πολύτιμες κοινωνικές λειτουργί-
ες οι οποίες εκπληρώνονται από τον αθλητισμό.
Η αλληλεπίδραση μεταξύ του αθλητισμού και των 
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι δραστηριότητες και οι πολιτικές των κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούν επίδραση στην πρακτι-
κή και στην οργάνωση του αθλητισμού στην Ευρώπη, 
ιδιαίτερα στην οικονομική του διάσταση. Ο νόμος 
του ανταγωνισμού και οι κανόνες των εσωτερικών 
αγορών των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύ-
ουν για τον αθλητισμό μέχρι το σημείο που αποτελεί 
μια οικονομική δραστηριότητα. 
Ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων τα οποία αναφέρονται 
ουσιαστικά στην οργάνωση του αθλητισμού (όπως 
της σύνθεσης των εθνικών ομάδων, των κανονισμών για την κατάστα-
ση και μεταφορά των φορέων, το doping, των δικαιωμάτων τηλεοπτι-
κών μεταδόσεων των αθλητικών εκδηλώσεων, των κυβερνητικών επι-
δοτήσεων στον αθλητισμό και των χρηματοδοτήσεων του αθλητισμού) 
εξαρτάται όλο και περισσότερο από το κοινοτικό δίκαιο. Επομένως, η 
οργάνωση του αθλητισμού στην Ευρώπη εξαρτάται όλο και περισσό-
τερο από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τις αποφά-
σεις της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης. Αυτό εισάγει ένα σημαντικό στοι-
χείο αβεβαιότητας σε κάθε διαδικασία.
Εντούτοις, ο αθλητισμός, λόγω των ουσιαστικών κοινωνικών λειτουργι-
ών που εκπληρώνει, είναι διαφορετικός από πολλές απόψεις από άλλους 
τομείς. Αναγνωρίζοντας αυτή την ιδιομορφία του οι αρχηγοί των κρατών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστίασαν την προσοχή των στην εφαρμογή 
κοινών πολιτικών υιοθετώντας το Δεκέμβριο του 2000 τη Διακήρυξη 
της Νίκαιας η οποία αναφέρεται στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του 
αθλητισμού και της κοινωνικής λειτουργίας του στην Ευρώπη.

Ο χαρακτηρισμός του έτους 2004, ως ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης 
μέσω του αθλητισμού έδωσε έμφαση και προώθησε στα κράτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού παρέ-
χοντας οικονομική βοήθεια σε σχετικά αθλητικά προγράμματα στους 

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα!
τομείς της νεολαίας, της εκπαίδευση, της 
επαγγελματικής κατάρτισης και της περιφε-
ρειακής πολιτικής.
Η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό είναι ένα σημαντικό βήμα προς 
τα εμπρός για μια μεταβατική περίοδο.
Η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό είναι το πρώτο πολιτικό έγγρα-
φο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα του 
αθλητισμού και έχει ως στόχο να καθορίσει το ρόλο του αθλητι-
σμού στην ευρωπαϊκή κοινωνία, να περιγράψει τις αλληλεπιδράσεις 
του στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προτείνει στρα-
τηγικές κατευθύνσεις για το μέλλον.
Η Λευκή Βίβλος δεν επιλύει όλα τα ζητήματα που συνδέονται με 
την οργάνωση του αθλητισμού στην Ευρώπη και τη σχέση του με 
τις πολιτικές των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ικανοποι-
εί όλες τις προσδοκίες του αθλητικού τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά 
την καθιέρωση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τον αθλητισμό στην 
Ευρώπη. Εντούτοις, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση και περιέχει πολλές θετικές πτυχές:
-Ο αθλητισμός υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα κοινοτικών προ-
γραμμάτων και δημιουργεί νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης επεν-

δύσεων στον τομέα του αθλητισμού και 
των αθλητικών δραστηριοτήτων (π.χ. 
αθλητικός τουρισμός).
-Προετοιμάζει το έδαφος για τη χάραξη 
πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 
την αθλητική μετακίνηση με την ενθάρ-
ρυνση ή την ενίσχυση του διαλόγου 
μεταξύ των τομεακών αντιπροσώπων 
και των δημόσιων αρχών, μέσω ποικί-
λων μορφών και δικτύων (π.χ. δίκτυα 
αθλητικού τουρισμού).
-Υπογραμμίζοντας την ιδιομορφία του 
αθλητισμού καθώς επίσης και την ευερ-
γετική επιρροή του στην υγεία, στην 
εκπαίδευση, στο κοινωνικό περιβάλ-
λον, στον εθελοντισμό κ.λ.π., η Λευκή 
Βίβλος προχωρεί αρκετά προς την ανα-
γνώριση των κοινωνικών πτυχών του 
αθλητισμού.
Μετά από τη Λευκή Βίβλο η Συνθήκη 

της Λισσαβόνας.
Στη διακυβερνητική διάσκεψη που διοργανώθηκε στη Λισσαβό-
να το 2007, οι αρχηγοί κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρι-
ναν μια Συνθήκη μεταρρύθμισης που παρέχει στον αθλητισμό μια 
νομική βάση η οποία αναμένεται να μπει σε ισχύ από την 1η Ιανου-
αρίου 2009, μετά από επικύρωση από τα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα είναι πλέον ικανή να αναλάβει την πρωτοβουλία για να 
υποστηρίξει μια συντεταγμένη δράση ή να συμπληρώσει τις μεμο-
νωμένες πολιτικές των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τομέα 
του αθλητισμού.
Η ένταξη του αθλητισμού στη νέα ευρωπαϊκή Συνθήκη σημαίνει 
ότι μια συγκεκριμένη δημοσιονομική γραμμή θα δοθεί στον αθλη-
τικό τομέα όπως έχει ήδη γίνει στους τομείς της εκπαίδευσης και 
του πολιτισμού (π.χ. το πρόγραμμα ‘’δια βίου μάθησης’’ και το 
πρόγραμμα ‘’πολιτισμός’’). Ένα ‘’αθλητικό πρόγραμμα’’ θα παρεί-
χε οικονομική ενίσχυση για οργανωτικές δραστηριότητες στον 
αθλητικό κόσμο (π.χ. για να τους βοηθήσει να οργανώσουν ή και να 
ανταλλάξουν πληροφορίες ευρωπαϊκού επιπέδου και καλές πρακτι-
κές) καθώς επίσης και για αθλητικές δραστηριότητες που στοχεύ-
ουν, σύμφωνα με τους στόχους της Λευκής Βίβλου, στη προώθηση 
του εθελοντισμού, στη μάχη κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας 
και των ναρκωτικών, στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στην ενί-
σχυση του ρόλου του αθλητισμού στην εκπαίδευση και κατάρτιση, 
στον κοινωνικό αποκλεισμό, κ.λ.π.
Το άρθρο 149 της Συνθήκης της Λισσαβόνας δηλώνει ότι «η Ευρω-
παϊκή Ένωση θα συμβάλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών αθλη-
τικών ζητημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη φύση του 

αθλητισμού, τις δομές του με βάση την εθελοντική 
δραστηριότητα και την κοινωνική και εκπαιδευτική 
του λειτουργία». Η ύπαρξη μιας νομικής βάσης θα 

βοηθήσει να αναπτυχθεί πλήρως μια ευρωπαϊκή αθλητική πολιτι-
κή έναντι των κανόνων των εσωτερικών αγορών των κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ανταγωνισμού των.
Ο αθλητισμός επομένως θα παρουσιαστεί μέσα στις δράσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα με τη δημόσια υγεία, την εκπαί-
δευση, τη βιομηχανία και τον πολιτισμό.
Η ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική ως πιλότος για τη δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής αθλητικής πολιτικής.
Οι τομείς του αθλητισμού και πολιτισμού έχουν πολλά κοινά 
σημεία:
-Και οι δύο αναγνωρίζονται ως διαφορετικοί από άλλους τομείς. 
Στη πραγματικότητα οι κεντρικές έννοιες αυτή της ’’πολιτιστικής 
εξαίρεσης’’ και αυτή της ‘’αθλητικής ιδιομορφίας’’ που τις χαρα-
κτηρίζουν είναι παράλληλες έναντι των άλλων.
-Και οι δύο έχουν ιδιαίτερη οικονομική σημασία: μια μελέτη που 
έγινε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (τον Νοέμβριο του 2006) ανα-
φέρει ότι ο πολιτιστικός τομέας συμβάλει με το 2.6% στο Α.Ε.Π. 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο ο 
αθλητισμός συμβάλει με το 3.7% στο Α.Ε.Π. της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά η πραγματική συμβολή του αθλητισμού στην 
ευρωπαϊκή οικονομία δεν έχει ακόμα μετρηθεί.
-Οι τομείς του πολιτισμού και αθλητισμού αντιμετωπίζουν κοινά 
ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησί-
ας συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για την προστασία των 
δικαιωμάτων και των αγώνων ενάντια στην πειρατεία.
-Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι αναπόσπαστο μέρος των 
ανθρώπων. Καθημερινά ο κόσμος συμμετέχει ενεργά και στις δύο 
αυτές δραστηριότητες και ουσιαστικά καθεμία περιλαμβάνεται ή 
έχει ενδιαφέρον και για την άλλη. Ο πολιτισμός και ο αθλητι-
σμός είναι ιδανικά εργαλεία για την προώθηση του διαλόγου και 
της ολοκλήρωσης και μπορούν να διαδραματίσουν ένα αποφα-
σιστικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και 
να φέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανα της πιο κοντά 
στους πολίτες.
Η νέα ευρωπαϊκή Συνθήκη τοποθετεί ισότιμα και τους δύο τομείς 
για τη χάραξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι η πρώτη φορά 
που ο αθλητισμός συμπεριλαμβάνεται σε μια ευρωπαϊκή Συνθή-
κη, ενώ ο πολιτισμός έχει ήδη συμπεριληφθεί στις δράσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Ο κόσμος 
του αθλητισμού ζητά να αναγνωριστεί η ιδιομορφία του αθλητι-
σμού αλλά και η θέση του, όπως έγινε για τον πολιτισμό.
Λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ομοιότητες μεταξύ του αθλητι-
σμού και του πολιτισμού και την εμπειρία που αποκτήθηκε ήδη 
στον τομέα του πολιτισμού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
μερικές πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής ως πρότυ-
πο για να αναπτύξουμε μια ευρωπαϊκή αθλητική πολιτική.
Είναι ανάγκη τώρα να καθορισθεί μια ευρωπαϊκή αθλητική πολι-
τική.
Η αλληλεπίδραση μεταξύ του κόσμου του αθλητισμού και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενταθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια 
από τον αυξανόμενο αριθμό των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 
Δικαιοσύνης και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
ασκούν επίδραση στον αθλητισμό. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδι-
αφέρον για τα αθλητικά ζητήματα εκ μέρους των ευρωπαϊκών 
οργάνων και συγχρόνως η αθλητική μετακίνηση έχει μεγαλύτε-
ρες απαιτήσεις και προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι πρόσφατες και αναμενόμενες εξελίξεις κατευθύνονται προς 
την ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα αθλητι-
σμού και κατά συνέπεια του αθλητικού τουρισμού. Η μελλοντι-
κή πορεία της οργάνωσης του αθλητισμού στην Ευρώπη σχεδιά-
ζεται σήμερα!!! 

του Δημήτρη Τερζάκη



6     ΤΑ ΝΕΑ της Σύµης Νοέμβριος 2008

της Ειρήνης ΓαζήΗ εν λόγω διαφημιστική 
καμπάνια ακολουθεί την επεί-
γουσα ανάγκη της εποχής για 
προστασία του περιβάλλοντος 
και προώθηση της ανακύκλω-
σης. Μετά το Δήμο Αθηναίων 
και την οργανωμένη προσπά-
θεια που έκανε 
το φετινό καλο-
καίρι σε συνεργα-
σία με τις μεγα-
λύτερες αλυσίδες 
σούπερ μάρκετ 
για την αντικα-
τάσταση της πλα-
στικής σακού-
λας από πάνινες 
ή χάρτινες τσά-
ντες, ακολουθούν 
πολλοί Δήμοι και 
Νομαρχίες και 
πλέον είναι στο 
χέρι των κατανα-
λωτών το πόσο 
θα ανταποκρι-
θούν και θα αλλάξουν αυτή τη 
συνήθεια με τα τραγικά αποτε-
λέσματα για το περιβάλλον. 
Διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο 
ενημερωτικό φυλλάδιο της 
Νομαρχίας ότι καθημερινά σε 

όλο τον κόσμο καταναλώνο-
νται 3,3 δισεκατομμύρια πλα-
στικές σακούλες, ενώ χρειάζο-
νται 500 έως 1000 ολόκληρα 
χρόνια για να διαλυθεί πλήρως 
μία από αυτές! Επιπλέον, 100 
δισεκατομμύρια τόνοι πλαστι-
κού ρυπαίνουν τις θάλασσες 
και ευθύνονται για το 90% της 

ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΟΥ – 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στα πλαίσια της εκστρατείας που έχει ξεκινήσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Νομαρ-
χιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου για την αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας, με 
κεντρικό σλόγκαν «Αγαπώ το νησί μου – Προστατεύω το Περιβάλλον», έφτασε και στη 
Σύμη το έντυπο υλικό και η οικολογική πάνινη τσάντα που προωθούν αυτή την ιδέα και 
όποιος επιθυμεί μπορεί να τα προμηθευτεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

θαλάσσιας ρύπαν-
σης, με τραγική 
συνέπεια 1.000.000 
θαλασσοπούλια 
να πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαι-
τίας της και αόρατα σωματίδια 
πλαστικού να καταλήγουν στο 
πιάτο μας μέσω αφαλατώσεων 

και καλλιεργειών. 
Το μήνυμα του φυλλαδίου, της 
αφίσας και της πάνινης τσάντας 
που κυκλοφόρησε η Νομαρ-
χία είναι «Αντικατέστησε την 
πλαστική σακούλα – Σεβάσου 
τη φυσική ομορφιά του νησιού 
σου. Χρησιμοποίησε οικολο-
γικές τσάντες». Επιπλέον, μας 
ενημερώνουν ότι μπορούμε να 
μαζεύουμε τα σκουπίδια μας 
στις μεγάλες ειδικές για αυτόν 
το σκοπό σακούλες, που κυκλο-
φορούν πλέον και βιοδιασπώμε-
νες (με χαρά είδαμε ότι ήδη δια-
τίθενται προς πώληση και σε 
σούπερ μάρκετ του νησιού). 
Οι κάτοικοι της Σύμης είμα-
στε αρκετά εξοικειωμένοι με 
την ιδέα της χρήσης πάνινης 
τσάντας για τα ψώνια, αφού 
χρόνια τη βλέπαμε στους τουρί-
στες του νησιού με το διαφημι-
στικό λογότυπο του πρακτορεί-
ου Laskarina Holidays και μετέ-
πειτα του Kalodoukas Holidays, 
αλλά και του taxi boat «Ειρήνη». 
Και βέβαια, όλοι έχουμε εικό-
νες από τις ξένες ταινίες που 
παρακολουθούμε, από ανθρώ-
πους που βγαίνουν από σούπερ 
μάρκετ και κρατούν στην αγκα-
λιά τους μεγάλες χαρτοσακού-

λες με τα ψώνια 
τους. 
ΑΝΑΚΥΚΛΩ-
ΣΗ ΤΩΡΑ! 
Η προστασία 
του περιβάλ-
λοντος λοιπόν, 
αποτελεί υπο-
χρέωση και 
πρέπει να βρί-
σκεται σε προτε-
ραιότητα. Παρά-
δειγμα στο νησί, 
μας δίνουν οι 
μικροί φίλοι της 
τάξης του 1ου 
Νηπιαγωγείου, 
οι οποίοι φέτος 
δ ο υ λ ε ύ ο υ ν 
κάθε εβδομάδα 
με τις δασκά-
λες τους, τις 
κυρίες Καμπού-
ρη Κατερί-

να και Ξενελλη Ειρήνη, ένα 
project σχετικό με την ανα-
κύκλωση. Έχουν κατασκευ-
άσει 3 κάδους για ανακύ-
κλωση χαρτιού, αλουμινίου 

και πλαστικού και 
έχουν δημιουργή-
σει ειδικό σκουπι-
δότοπο με σκοπό 
να δουν έπειτα από 
μερικούς μήνες 
πώς και αν δια-
σπώνται με τον 
ίδιο ρυθμό τα διά-
φορα υλικά (φωτ. 
1 +2). 
Η ανταπόκριση 
των παιδιών στο 
project είναι εξαι-
ρετικά θετική και 
οι λιλιπούτειοι 
αλλά ενεργοί πολί-

τες, έχουν ήδη επισκεφτεί το 
Δήμαρχο και του έχουν ζητή-
σει με επιστολή τους να φέρει 
κάδους ανακύκλωσης στο 
νησί! Δυστυχώς, όπως τους 
εξήγησε ο κ. Παπακαλοδού-
κας, για λόγους οικονομικούς 
το αίτημά τους δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σύντομα, 
ωστόσο μπορούμε όλοι να 
ελπίζουμε ότι μες στα επόμε-
να δύο χρόνια θα δούμε αυτή 
την επιθυμία των παιδιών να 
πραγματοποιείται. Ας ακο-
λουθήσουμε όλοι το παρά-
δειγμά τους και ας ευαισθη-
τοποιηθούμε γύρω από αυτό 
το τόσο σοβαρό θέμα. Εξάλ-
λου, καθώς λέγεται, μία κοι-
νωνία φαίνεται πόσο πολιτι-
σμένη είναι από τη διαχείρι-
ση των σκουπιδιών της...

Το 1987, ο Τζώρτζης Μηλιάς, Συμιακός από την οικογένεια του πατέρα του (η γιαγιά 
του Φωτεινή Φαρμακίδη και ο παππούς του Γιώργος Μηλιάς γεννήθηκαν στη Σύμη και 
έζησαν στην Αλεξάνδρεια), ξεκινάει τις πρώτες αναρριχήσεις στα βράχια του Άη-Γιώργη 
το Δυσάλωνα και εξοπλίζει διαδρομές με κατάλληλα σημεία ασφάλισης.
Το 1997, οργανώνει στη Σύμη μαζί με τον Άρη Θεοδωρόπουλο και σε συνεργασία με το 
Δήμο Σύμης στα πλαίσια του Φεστιβάλ, αναρριχητική συνάντηση που προσελκύει πολ-
λούς αναρριχητές που ενθουσιάζονται με τα βράχια της Σύμης. 
Πράγματι, στον Άη Γιώργη αλλά και στη Νανού υπάρχουν εξαιρετικής ποιότητας 
βράχια, ιδανικά για αναρρίχηση ενώ ειδικά ο μεγάλος τοίχος του Άη Γιώργη που έχει 
υψομετρική διαφορά περίπου 350 μ είναι από τους πιο μεγάλους στην Ελλάδα και μάλι-
στα με συνεχή δυσκολία χωρίς κανένα ενδιάμεσο σημείο  ξεκούρασης (πατάρι). 
Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης αυτής,  τον Ιούλιο 
του 1996, σκαρφαλώνονται 
διάφορες μικρές (σπορ) δια-
δρομές δεξιά και αριστερά 
από τον μεγάλο τοίχο ενώ 
στις 29/7/1997  ολοκληρώ-
νεται η αναρρίχηση της βασι-
κής ορθοπλαγιάς από τους 
Τζώρτζη Μηλιά, Άρη Θεο-
δωρόπουλο και Θωμά Μιχα-
ηλίδη οι οποίοι και ζωγραφί-
ζουν ψηλά, στο μέσο περίπου 
της διαδρομής (σε ύψος περί-
που 200-220 μ),  μία Ελληνι-
κή σημαία. 
Η διαδρομή ονομάζεται “Βα-
σίλης Μηλιάς” εις μνήμην 
του πατέρα του Τζώρτζη Μηλιά που αγαπούσε πολύ αυτή την παραλία και  έχει τα παρα-
κάτω χαρακτηριστικά:
“Βασίλης Μηλιάς” ανάπτυγμα 400μ, Δυσκολία  IX (VIII, A1), ημ/νία πρώτης ανάβα-
σης 29/7/1997
Το καλοκαίρι που πέρασε (Ιούλιος 2008), ο Τζώρτζης Μηλιάς μαζί με τους Σταύρο 
Μωραϊτίνη και Νίκο Ντούρο αναρριχήθηκαν στα πρώτα 200μ της διαδρομής για να 
“φρεσκάρουν”  και να ξαναφτιάξουν τη σημαία που ύστερα από τόσα χρόνια είχε ξεθω-
ριάσει και δεν φαινόταν σχεδόν καθόλου. Πράγματι, 25 μ  χαμηλότερα από την παλιά 
σημαία και 200μ από το έδαφος,  ζωγράφισαν μία νέα σημαία, μεγαλύτερη, που φαίνε-
ται ακόμη και από τα καραβάκια που περνάνε ανοιχτά στον Άη-Γιώργη.
Έτσι σήμερα, στη Σύμη υπάρχει ένα αρκετά πλήρες αναρριχητικό πεδίο με 10 διαδρομές 
μεταξύ 20 και 60 μέτρων και μία μεγάλη (η “Βασίλης Μηλιάς) ενώ υπάρχει δυνατότητα 
για άνοιγμα και εξοπλισμό πολλών δεκάδων (περισσότερων από 100) ακόμη διαδρομών 
για σπορ αναρρίχηση (sport climbing) στον Άη-Γιώργη και τη Νανού. 
Σημειωτέον η Κάλυμνος, όπου η αναρριχητική δραστηριότητα ξεκίνησε μετά από το 
αυτήν της Σύμης,  έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμια γνωστό αναρριχητικό κέντρο που 
προσελκύει τουρίστες-αναρριχητές κυρίως το φθινόπωρο και την άνοιξη.

Η ιστορία της σημαίας στην 
ορθοπλαγιά του Άη-Γιώργη του 
Δυσάλωνα και η αναρρίχηση στη Σύμη

Μόλις ενημερωθήκαμε από το Δημαρχείο ότι με πρόγραμμα 

της Περιφέρειας δημιουργούνται είκοσι μικρές και μία 

μεγάλη πίστες αναρρίχησης,  στον Άη Γιώργη το Δυσάλωνα!

Επί του πιεστηρίου!!
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Β ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
(1939-1945)

Της Δέσποινας Καψή - 
Αναστασιάδη

συνέχεια στο επόμενο 
φύλλο

ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΜΑΙΩΝ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 1943 – 1945

συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ 
Τ.Γ.Ε.Ο. Α.Ε.

(ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ)
ΧΩΡΙΟ –ΣΥΜΗΣ

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

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

ΤΗΛ.  22460 72660
ΤΗΛ. FAX  22460 70022

Τις απογευματινές ώρες, τα 
δυο πλεούμενα έμπαιναν στην 
Απλοθήκα 
(μπροστά 
το Σάντα 
Μαρία και 
πίσω το 
Tacaze). Δέσανε τα καΐκια κι 
όλοι πηδήξαμε στη ξηρά να 
ξεμουδιάσουμε, να ξεκουρα-
στούμε από την ταλαιπωρία 
του ταξιδιού και να πιούμε 
λίγο νερά, να ξεδιψάσουμε. 
Εδώ πέρα μας υποδέχτηκαν οι 
Συμαίοι Τσατταλιός Λευτέρης, 
Τσατταλιός Ιωάννης, Μυλω-
νάκης Γεώργιος και μας οδή-
γησαν στον πρόχειρο καταυ-
λισμό τους, που είχαν στήσει 
με λινά σακιά και κουβέρ-
τες, κάτω από τα δέντρα, για 
τον ήλιο. Αυτοί ήταν ταγμέ-
νοι στην κατασκοπεία των 
συμμάχων, ήταν θαλασσι-
νοί κι ήξεραν καλά την περι-
οχή, συνέλεγαν πληροφορί-
ες, σχετικές με τις κινήσεις 
του εχθρού, τις οποίες στα-
χυοθετούσαν, και στη συνέ-
χεια τις παρέδιδαν στο συμ-
μαχικό στρατηγείο, το οποίο 
και συντόνιζε τις ενέργει-
ες και τις κινήσεις των συμ-
μαχικών στρατευμάτων. Στη 

μικρή αυτή κατασκήνωση της 
Απλοθήκας, κι άλλες οικο-
γένειες Συμαίων είχαν έλθει. 
Αυτό μας έδωσε παρηγοριά, 
αφού δεν είμαστε μόνοι εμείς 
οι φυγάδες, απ’ ότι πληρο-
φορηθήκαμε. Όμως εδώ δεν 
θα μέναμε για πολύ, καινού-
ρια πορεία μας ετοιμάζετο, 
αυτή που θα μας έπαιρνε προς 
το μεγάλο νησί της Κύπρου, 
το οποίο ευρίσκετο υπό την 
αγγλική κατοχή-κηδεμονί-
α; Το ταξίδι προς εκεί άνοιγε 
νέα περάσματα, αφού βαδίζα-
με –πλέαμε πάντα δίπλα στα 
παράλια, κι όχι καταμεσής της 
Μεσόγειος, για ν’ αποφεύγου-
με δυσάρεστες συναντήσεις 
από τη θάλασσα και τον αέρα, 
του εχθρού. Έμελλε λοιπόν 
να περάσουμε από μερικές 
παράλιες πόλεις της Μικράς 
Ασίας μαζί με άλλες οικογέ-
νειες που είχαν φύγει από τα 
νησιά Κω, Κάλυμνο, Ρόδο… 
Μικρά καΐκια αχταρμάδες, 
όπως του Γ. Φαρμακίδη το 
Savona. To μπρατσεράκι του 
Κωστακιού του Σύκαλλλου, 
και πολλά από την Κάλυμνο 
είχαν μπει στην υπηρεσία των 
Άγγλων γι ανα μετακινούν 
πρόσφυγες. Χαιρετισμοί και 
φωνές. Όμως η σκέψη μας για 
το ταξίδι μας προς το άγνω-
στο γινόταν πιο έντονη. Μια 
τύχη άγνωστη, ανοίγετο μπρο-
στά μας, το ταξίδι εσυνεχίζετο 
στα παράλια της Μ. Ασίας και 
τα γερμανικά στούκας αλώνι-
ζαν τον ουρανό πάνω από το 
Αιγαίο, ξεκουφαίνοντας τα’ 
αυτιά μας ρίχνοντας βόμβες 
και μυδράλια. Όταν εντόπι-
ζαν καΐκι που έπλεε, κατέβαι-
ναν τόσο χαμηλά στη θάλασ-
σα, που νομίζαμε ότι θα άγγιζε 

το κατάρτι του καϊκιού 
μας  και ότι θα ΄σπαγε. 

Ο τρόμος φώλιαζε στις καρ-
διές μας, ξαπλώναμε στην κου-

βέρτα ή μαζευ-
όμαστε, όσο 
μας επέτρε-
πε ο χώρος, 
και να μη γινό-

μαστε στόχος του εχθρού. Οι 
λίγοι στρατιώτες Άγγλοι που 
ταξίδευαν μαζί μας και κάθο-
νταν στο κατάστρωμα του καϊ-
κιού, κατέβηκαν να κρυφθούν 
στο αμπάρι, ήταν πολύ βέβαι-
οι πως οι Γερμανοί στο βομ-
βαρδιστικό θα κτυπούσαν με 
μυδράλιο το καΐκι και θα πλή-
γωναν και τους αμάχους. Έτσι 
στη διάρκεια της ημέρας ετα-
ξίδευαν στο αμπάρι. Ο καπε-
τάνιος διέταξε να αναρτήσου-
με αμέσως την κόκκινη σημαία 
με την ημισέληνο της Τουρ-
κίας στο άλμπουρο, για να 
τους ξεγελάσουμε. Στο καΐκι 
όμως δεν υπήρχε παρά ιτα-
λική σημαία και μια γυναί-
κα πήρε ένα κόκκινο μαντήλι, 
έραψε την ημισέληνο κι η ξένη 
σημαία υψώθηκε στο άλμπου-
ρο και παραδόθηκε στα χάδια 
του θαλασσινού αέρα. Από 
τούδε τα αεροπλάνα δεν μας 
ενοχλούσαν μέχρι που φθάσα-

με στο Καστελλόριζο. Το νησί 
Καστελλόριζο απομακρυσμέ-
νο από τ’ άλλα νησιά, ευρί-
σκετο σε απόσταση αρκετή 
από τα άλλα και σε απόστα-
ση αναπνοής από τα παράλια 
της Τουρκίας (Αντίφυλλος), 
ενομίσαμε λοιπόν ότι, βρήκα-
με τόπο να ξαποστάσουμε από 
τον συνεχή πλουν. Αράξαμε 
και μια άλλη οικογένεια (του 
Νικολ. Μανιά) βρήκαμε ένα 
σπίτι στο λιμάνι, σε μια πέτρι-
νη πλατεία στον πρώτο όροφο 
(το ανώι) στο οποίο ανεβήκα-
με με ξύλινη σκάλα πλαγια-
στή. Το νησί γεμάτο αραγμέ-
να καΐκια, μικρά και μεγάλα 
και πολύ στρατό, Άγγλων και 
Ινδών, σαρικοφόροι, με άσπρες 
κελεμπίες, που τις έπλεναν 
στην προκυμαία του λιμανιού. 
Επίσης τα πολύ μακριά μαύρα 
σαν έβενο μαλλιά τους, έδιναν 
την εντύπωση της ανεμελιάς 
και της ηρεμίας. Έφερα στο 
νου μου τους Σπαρτιάτες στο 
στενό των Θερμοπυλών που 
είχαν παρόμοια συμπεριφο-
ρά πριν από τη μεγάλη μάχη 
τους με τους Πέρσες. Νιώσαμε 
κι εμείς κάποια ασφάλεια και 
τρέξαμε να βρούμε φαγητό. 
Ο άνθρωπος όταν ξεφύγει 
του κινδύνου και σιγουρευτεί, 
πρώτη του επιθυμία είναι να 
φάει. Στο λιμάνι, αγοράστηκε 
ένα μεγάλο ψάρι (ροφός) με τα 
λίγα χρήματα που κρατούσα-
με, καθαρίστηκε από τα λέπια 
και η μυρουδιά από το βράσι-
μο των λαχανικών, εμεγάλω-
σε την πείνα μας. Ανυπομο-
νούσαμε να καθίσουμε σε τρα-
πέζι στρωμένο. Καμιά φορά 
η βούληση κι η επιθυμία του 
ανθρώπου είναι αντίθετη από 
αυτήν του Θεού. Μπορεί η θεά 

Εστία να θύμωσε μαζί μας 
επειδή είχαμε εγκαταλείψει 
τις κατοικίες μας και μας 
χάλασε τα σχέδια. Μαζί μ’ 
αυτή και το κακό μας ριζικό 
γιατί από όσα θα δείτε 
στο μέχρι αυτή τη στιγμή 
ήσυχο ειρηνικό νησάκι 
φέραμε την κακοδαιμονί-
α. Το απογευματάκι, στο 
νησάκι αυτό του Καστελλό-
ριζου, αποφάσισαν ο Σταύ-
ρος κι η Κλικλή Σμυρνά-
κη, να κάνουν τους γάμους 
τους ερωτευμένοι καιρό, 
βρέθηκαν στην κοσμοχα-
λασιά μαζί σ’ αυτό το νησί 
και πήραν την μεγάλη αυτή 
απόφαση. Να παντρευτούν 
χωρίς νυφικό κι αντί στέ-
φανο λεμονιάς, να στεφα-
νωθούν με κληματόβερ-
γες σαν τον θεό του οίνου 
των αρχαίων Ελλήνων, 
τον Διόνυσο. Η προσφυ-
γιά τους έσμιξε για πάντα, 
στην εκκλησία του Αγίου 
Μερκουρίου, σφραγίζοντας 
το δεσμό και την αγάπη 
τους, ο θεός του πολέμου, 
σε απρόβλεπτη ώρα. Το 
κακό δεν ήθελε πολλή ώρα 
για να ξεσπάσει. Τον ήσυχο 
ουρανό του νησιού έσχιζαν 
ο βουητός των βομβαρδι-

στικών αεροπλάνων του 
Χίτλερ κι οι βόμβες εκα-
τέβαιναν σαν τσαμπί στα-
φύλι που σκορπούσε γύρω 
αίμα κόκκινο και έφερνε 

μεθύσι φόβου και πανι-
κού, που φέρνει ο ξαφνικός 
πόλεμος κι η επίθεση. Τα 
κορμιά των ανθρώπων που 
κυκλοφορούσαν ανύποπτοι 
ξαπλώθηκαν άψυχα κι αιμό-
φυρτα, κι οι γραφικοί Ινδοί 
που ελούζοντο, ξαπλώθη-
καν νεκροί με τις λευκές 
πουκαμίσες πιτσιλισμένες 
από το αίμα τους. Κόκκι-
νο αίμα έβαψε τις λευκές 
πουκαμίσες. Στο βωμό του 
πολέμου έκανε θυσία η 
αγνότης αιματοβαμμένη. 
Τα καΐκια και τα πληρώμα-
τα ξαφνιασμένα έλυσαν τα 
παλαμάρια απομακρύνθη-
καν από την προκυμαία για 
να περισώσουν τα φορτία 
τους. Κλαυθμός και οδυρ-
μός, φωνές και κατάρες ανέ-
βηκαν στον ουρανό. Τρομε-
ρά ουρλιαχτά των γυναικών, 
που χτυπούσαν τα πόδια, τα 
μάγουλα, που τραβούσαν τα 
μαλλιά, ρωτούσαν με μια 
τρομερή φωνή. Γιατί; Γιατί 
Θεέ μου; Γιατί; 
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του Χρήστου Μπάυρον

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

T 0030 6945821782   

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

νέα, ειδήσεις, εκπομπές 
μουσικές, πολιτισμού και 
αθλητισμού

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

ΙΑΤΡΕΙΟ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΗ: 
28 – 30 Νοεμβρίου 2008

Το Τρίτο Ιατρείο του 
ΦΑΡΟΥ
Ο ΦΑΡΟΣ είναι στην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώ-
σει ότι μια ομάδα κτηνιά-
τρων συμφώνησαν να αφή-
σουν τα ιατρεία τους και να 
περάσουν το Σαββατοκύ-
ριακό τους στη Σύμη λει-
τουργώντας εθελοντικά το 
ιατρείο του ΦΑΡΟΥ από την 
Παρασκευή 28 μέχρι και 
την Κυριακή 30 Νοεμβρί-
ου 2008. Πρόκειται για την 
τρίτη λειτουργία του ιατρεί-
ου του ΦΑΡΟΥ μέσα σε 7 
μήνες το οποίο θα λειτουρ-
γήσει και πάλι στο Μαυρο-
βούνι, στο Γυαλό. 
Πανεπιστημιακή Συνεργα-
σία
Όπως και την προηγούμε-
νη φορά, το ιατρείο του 
ΦΑΡΟΥ θα είναι το επίση-
μο παράρτημα στη Σύμη 
της Κτηνιατρικής Σχολής 
του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στήμιου Θεσσαλονίκης και 
φυσικά θα διέπεται από το 
ίδιο επίπεδο κτηνιατρικής 
φροντίδας. Όλα τα ζώα που 
θα περιθάλψουν οι κτηνία-
τροι του ΦΑΡΟΥ θα κατα-
γραφούν επίσημα στα βιβλία 
του Πανεπιστημίου. 
Ώρες Λειτουργίας

Το ιατρείο θα λειτουργεί 
καθημερινά 10-2 το πρωί 
και 5-8 το βράδυ εντελώς 
δωρεάν και για οτιδήποτε 
από τα παρακάτω:
- Γενικές εξετάσεις 
(τσεκάπ)
- Εμβολιασμούς
- Στειρώσεις
- Γενικές συμβουλές
- Μικροεπεμβάσεις
- Ειδικές εξετάσεις αίματος
- Εξετάσεις αυτιών (ωτοσκό-
πηση)
Κλείστε Ραντεβού
Αν και το ιατρείο του 
ΦΑΡΟΥ θα συνεχίσει να 
δέχεται χωρίς ραντεβού, θα 
θέλαμε να ζητήσουμε από 
όσους θέλουν να φέρουν 
ζώα για εγχειρήσεις όπου 
χρειάζεται γενική αναι-
σθησία (π.χ. στειρώσεις), 
να επικοινωνήσουν με τον 
ΦΑΡΟ εκ των προτέρων και 
να κλείσουν ένα ραντεβού 
έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
οργανώσουμε το ιατρείο πιο 
αποτελεσματικά και να μπο-
ρέσουμε να εξυπηρετήσουμε 
καλύτερα όλο τον κόσμο. 
Οι Χορηγοί Μας
Για άλλη μια φορά, 
ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στους χορηγούς μας, το 
Kalodoukas Holidays που 

προσφέρει τη διαμονή 
των γιατρών και το Symi 
Tours που προσφέρει τα 
εισιτήρια των πλοίων και 
τις μετακινήσεις 
Εθελοντές
Ο ΦΑΡΟΣ αναζητά εθε-
λοντές για να βοηθήσουν 
κατά τη διάρκεια λειτουρ-
γίας του ιατρείου. Αν θα 
βρίσκεστε στη Σύμη όταν 
θα είναι εδώ οι κτηνίατροι 
και θέλετε να προσφέρετε 
λίγες ώρες από το χρόνο 
σας, επικοινωνήσετε με 
τον ΦΑΡΟ στο τηλέφωνο 
6945821782 ή μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείοu: 
faros@symigreece.com. 
Οικονομικές Προσφορές
Όπως πάντα, οι κτηνία-
τροι θα προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους αφιλοκερ-
δώς, και το κόστος λει-
τουργίας του ιατρείου θα 
καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου 
από εθελοντικές προσφο-
ρές του κόσμου. Τις επό-
μενες ημέρες, ο ΦΑΡΟΣ 
θα εφοδιάσει το ιατρείο 
με αναισθητικά φάρμακα, 
αντιβιοτικά, εμβόλια και 
μια σειρά από απαραίτητα 

αναλώσιμα για τη σωστή 
λειτουργία του ιατρείου. 
Σας παρακαλούμε να μας 
βοηθήσετε να διατηρή-
σουμε τη δωρεάν λειτουρ-
γία του ιατρείου καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου 
συνεισφέροντας οικονο-
μικά με μια δωρεά προς 
το ταμείο Ζώων Σύμης 
ΦΑΡΟΣ σε έναν από τους 
κουμπαράδες του ΦΑΡΟΥ 
που υπάρχουν σε πολλά 
σημεία στη Σύμη, καθώς 
επίσης και μέσω διαδι-
κτύου στην ιστοσελίδα: 
www.SymiGreece.com.
Τοποθεσία Ιατρείου: Μαυ-
ροβούνι, Γυαλός
Με τα πόδια: στο τέλος της 
σκάλας που ξεκινά στα αρι-
στερά του Δημαρχείου. 
Mε μεταφορικό μέσο: στο 
τέλος του δρόμου που 
ξεκινά από το νεκροταφείο 
στην Ελικώνη. 
Το Πάρτυ του ΦΑΡΟΥ: 29 
Νοεμβρίου στο Χαράνι
Με την ευκαιρία της λει-

τουργίας του ιατρεί-
ου, Ο ΦΑΡΟΣ διοργα-
νώνει πάρτυ στο Χαράνι 
Κλαμπ το Σάββατο 29 
Νοεμβρίου στις 11:30 το 
βράδυ. Η τιμή εισόδου 
είναι 7 Ευρώ και περι-
λαμβάνει ένα ποτό. Όλα 
τα έσοδα από τη βραδιά 

θα διατεθούν για την ενί-
σχυση του ΦΑΡΟΥ στην 
προσπάθεια του να φέρει 
εθελοντές κτηνίατρους 
στη Σύμη όσο πιο συχνά 
γίνεται. Σας περιμένουμε 
όλους για χορό και δια-
σκέδαση μέχρι το πρωί!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

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

κυδώνια

Σμαράγδα Μακρή
Μαθήματα Μαγειρικής 

Εγνατία 112, 54622
Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310.27.80.27

Είναι σημαντικό να 
φτιάχνουμε εποχιακά 
φαγάκια όχι μόνο για 
την τσέπη μας αλλά  
περισσότερο γιατί κάθε 
φρούτο και λαχανικό μας 
δίνει τις καλύτερες του 

γεύσεις και αρώματα 
όταν το τρώμε στον 
καιρό του. 
Δοκιμάστε λοιπόν 
αυτή την συνταγή 
με τα κυδώνια,  
είναι  γλυκόξινη και 

χορταστική.   

Υλικά για 6 άτομα
1 κιλό χοιρινό ψαχνό, 
3  κυδώνια, 3 πατάτες, 
1 μεγάλο κρεμμύδι 
ψιλοκομμένο, 1 φλιτζάνι 
του καφέ ελαιόλαδο, 1⁄2 
κουταλιά του γλυκού 

κανέλα, 1⁄2 κουταλιά του 
γλυκού μοσχοκάρυδο, 

2 κουταλιές σούπας 
πελτέ ντομάτας, 
3 ποτήρια νερό, 1 
κρασοπότηρο κόκκινο 
κρασί, 2 κουταλιές 
της σούπας μαϊντανό 
ψιλοκομμένο, αλάτι και 
πιπέρι
Εκτέλεση 
Σε μια κατσαρόλα 
βάζετε 1 φλιτζάνι 
του καφέ ελαιόλαδο, 
κόβετε το χοιρινό 
σε μερίδες 
αλατοπιπερώνετε και 

το σοτάρετε μέχρι 
να ροδοκοκκινίσει. 
Προσθέτετε το 
κρεμμύδι και 
σωτάρετε μέχρι να 
γυαλίσει σβήνετε 
με το κρασί  και 
μόλις εξατμιστεί 

το αλκοόλ ρίχνετε 
τον πελτέ διαλυμένο 
σε 1 1⁄2 ποτήρι 
νερό, την κανέλα, 
το μοσχοκάρυδο 
και το αφήνετε 
να σιγοβράσει για 
περίπου μισή ώρα.
Στη συνέχεια ρίχνετε 
τις πατάτες και τα 
κυδώνια που έχετε 
κόψει σε χοντρά 
κομμάτια στο 
χοιρινό καθώς και το 
υπόλοιπο  νερό αν 
χρειάζεται. 
Αφήνετε να βράσουν 
για 20 με λεπτά 
και ρίχνετε τον 
μαϊντανό, αλάτι και 

πιπέρι. 
Αφήνετε για άλλα 
5΄και το φαγάκι σας 
είναι έτοιμο, αλλά θα 
πρέπει να προσέξετε 
να μείνει και λίγη 
σαλτσούλα γι αυτό 
να προσέχετε να μην 
σωθεί το νεράκι.

Την ευαρέσκειά του εξέφρασε με επιστολή του ο Μητροπολίτης Σύμης, 
στην ΑΝΕΣ, για την άριστη εξυπηρέτηση των προσκυνητών κατά τη 
διάρκεια του εορτασμού του πολιούχου της Σύμης. Πιο συγκεκριμένα η 
επιστολή του αναφέρει:
                                                                                                                                         
 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ
85600 ΣΥΜΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ
Αριθ.πρωτ. 93/2008Εν τη Ι. Μονή Πανορμίτου την 11η Νοεμβρίου 2008
Προς:
Α.Ν.Ε.Σ. Σύμης
Σύμη Δωδεκάνησα
FAX 22460-71373
Αξιότιμοι κύριοι,
Δια της παρούσης σας εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες για την συμβο-
λή σας στην διεξαγωγή της πανηγύρεως της Ιεράς Μονής Ταξιάρχου 
Μιχαήλ του Πανορμίτου Σύμης. Η μεταφορά των πιστών πραγματοποι-
ήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο την παραμονή όσο και την 
ημέρα της Εορτής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ. 
Τόσο την παραμονή όσον και την κυριώνυμη ημέρα μετά το πέρας των 
ακολουθιών και της Θ. Λειτουργίας σας ευχαρίστησα και σας επαίνεσα 
δημοσίως.
Εις τήν Μονήν ετελέσθη δέησις καθ’ήν εμνημονεύθησαν τά ευλαβή 
υμών ονόματα, υπέρ υγείας, φωτισμού και Θείας βοηθείας σας.
Εις πάντα ταύτα επικαλούμεθα υπέρ υμών και την απροσμάχητον προ-
στασίαν του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου, ο Οποίος είθε να σας 
σκέπει πάντοτε υπό την ιεράν σκέπη των πτερύγων Του.

Μετ’ ευχών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης.

Ο Σύμης Χρυσόστομος
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
τη στήλη επιμελείται η Αντιγόνη Παλατιανού

Δέκα χρόνια ανεβοκατέβαινε τα σκαλιά του Δημαρχείου, 
τα μαλλιά της άσπρισαν κι η αποζημίωση ακόμα. Ωστόσο 
το μισό οικόπεδο, μαζί με το μισό σπίτι της τάφαγε η μπολ-
ντόζα, δρόμο τα κανε, κι αυτήν την άφησε με την ψυχή στο 
στόμα, να βγαίνει, να μην βγαίνει.-Πήγαινε στο Δήμο να 
πάρεις την αποζημίωση, της είπανε. Όχι, δεν κακοπέρα-
σε στα χέρια των αφεντικών της η Μαριάνθη. Και τι να 
κανε δα να ‘μενε στο Καρτερόλι της Μεσσηνίας; Πολλά 
τα εφτά παιδιά του πατέρα της, λίγα τα τέσσερα τα γίδια 
τους. –Πιο καλά δεν είναι να πας ισύ ‘περέτρια στην πολι-
τεία; -Πιο καλά είναι, είπε κι αυτή. Και τι ήταν τότε αυτή; 
Ένα νιάνιαρο οχτώ χρονών ήταν. Είχε προλάβει ωστόσο 
ν’ ακούσει πολλά για τη μακρινή πολιτεία. Κι είχε μια 

χαρά!... Ώσπου μιαν αυγή την ανέβασε στα καπούλια 
του μουλαριού ο αγρονόμος και πάνε. Ώρα που ο ήλιος 
είχε ζεστάνει καλά τον κόσμο φτάσανε στην Καλαμά-
τα. Σαν παλατάκι σφάνταξε στα μάτια της Μαριάνθης 
το σπίτι του Προϊσταμένου της Αγροφυλακής με τα κόκ-
κινά του παράθυρα και τη λουλουδιασμένη αυλή. –Ω! τι 
πεσκέσι είναι αυτό που μας έφερες!...ξεφώνισε η γυναί-
κα του Προϊσταμένου κοι-
τάζοντάς την χαμογελα-
στά. Και δεν μπήκε μέσα 
σε τίποτα πλούτη, να πεις, 
η Μαριάνθη, που αργότε-
ρα έγινε Ανθή όταν μετα-
θέσανε τα’ αφεντικό της 
στην Αθήνα. Του μεγάλωσε, 
όμορφα-όμορφα τα τρία του 
παιδιά και ποτές, μα ποτές, 
πικρός λόγος δε βγήκε απ’ 
το στόμα της για το λιγοστό 
φαΐ και τ’ αποφόρια που της 
δίνανε. –Δεμόσιος επάλλη-
λος ο «θείος»! Τι να σου 
κάνει!... έλεγε μια μέρα σε 
μια γειτόνισσα. Τ’ αφεντικά 
της το δέχτηκαν μετά χαράς 
να τους λέει «θείους». Κι 
ήταν αυτό που τη σκλάβω-
νε στ’ αλήθεια την Ανθή. Να 
‘ναι και το παράθυρο ανοι-
κτό να τ΄ακούει κι ο βοηθός 
τοιυ μανάβη αντικρύ, κείνο 
το «θεία, θείε», οληνώρα. 
– Το παιδί «μας» άργησε 
να ‘ρθει απ’ το σκολειό, 
«θεία»! φώναζε δυνατά η Ανθή, σάμπως να ‘ταν η κουζίνα 
τους ένα μίλι μακριά απ’ την τραπεζαρία. Κι είχε το λόγο 
της. Όλη η γειτονιά έπρεπε να το ξέρει πως αυτή δεν ήταν 

«ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗΚΕ Η ΚΑΗΜΕΝΗ…»
 της Πέπης Δαράκη

καθόλου δούλα. Και πότε περάσανε κείνα τα σαράντα 
χρόνια, μήτε το κατάλαβε με την τόση δουλειά από τη 
μαύρη αυγή ως τη μαύρη νύχτα. Παντρέφτηκαν τα τρία 
παιδιά των αφεντικών της φύγανε, σκόρπισε η φαμί-
λια. Όταν έπαθε την πρώτη ημιπληγία «ο θείος» στο 
λαιμό της πια κρεμάστηκε. Αναπαύτηκε ο «θείος», 
παράλυτη έπεσε από ρευματισμούς «η θεία». Χρόνια 
και χρόνια να την ταΐζει, να την παστρεύει. Αραιά και 

που να φανούν τα παιδιά 
της. –Έχεις την Ανθή της 
λέγανε και κοιτάζανε την 
πόρτα. Βέβαια είχε αυτήν 
«η θεία» ! Σαράντα χρόνια 

στη δούλεψή της την είχε. 
Μα την ψυχή της δεν ήθελε 
να την κολάσει με ψέμα. Και 

θα ‘ταν ψέμα να πει πως την αφήσανε «επί ξύλου κρε-
μάμενη». Την 
προίκισαν, οι 
άνθρωποι, με μια 

μονοκάμαρη, με το κου-
ζινάκι της εκεί στα Κάτω 
Πατήσια. –Αποζημίωση 
για τη δούλεψή σου τόσα 
χρόνια, της είπε μια μέρα 

«ο θείος». Μόνο που δόθηκε κάπως αργά κείνο το 
προικιό και που να βρεθεί πια γαμπρός για μια πενη-
ντάρα!... –Ε, ας είναι μια ασφάλεια τουλάχιστον για 

Πέπη Δαράκη. Γεννήθηκε στη Λέσβο. 
Σπούδασε παιδαγωγικά στην Αθήνα. 
Εργάστηκε σαν δημοσιογράφος στον 

αθηναϊκό, ημερήσιο και περιοδικό τύπο 
και υπήρξε τακτική συνεργάτρια στο 
Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Αιρετή 

Δημοτική Σύμβουλος Αθηνών από το 1954. 
Απελύθη από το καθεστώς της δικτατορίας 

και επανήλθε στα καθήκοντά της το 
1974 με το νόμο περί αποκαταστάσεως 

αιρετών αρχόντων. Έργα της, «Η γυναίκα 
στον αγώνα της ζωής», δοκίμιο 1959, 
«Σκλαβοχώρι», μυθιστόρημα 1971, 
«Δημοτικά τραγούδια της Λέσβου», 

λαογραφία 1972, «Αντιδράσεις», διηγήματα 
1975, «Ο Τοφτόφ και η Τιφτίφ», παιδικές 

ιστορίες 1975.

τα γερατιά σου, της είπε κι η «θεία» κοιτάζοντάς της 
με συμπόνια. Κι ήρθαν πιλαλώντας τα γερατιά. Ήρθε 
μια μέρα και το σιδερένιο θεριό, άνοιξε τη στοματά-
ρα του και την έφαγε τη μονοκάμαρη. Και το κουζι-
νάκι της το μισό το ‘φαγε κι αυτό. Για να φαρδύνει 
ο δρόμος τα ‘φαγε η φαγάνα. Και, πάνω-κάτω στο 
Δήμο, δέκα χρόνια τώρα, η Ανθή, για κείνη την έρμη 
την αποζημίωση. Κι όλο πέρασε αύριο και πέρασε 
αύριο. Ώσπου πια προχτές της το ‘πε καθαρά κείνος 
ο δημοτικός υπάλληλος με τα χοντρά γυαλιά, Πως ο 

Δήμος είναι, λέει φτωχός. Μα πιο φτωχός ήταν 
άλλος στον κόσμο απ’ αυτήν; Και τι άλλο της από-
μενε της Ανθής να κάνει; Να σταθεί μπροστά στο 
Δημαρχείο να ζητιανεύει! Το ‘πε και το ‘κανε. Κι 
ήταν κείνο το πρωινό του Οχτώβρη που την είδα 
τελευταία φορά. –Γιατί στέκεις εδώ; Τη ρώτησα. 
Μήπως περιμένεις τίποτα απ’ το Δήμο; Να σε βοη-
θήσει… «Αλλά κάποιοι δεν αφήνουν το Δήμο να 
βοηθά τους δημότες του», συλλογίστηκα. Στην 
αρχή με κοίταζε δύσπιστα, ανάμεσα από τις καφε-
τιές σχισμάδες των ματιών της. Με ακολούθη-
σε ωστόσο, σιωπηλή και μουδιασμένη μόλις την 
έπιασα απ’ το μπράτσο και σταθήκαμε λίγο απόμε-
ρα. Σε λίγο μου άνοιγε την καρδιά της, μου μιλού-
σε για την πικρή ζωή της κι ώρες και φορές με 
κοίταζε σάμπως να μου εμπιστευόταν ένα παιδί. 
Από τη μέρα κείνη δεν ξαναφάνηκε. Αλλά σε μένα 
έγινε έμμονη ιδέα η περίπτωσή της. Παρακολου-
θούσα μ’ ενδιαφέρον το πρόβλημα των «αποζημι-
ώσεων εξ απαλλοτριώσεως». Ώσπου κάποια μέρα 
πραγματοποιήθηκε το ακατόρθωτο. Ο Δήμος πήρε 
ένα δάνειο. Ξεκίνησα χαρούμενη να ειδοποιήσω 
την Ανθή, σάμπως το χρέος να ‘τανε ολότελα δικό 
μου. Βρήκα το κομμάτι της κάμαρας που ‘χε μείνει 
φραγμένο με παλιοσανίδες. Χτύπησα, φώναξα. 
Βιαζόμουνα να δω τα μικρά της ματάκια να μεγα-

λώνουν από κατάπληξη όταν θα της έλεγα το χαρού-
μενο μαντάτο. Βιαζόμουνα να δω το αδικογερασμέ-
νο, καρτερικό πρόσωπό  της να ροδίζει από χαρά. Τι 
θα έλεγε, άραγε; Ένα παράθυρο μισάνοιξε στο διπλα-
νό σπίτι. Μη χτυπάτε, μου είπανε. Πέθανε. Πάνε έξη 
μήνες τώρα… Και σε λίγο. –Ξεκουράστηκε η καη-
μένη!...

Η πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989 έδωσε ιδεολογική 
νομιμοποίηση στην νεοφιλελεύθερη επανάσταση, που εγκαινιάστη-
κε από τους Ronald Regan και Margaret Thatcher, μόνους υπεύθυ-
νους για την σημερινή κρίση. Σαν σύνθημά τους θα 
μπορούσε να είναι το «λιγότερο κράτος, περισσότερη 
αγορά». Μπροστά στα ερείπια του τείχους του Βερο-
λίνου οι δυνάμεις της ιστορικής αριστεράς στην Ευρώπη είχαν αρχί-
σει να αντιδρούν σε ό,τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή κάνοντας ένα 
μεγάλο λάθος, που υπαγορεύθηκε από τη σπουδή να εξομαλυνθεί 
η κατάσταση σε έναν κόσμο που άλλαζε και από το φόβο να μεί-
νουν έξω από τα γεγονότα,  με το να πετάξουν μαζί με το λερωμέ-
νο νερό από το μπάνιο του μωρού (ο σοβιετικός κομμουνισμός) και 
το μωρό (τις πολιτικές και οικονομικές ιδέες του σοσιαλισμού). Μ’ 
αυτό τον τρόπο χωρίς εμπόδια και πολιτικούς ανταγωνιστές ο νεο-
φιλελευθερισμός, ο μύθος της αγοράς, μπόρεσε να ευδοκιμήσει για 
20 χρόνια στον κόσμο παρουσιαζόμενος επικίνδυνα σαν η μονα-
δική λύση. Αυτό δημιούργησε διαταραχές σε πολλούς τομείς του 
κράτους, στην οικονομία και πάνω απ’ όλα στο δημόσιο ταμείο. Τα 
κράτη του κόσμου άρχισαν να συγκρίνονται μεταξύ τους μόνο σε 
επίπεδο ΑΕΠ, ικανός είναι μόνο αυτός που μεγαλώνει κάθε χρόνο 
περισσότερο (δηλαδή όποιος παράγει και ξοδεύει περισσότερο), 
κι όχι αυτός που επενδύει περισσότερο στην υγεία και την παιδεί-
α. Όλοι γνωρίζουμε (ή θα πρέπει να γνωρίζουμε) ότι είναι ανόητο 
και τρελό για οποιαδήποτε κανονική οικογένεια να αλλάζει τηλεό-
ραση, αυτοκίνητο, κινητό ή ακόμα και σπίτι κάθε χρόνο. Και μολο-
νότι χάρη στο μύθο της αγοράς εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες 
στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο πείσθηκαν να 
ξοδεύουν περισσότερο απ’ ότι κέρδιζαν, με προφανές αποτέλεσμα 
να δημιουργούν χρέη, αισθάνονταν όλοι πιο πλούσιοι. Όμως δεν 
ήταν αλήθεια. Σ’ αυτό το κλίμα της κοινής ευφορίας οι μεγάλες διε-
θνής τράπεζες για να προωθήσουν τη δική τους ανάπτυξη και τους 
αστρονομικούς μισθούς των στελεχών τους, άρχισαν να δημιουρ-
γούν τίτλους (ονομαζόμενους προϊόντα) αληθινά οικονομικά σκου-
πίδια, βασιζόμενοι σε πραγματικά στοιχήματα, τα θεωρούμενα «πα-
ράγωγα». Έτσι, όπως το καζίνο που στοιχημάτιζεις στο μαύρο ή στο 
κόκκινο, στον κόσμο της οικονομίας τα τελευταία χρόνια κυκλο-
φόρησαν τίτλοι (παράγωγα) που στοιχημάτιζαν στην κατάρρευση 

ΙΣΩΣ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΡΛ ΝΑ ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ!

Του Luca Corabi

μιας τράπεζας, μιας διοίκησης ή στην κατάρρευση του κράτους. 
Αυτές οι ορολογιακές βόμβες πουλήθηκαν σε διάφορους δια-
χειριστές επενδύσεων που με τη σειρά τους τα πουλούσαν στις 

τράπεζες, οι οποίες τις πουλούσαν σε εκατομμύρια 
μικρούς αποταμιευτές (εμάς) που αγνοούσαν προ-
φανώς ότι οι οικονομίες μιας ζωής κληροδοτούνταν 
σε ένα στοίχημα φτιαγμένο από τους εκατομμυριού-

χους brokers της Wall Street. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό. Έτσι, 
οι ΗΠΑ για να εγγυηθούν τη συνεχή αύξηση της κατανάλωσης 
των πολιτών έκαναν ένα περιττό πόλεμο στο Ιράκ και βασιζό-
μενοι στο παραμύθι ότι η οικονομία δεν θα σταματούσε ποτέ να 
αναπτύσσεται, έπεισαν τον κόσμο να υπερχρεωθεί υποθηκεύο-
ντας για δεύτερη ή τρίτη φορά το ήδη υποθηκευμένο σπίτι του, 
ώστε να έχουν κι άλλα χρήματα να ξοδέψουν όχι για να στεί-
λουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο μα για να έχουν τη δυνα-
τότητα να αποκτήσουν κι άλλα καταναλωτικά αγαθά ξοδεύο-
ντας. Η φοβερή οικονομική κρίση ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, 
κόρη της ανεύθυνης οικονομικής πολιτικής, έχει ξεσπάσει σε 
όλο τον κόσμο τώρα πια (αυτή είναι καθ’ υπερβολή παγκοσμι-
οποίηση). Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη προχωρούν σε πολιτικές κρα-
τικοποίησης ή κρατικής βοήθειας για να αποφύγουν μια χειρό-
τερη κατάσταση. Ανακαλύπτουν και πάλι την αναγκαιότητα του 
κράτους αλληλεγγύης, καλούν τους πολίτες να είναι ήρεμοι και 
συνετοί ύστερα από προσκλήσεις ετών στη γιορτή -χωρίς τέλος- 
της οικονομίας. Γύρω στα τέλη του 1800 ο Καρλ Μαρξ ισχυ-
ριζόταν ότι αναμφίβολα το καπιταλιστικό σύστημα θα έμπαι-
νε σιγά-σιγά σε βαθιά κρίση λόγω της υπερπαραγωγής. Πώς θα 
μπορούσε κάποιος σήμερα να του δώσει άδικο; Ο Μαρξ ισχυρι-
ζόταν ακόμη ότι το ήθος, πολιτική και ο πολιτισμός ήταν κόρες 
της οικονομίας. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον Μαρξ, η ηθική 
ακολουθούσε την οικονομία υποβάλλοντας τους όρους και όχι 
αντίθετα. Λίγο αργότερα, το 1904, ο Μαξ Βέμπερ (στο δοκί-
μιο «Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού») 
προσπαθούσε να αποδείξει το αντίθετο, ότι δηλαδή η ηθική 
μιας κοινωνίας είναι ανάλογη με την οικονομική ανάπτυξη. Ο 
Βέμπερ ζούσε σε μια κοινωνία καλβινιστών όπου η πουριτανι-
κή αυστηρότητα απαγόρευε στον επιχειρηματία να τοποθετεί τα 

κέρδη του σε λούσα και καπρίτσια και τον εξωθούσε να ξανα-
επενδύει στο εμπόριο. Στην πραγματικότητα, τα τελευταία 20 
χρόνια συμβάλλαμε στην επιβεβαίωση του συστήματος της 
αγοράς. Η τηλεόραση-σκουπίδι επέβαλε τον τρόπο ζωής του 
λαού. Πολλοί πολιτικοί εγκωμιάζουν δημόσια τη μη ανάγνω-
ση βιβλίων. Το χρήμα έγινε η μοναδική αξία για την κοινωνί-
α. Η κοινωνική αλληλεγγύη αντιμετωπίζεται με δυσπιστία και 
περιφρόνηση. Ίσως και σ’αυτό να είχε δίκιο ο Καρλ Μαρξ, οι 
νόμοι της οικονομίας επέβαλαν μια συγκεκριμένη αντίληψη 
στον κόσμο. Χωρίς θέληση εμβάθυνσης σε μια δύσκολη συζή-
τηση, μπορούμε να πούμε ότι η σκέψη του Μαρξ και εκείνη 
του Βέμπερ ήταν η μια εμπόδιο στην άλλη. Δύο διαφορετικές 
φιλοσοφίες και αναλύσεις, έκφραση δύο ψυχών της κοινωνί-
ας του 1900, που αντιπαρατέθηκαν και αναμετρήθηκαν συντε-
λώντας σε μια ανάπτυξη λιγότερο ανισόρροπη για το παγκό-
σμιο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα. Αυτό που συμβαίνει 
τώρα στον κόσμο δείχνει λοιπόν, όχι μόνο τον κίνδυνο της ιδε-
ολογίας όταν αυτή μετατρέπεται σε «μοναδική σκέψη», αλλά 
ότι ξεκινώντας από τις ΗΠΑ George Bush θα πρέπει να ανα-
τρέξουμε σήμερα σε συνταγές βασισμένες σε μια διαφορετι-
κή ιδέα οικονομικής και λαϊκής ανάπτυξης, την οποία θα μπο-
ρούσε κάποιος να πει μετριοπαθώς σοσιαλιστική, που αυτή τη 
στιγμή φαίνεται ότι είναι το μόνο ενδεδειγμένο φάρμακο για 
να δώσει λύση σε μια κατάσταση βαθιάς κρίσης που γεννήθη-
κε εδώ και χρόνια, από τη βλακώδη εμπιστοσύνη σε μια αγορά 
χωρίς νόμους και ελέγχους. Από την επικρατούσα κατάστα-
ση πολλοί από εμάς θα βγούμε φτωχότεροι, κάποια τράπε-
ζα θα κλείσει, όπως και κάποια βιομηχανία. Όμως, αν θέλου-
με να πάρουμε ένα μάθημα απ’ όλο αυτό που συμβαίνει, θα 
πρέπει να σκεφτούμε ότι ο κόσμος μοιάζει μ’ ένα χωριό. Τα 
αγαθά που βρίσκουμε σ’ αυτό το παγκόσμιο χωριό θα πρέπει 
να διανέμονται σε όλους για να ζήσουν καλά, και κανένας να 
μην επωφελείται σε βάρος του άλλου. Ακόμη, όποιος έχει την 
ευθύνη του κράτους ή μιας τράπεζας ή μιας επιχείρησης να 
μην σκέπτεται μόνο το καθαρό όφελος αλλά να έχει μεγαλύ-
τερη ευθύνη, μια κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλη την κοι-
νωνία. 
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Ο θείος της Δημήτρης Κοντός (πιο γνωστός 
ως Τράμπας) ήταν ο καπετάνιος του αχταρ-
μά (σφουγγαράδικο σκάφος), που με άλλους 
δύτες από τη Σύμη ανέσυραν από τον βυθό 
όλα τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. «Η 
γιαγιά μου Ειρήνη σε ηλικία 13 χρόνων ακο-
λούθησε το πλήρωμα του σφουγγαράδικου 
στα Αντικύθηρα και έμεινε μαζί τους περίπου 
για έναν χρόνο, όσο δηλαδή χρειάστηκε για να 
ανασυρθούν τα αρχαία από τη θάλασσα», προ-
σθέτει η κ. Τσαβαρή, που θυμάται τις αφηγή-
σεις της γιαγιάς από το περιπετειώδες ταξίδι. Η 
μηχανολόγος –ηλεκτρολόγος από τη Σύμη κ. 
Ελένη Κλαδάκη –Βρατσάνου έχει ασχοληθεί 
για πολλά χρόνια με τους Συμιακούς σφουγ-
γαράδες και το εκπληκτικό εγχείρημά τους τον 
προηγούμενο αιώνα που έγινε κάτω από τρο-
μερά δύσκολες συνθήκες. «Το σπογγαλιευτικό 
συγκρότημα αποτελούμενο από τα σκάφη «Ευ-
τέρπη» και «Καλλιόπη» ξεκίνησε από τη Σύμη 
λίγο πριν από το Πάσχα του 1900 με προ-
ορισμό τις ακτές της Βορείου Αφρικής, 
όπου θα παρέμεναν για έξι μήνες», λέει 
η κ. Βρατσάνου. «Ξεκινητές» (ιδιοκτή-
τες των σκαφών) ήταν τα αδέλφια Φώτης, Ηλίας και Νικόλας 
Λινδιακού και καπετάνιος του αχταρμά ο Δημήτρης Κοντός. Τη 
Μεγάλη Τρίτη, το «Καλλιόπη» φούνταρε στην περιοχή Πινακάκια 
των Αντικυθήρων, όπου υπάρχει ένας τεράστιος ύφαλος- νεκρο-
ταφείο για πολλά πλοία. «Ο δύτης Ηλίας Λυκοπάντης βούτηξε για 
σφουγγάρια και θαλασσινά και μόλις πάτησε στον βυθό σε βάθος 
58 μέτρων βρέθηκε μπροστά σε πάρα πολλές αρχαιότητες», λέει 
η κ. Βρατσάνου και συνεχίζει «Έκανε σινιάλο στον καλαουτζιέρη 
και αναδύθηκε κρατώντας στο χέρι του ένα μπρούτζινο χέρι από 
αρχαίο άγαλμα». Ο δύτης περιγράφει τι είδε στον βυθό και αμέσως 
βουτά και ο ίδιος ο καπετάνιος Δημήτρης Κοντός για να διαπι-
στώσει τι ακριβώς συμβαίνει. Σε τρία λεπτά ανεβαίνει και βάζει 
σημάδια στη θέση του ναυαγίου. Όταν επέστρεψαν στη Σύμη, η 
πρώτη δουλειά τους ήταν να ενημερώσουν για τα ευρήματά τους 

«Ο θείος μου «ψάρεψε» τον αρχαίο υπολογιστή»
Πώς ανέσυραν τον μηχανισμό των Αντικυθήρων πριν 108 χρόνια

 
Ρεπορτάζ Γιώργος Ζαχαριάδης

«Νιώθω περήφανη, 
γιατί συγγενείς μου 

ήταν μεταξύ των 
σφουγγαράδων 

που ανέσυραν τον 
μηχανισμό και 

άλλα σημαντικά 
αρχαιολογικά ευρήματα 

από τη θάλασσα των 
Αντικυθήρων» λέει στα 
«ΝΕΑ» η κυρία Κατίνα 
Ριζοπούλου-Τσαβαρή 

από τη Σύμη. 

δύο δημογέροντες του νησιού. Ύστερα από 
σύσκεψη που έγινε, αποφασίστηκε –παρά το 
γεγονός ότι η Σύμη ήταν υπό 
τουρκική κατοχή- να ενημε-
ρωθεί η ελληνική κυβέρνηση. 
Αρχές Νοεμβρίου οι Συμια-
κοί αδελφοί Λινδιακού και οι 
βουτηχτάδες με τα ιστιοφόρα 
τους πηγαίνουν στον Πειραι-
ά. Συναντούν τους αρμόδιους 
υπουργούς, οι οποίοι κινήθη-
καν ταχύτατα. Και τότε αρχί-
ζει μια νέα περιπέτεια. 
Έναν χρόνο κράτησε η προ-
σπάθεια ανέλκυσης.
Η προσπάθεια για την ανέλ-
κυση των ευρημάτων κράτη-
σε περίπου έναν χρόνο. Στις 
εργασίες παρευρίσκετο και 
ο Εμμανουήλ Λυκούδης, νομικός σύμβουλος 
του τότε υπουργού Παιδείας, ο οποίος στο 

ημερολόγιό του μεταξύ άλλων έγραψε 
και τα εξής. «Είναι ακατάληπτος η φιλο-
πατρία των αγαθών νησιωτών, οι οποίοι 
όχι μόνο αδέσποτον αρχαιολογικόν 

θησαυρόν κατέδειξαν, αλλά και με μόχθους και κινδύνους, 
των οποίων την φρίκην τίποτε δεν δύναται να περιγράψει, 
τον αποσπούν από βάθους 35 οργιών και τον προσφέρουν στο 
Έθνος. Ένα μέρος των θησαυρών, εάν επώλουν εις το εξω-
τερικόν, θα ήρκει δια να απαλλαγούν το υπόλοιπον του βίου 
των, των βασάνων και των κινδύνων του φοβεροτέρου των 
επαγγελμάτων…» Η περιπέτεια της ανέλκυσης των αρχαιο-
λογικών θησαυρών από τη θάλασσα των Αντικυθήρων παίρ-
νει τέλος στις 30 Σεπτεμβρίου 1901, οπότε –όπως αναφέρει η 
κ. Βρατσάνου- οι Συμιακοί γύρισαν στην πατρίδα, να ξεκου-
ραστούν, να πάνε στο μοναστήρι του Πανορμίτη και αμέσως 
μετά να ετοιμαστούν για την επόμενη σπογγαλιευτική περίο-
δο. Οι θησαυροί των Αντικυθήρων, και ανάμεσά τους το μικρό 

μπρούτζινο μυστηριώδες αντικείμενο, βρίσκονται τώρα 
καλά φυλαγμένοι στην Ελλάδα».

Υπήρχαν και θύματα.
Βέβαια, το εγχείρημα είχε και θύματα, ένας 
δύτης νεκρός, κτυπημένος από τη νόσο των 
δυτών, δύο άλλοι δύτες βαριά χτυπημένοι από 
τη νόσο και οι υπόλοιποι που προσβλήθηκαν 
από μια μορφή παράλυσης των κάτω άκρων. Η 
αμοιβή για τους σφουγγαράδες από την ελληνι-
κή κυβέρνηση ήταν 150.000 δρχ. και φιλοδώ-
ρημα 500 δρχ. σε κάθε δύτη. «Ήταν ένα καλάθι 
με χιλιάρικα, μας έλεγε η γιαγιά μας, αλλά μια 
συγγενής του Φώτη Λινδιακού μου είπε ότι η 
ελληνική κυβέρνηση πλήρωσε μόνο τον κόπο 
των σφουγγαράδων και όχι τους «ξεκινητές». 
Μάλιστα, για να τους πληρώσει απαίτησε να 
σκίσουν το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει 
πριν ξεκινήσουν για το ταξίδι στα Αντικύθηρα», 
λέει στα «ΝΕΑ» η κ. Κατίνα Τσαβαρή, ανιψιά 

του Δημήτρη Κοντού, καπετάνιου του αχταρμά που βρήκε 
και ανέσυρε τον μοναδικό θησαυρό. 
Επιστημονική έρευνα
Οι σφουγγαράδες από τη Σύμη είχαν εντοπίσει πριν 108 
χρόνια τον περίφημο μηχανισμό των Αντικυθήρων, ένα 
σπουδαίο εύρημα που αποτελούσε τον «αστρονομικό υπο-
λογιστή» για τους αρχαίους Έλληνες. Ο μηχανισμός έμεινε 
στον βυθό της θάλασσας για πάνω από 2.000 χρόνια, μέχρι 
που το 1901 Συμιακοί σφουγγαράδες κατόρθωσαν να τον 
ανασύρουν. Και σήμερα ο μηχανισμός αυτός εξακολουθεί 
να είναι αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, καθώς εκτι-
μάται ότι κατά την περίοδο του 2ου π. Χ. αιώνα οι Έλληνες 
είχαν τη δυνατότητα να προβλέπουν τις εκλείψεις.
INFO. Η έκθεση για τον μηχανισμό των Αντικυθήρων λει-
τουργεί στο Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, στην Πλάκα και θα 
παραμείνει ανοικτή μέχρι 14 Δεκεμβρίου. Πληροφορίες τηλ. 
210 3246614.
                                                                                               
                          Από τα «ΝΕΑ» της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου

Μόνο τις τελευταίες δύο εβδο-
μάδες 270 μετανάστες χωρίς 
νομιμοποιητικά έγγραφα και 
πρόσφυγες αποβιβάστηκαν 
στο Φαρμακονήσι και από εκεί 
μεταφέρθηκαν στη Λέρο. Έως 
300% έχει αυξηθεί η εισροή 
αλλοδαπών στα Δωδεκάνησα, 
σε σχέση με πέρυσι. Καθώς η 
Πάτμος έχει κλείσει τις πόρτες 
της σε μετανάστες και πρόσφυ-
γες που ξεβράζονται στο Αγα-
θονήσι (δεύτερη σημαντική 
πύλη εισόδου μετά το Φαρμα-
κονήσι), όλη η μεταναστευτι-
κή ροή κατευθύνεται προς το 
Φαρμακονήσι. Η βραχονησί-
δα έχει γίνει τόσο «δημοφιλής» 
φέτος, ώστε πριν από μια εβδο-
μάδα τέσσερις αλλοδαποί έφθα-
σαν εκεί με τζετ σκι! Τους 3.500 
έχει φθάσει ο ααριθμός τους από 
την αρχή του χρόνου. Πρόσκαι-
ρο πρόσκομμα στη ροή τους οι 
άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο… 
Αν και μερικές φορές οι διακι-
νητές στέλνουν το «εμπόρευ-
μα» ακόμη και με 7-8 μποφόρ! 
Μόλις έξι ναυτικά μίλια χωρί-
ζουν το Φαρμακονήσι, που εποι-
κείται μόνο από στρατιώτες, 
από τα τουρκικά παράλια. Αυτοί 
είναι οι πρώτοι που υποδέχονται 
όλο και συχνότερα αναπήρους, 
γυναίκες εγκύους, λεχώνες με 
μωρά στην αγκαλιά, μικρά 
παιδιά…Αφηγούνται στην «Κ» 
για αναπήρους σε καροτσάκια, 
νέους άνδρες με ξύλινα πόδια 
–κληρονομιά του πολέμου στο 
Αφγανιστάν-, μητέρες με βρέφη 
και μικρά παιδιά, καραβάνια 
ασυνόδευτων ανηλίκων… Η 
ευαισθησία του μητροπολίτη 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» ΠΙΑ Η ΛΕΡΟΣ

της Μαρίας Δεληθανάση

Παΐσιου, του λιμενάρχη Λέρου, 
η «Επιτροπή Υποστήριξης 
Μεταναστών και Προσφύγων» 
με επικεφαλής τη συνταξιούχο 
ειρηνοδίκη κ. Ματίνα Κατσιβέ-
λη, το ενδιαφέρον της τοπικής 
κοινωνίας, έχουν δημιουργήσει 
ένα δίχτυ προσωρινής προστασί-
ας, που συμπληρώνει ο κ. Φώτης 
Φιλακούρης, ο οποίος διαθέτει 
το ξενοδοχείο του «ΑΡΑ» για τη 
στέγασή τους. «Ήμουν μετανά-
στης στις ΗΠΑ για 35 χρόνια», 
λέει. «Ξέρω τι σημαίνει μετανά-
στευση. Πέρυσι το καλοκαίρι το 

νησί είχε εξευτελιστεί με το θέμα 
της φιλοξενίας τους. Γι’ αυτό 
πρόσφερα το ξενοδοχείο μου». 
Μόλις πριν από λίγο καιρό πλη-
ρώθηκε για τιμολόγια του περα-
σμένου Φεβρουαρίου μολονό-
τι έχουν διατεθεί στην Ελλάδα 
ευρωπαϊκά κονδύλια προς αυτόν 
το σκοπό. «Μέχρι στιγμής δανεί-
ζομαι από τον αδελφό μου για να 
πληρώσω τη ΔΕΗ, το νερό, τους 
ανθρώπους για τη φροντίδα του 
ξενοδοχείου». Έχει υιοθετήσει 
έναν Αφγανό έφηβο, που μαζί 
με έναν συνομήλικό του δου-
λεύουν στο ξενοδοχείο και βοη-
θούν πολύ αφού μιλούν αραβι-
κά και περσικά. Κάθε μήνα στέλ-
νουν όλο τον μισθό στις οικογέ-
νειες στο Αφγανιστάν. «Ορισμέ-
νοι με καυτηριάζουν», λέει ο κ. 
Φυλακούρης. «Έχουν ρατσισμό 
μέσα τους. Με πληγώνει που δεν 
νιώθουν την κοινωνική υποχρέ-
ωση να συμπαρασταθούν». Ο 
μητροπολίτης έχει παραχωρήσει 

το ισόγειο του γηροκομείου 
για τη συλλογή ιματισμού και 
ειδών καθαριότητας. Κυρίες 
της Εκκλησίας φροντίζουν 
δύο φορές την εβδομάδα να 
είναι όλα καλά τακτοποιημέ-
να και καθαρά. Εκεί πάνε οι 
μετανάστες και οι πρόσφυ-
γες όταν πατούν το πόδι τους 
στο νησί. Όταν είναι λίγοι 
περνούν στη συνέχεια από 
ιατρική εξέταση και κατα-
λήγουν στο «ΑΡΑ». Όταν 
είναι πολλοί μοιράζονται και 
σε δύο άλλα άθλια οικοδο-

μήματα, εκ των οποίων το 
ένα αυθαίρετη κατασκευή 
αντιδημάρχου… Αν όμως η 

επαφή με τη Λέρο είναι «ει-
δυλλιακή», η συνέχεια είναι 
εφιαλτική. Οι 115 ανήλικοι, 
για τους οποίους ο δήμαρχος 
είχε κηρύξει πριν από τρεις 
μήνες το νησί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, μεταφέρ-
θηκαν σε κατασκηνώσεις του 
Αγ. Ανδρέα στην Αττική. Η 
έλλειψη όμως υποδομών τους 
οδήγησε σε απόδραση. Πριν 
από ένα μήνα μεταφέρθη-
καν 80 μητέρες με βρέφη και 
μικρά παιδιά από το Αγαθο-
νήσι στη Λέρο. Όταν, όμως, 
έφθασαν στην Αθήνα, κανέ-
νας εκπρόσωπος υποστηρι-
κτικού φορέα δεν τους περί-
μενε. Έτσι, κατέληξαν σε 
πάρκα, ίσως και την εκμετάλ-
λευση…

                      
         Από την 

«Καθημερινή» της 
Τρίτης 21 Οκτωβρίου.

Πριν ξεκινήσετε τη συναλλαγή ελέγξτε προσεκτικά το χώρο γύρω σας για τυχόν ύποπτες 
κινήσεις. Βεβαιωθείτε ότι στο χώρο που βρίσκεται το Α.Τ.Μ. δεν υπάρχει κάποιο πρό-
σθετο εξάρτημα, του οποίου η παρουσία δεν δικαιολογείται. Εάν εντοπίσετε οποιοδήποτε 
ύποπτο αντικείμενο, αλλοιώσεις ή σημάδια στη σχισμή υποδοχής της κάρτας, όπως στρε-
βλωμένο πλαίσιο, εκδορές, επιπλέον εξαρτήματα, τρύπες κλπ, αποφύγετε να χρησιμοποι-
ήσετε το συγκεκριμένο Α.Τ.Μ. Ειδοποιήστε αμέσως την Τράπεζα. Σε περίπτωση που το 
Α.Τ.Μ. κρατήσει την κάρτα ή αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε προβλήματος κατά τη συναλ-
λαγή, επικοινωνήστε μόνο με την Τράπεζα που σας χορήγησε την κάρτα. Μην εμπιστεύ-
εστε αγνώστους που προθυμοποιούνται να σας βοηθήσουν στο χειρισμό του Α.Τ.Μ. ή 
ζητούν το ΡΙΝ της κάρτας σας. Σε περίπτωση που το μηχάνημα παρουσιάσει οποιαδήπο-
τε βλάβη, επικοινωνήστε μόνο με τα τηλέφωνα της Τράπεζας. Όταν πληκτρολογείτε τον 
κωδικό σας ΡΙΝ «προστατέψτε» το πληκτρολόγιο, ώστε κανείς γύρω σας να μην αντιλη-
φθεί τον τετραψήφιο αριθμό. Μετά την ολοκλήρωση της ανάληψης χρημάτων μετρήστε 
τα χρήματα με διακριτικότητα και όσο πιο σύντομα μπορείτε. Φροντίστε να μην είστε 
μόνοι σας, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε Α.Τ.Μ. κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε 
μη πολυσύχναστες περιοχές. Εάν χρησιμοποιείτε Α.Τ.Μ. που βρίσκεται σε ειδικό θάλαμο, 
μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν γνωρίζετε να εισέλθουν στο χώρο, κατά τα διάρκεια 
της συναλλαγής. Μην αφήνετε τα 
κλειδιά σας ή πολύτιμα ντικείμε-
να στο αυτοκίνητό σας, ενώ χρη-
σιμοποιείτε Α.Τ.Μ. και μην αφήνε-
τε τη μηχανή του αυτοκινήτου σας 
αναμμένη. 
Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ως 
κωδικό (ΡΙΝ) προσωπικά σας στοι-
χεία που μπορεί να γίνουν εύκολα 
αντιληπτά από επιτήδειους. Απο-
φεύγετε να γράφετε το ΡΙΝ οπου-
δήποτε. Αποφεύγετε να χρησιμο-
ποιείτε το ίδιο ΡΙΝ σε περισσό-
τερες από μια κάρτες σας. Εάν 
κάποιος, για παράδειγμα επικαλε-
σθεί ότι τηλεφωνεί από την τράπεζα και ζητήσει τον αριθμό του ΡΙΝ για επαλήθευση, 
μην τον δώσετε. Οι Τράπεζες δεν ακολουθούν αυτή την πρακτική. Εάν έχετε αναγνώρι-
ση κλήσης, καταγράψτε τον αριθμό που αναγράφηκε στην τηλεφωνική σας συσκευή και 
ενημερώστε αμέσως την Αστυνομία. Μην αφήνετε ποτέ την απόδειξη συναλλαγής που 
έχει εκδώσει το Α.Τ.Μ. Συγκρίνετε τις αποδείξεις ανάληψης χρημάτων του Α.Τ.Μ. με το 
μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο κίνησης του λογαριασμού σας. Εάν παρατηρήσετε οποιαδή-
ποτε συναλλαγή που δεν έχετε πραγματοποιήσει ενημερώστε αμέσως την Τράπεζα. Να 
υπογράφετε την κάρτα σας. Αυτό εμποδίζει τον οποιοδήποτε να παραποιήσει το όνομά 
σας πάνω σε αυτήν. Μη δίνετε και μη δανείζετε ποτέ και σε κανέναν την κάρτα σας. Όταν 
κυκλοφορείτε έχετε μαζί σας μόνο τις κάρτες που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε. Ανα-
φέρατε αμέσως την κλοπή ή την απώλεια κάρτας στην Τράπεζα και στην Αστυνομία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (Α.Τ.Μ.)
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ΣΥΜΗ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Από το τέλος Νοεμβρί-
ου αρχίζει να εφαρμόζε-

ται το πρόγραμμα χειμερινού 
τουρισμού για το νησί μας. Η 
Δημοτική Αρχή αντιλαμβανό-
μενοι ότι οι επαγγελματίές δεν 
είναι δυνατόν να αντεπεξέλ-
θουν στις υποχρεώσεις τους, 
μόνο από τις εισπράξεις της 
θερινής τουριστικής περιόδου 
(η οποία όλο και συρρικνώνε-
ται), αποφάσισε να δημιουρ-
γήσει ευνοϊκές συνθήκες για 
αυτούς που θα επιθυμούσαν 
να επισκεφθούν το νησί μας 
τα Παρασκευοσαββατοκύρια-
κα, στη διάρκεια του χειμώ-
να. Αφού ήρθε σε συνεννόηση 
με την ΑΝΕΣ και με τους ιδι-
οκτήτες ξενοδοχείων, έφερε το 
θέμα στο Δημοτικό Συμβούλι-
ο, το οποίο και υπερψηφίστη-
κε. Σύμφωνα με την ενέργεια 
αυτή, ο Δήμος θα επιδοτεί το 
εισιτήριο με επιστροφή από 
και προς Ρόδο κάθε επισκέπτη, 
ο οποίος θα έχει κάνει κράτη-
ση σε ξενοδοχείο του νησιού. 
Η διακίνηση των επισκεπτών 
θα γίνεται με τα πλοία της 
ΑΝΕΣ και κάθε Κυριακή το 
“Πρωτεύς” θα αναχωρεί από 
τη Σύμη στις 15:30. Ο Δήμος 
ζήτησε επίσης από τους ιδιο-

κτήτες δωματίων να προσφέ-
ρουν λογικές τιμές, από τους 
δε εστιάτορες να κάνουν ό,τι 
καλύτερο μπορούν όσον αφορά 
την ποιότητα και τις τιμές. Τα 
ξενοδοχεία που δέχθηκαν να 
μπουν σ’ αυτό το πρόγραμμα 
είναι 8, οι δε τιμές τους κυμαί-
νονται από 30-50 € το δίκλι-
νο (παρακάτω παραθέτου-
με τα ονόματα των ξενοδοχεί-
ων). Παράλληλα ο Δήμος ξεκί-
νησε διαφημιστική καμπάνια 
μέσω εφημερίδων και ραδι-
οφωνικών σταθμών και από 
τις πρώτες μέρες φάνηκε ότι 
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η 
Δημοτική Αρχή ευελπιστεί ότι 
όλα θα πάνε καλά στην περί-
πτωση αυτή, σε συνεργασία με 
την ΑΝΕΣ και τους φορείς του 
νησιού. Για το απώτερο μέλλον 
έχει ιδέες, οι οποίες αν εφαρμο-
στούν θα τονώσουν την αγορά 
του νησιού. 
Τα ξενοδοχεία που θα λειτουρ-
γούν το χειμώνα:
-Iapetos Hotel
-Opera House
-Nireas
-Kokona
-Katerinettes
-Kalodoukas Holidays
-Grays
-Venetsiana

Με τη βοήθεια του 
καιρού και πλήθος 

προσκυνητών από τα γύρω 
νησιά κι όχι μόνο εορ-
τάστηκε η 8η Νοεμβρί-
ου, ημέρα αφιερωμένη στα 
τάγματα των Αρχαγ-
γέλων. Τον πρώτο 
λόγο είχε βέβαια η 
Ιερά Μονή Πανορ-
μίτη που κατακλύ-
στηκε από πιστούς. 
Αθρόα βέβαια, όπως 
ήταν φυσικό, ήταν 
η προσέλευση και 
στα άλλα μοναστή-
ρια που εόρταζαν, 
αλλά περισσότερο 
από Συμιακούς και 
κατοίκους της Ρόδου, 
οι οποίοι ήρθαν στη 
Σύμη για το τριήμε-
ρο. Τα πλοία γεμάτα 
από προσκυνητές 
έκαναν συνεχή δρο-
μολόγια από τη Ρόδο 
και τα άλλα νησιά 
της Δωδ/σου, χωρίς 
όμως να λείψουν 
τα παράπονα αφού, 
περί τους 300 προσκυνητές 
δεν είχαν τη δυνατότητα να 
μεταβούν από τη Ρόδο στη 
Σύμη, λόγω της πληρότη-
τας των πλοίων. Να σημει-
ωθεί ότι, από την 1η Νοεμ-
βρίου ισχύει το χειμερινό 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

πρωτόκολλο για τα πλοία, το 
οποίο συνεπάγεται μειωμένο 
αριθμό επιβατών. Η ΑΝΕΣ, 
πριν ένα μήνα περίπου, με 
αίτημά της ζητούσε από τις 
αρμόδιες Αρχές την εφαρμο-

γή του θερινού πρωτοκόλλου, 
εάν οι καιρικές συνθήκες 
ήταν καλές, αλλά δεν εισα-
κούστηκε. Έτσι, για άλλη μια 
φορά οι προσκυνητές ταλαι-
πωρήθηκαν, με ευθύνη των 
αρμόδιων αρχών. 

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στο “Σύλλογο”.

Τα “Νέα της Σύμης” και ο Ρ/Σ του Δήμου της Σύμης
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