
θα δώσει πολλαπλές λύσεις ( που ο καθένας από εμάς μπορεί 
να καταλάβει), όπως έλεγχος, ασφάλεια, έσοδα στο κράτος 
και άλλα πολλά. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε τον συγκεκριμέ-
νο χώρο αφού είναι πολύ κοντά σε βιοτεχνίες επισκευής και 
κατασκευής σκαφών, αλλά και λόγω της καταλληλότητας του 
περιβάλλοντος χώρου. Η απαραίτητη μελέτη έγινε, οι περισ-
σότερες αδειοδοτήσεις δόθηκαν, αλλά η αρχαιολογική υπη-
ρεσία έχει τις αντιρρήσεις της οι οποίες κατά την ταπεινή μας 
γνώμη δεν στέκουν . Με το υπ’ αριθ. 1928/6-10-2008 έγγρα-
φό της προς την εφορεία ενάλιων αρχαιοτήτων, δικαιολογεί 
τις αντιρρήσεις της αναφέροντας, α) “στο Χαράνι υπάρχει 
έντονη δραστηριότητα ναυπηγικής σκαφών, συνυφασμένη με 
την παράδοση του νησιού. Το ναυπηγείο είναι εναρμονισμένο 
με τον περιβάλλοντα χώρο και με το ανάγλυφο, ώστε να διευ-
κολύνει την διαδικασία ναυπήγησης”. Το επιχείρημα αυτό 
δεν ισχύει αφού, το εν λόγω αγκυροβόλιο δεν θα γίνει στον 
χώρο όπου γίνονται οι επισκευές και κατασκευές σκαφών, 
αλλά ακριβώς δίπλα σε χώρο ελεύθε-
ρο, τον οποίο χρησιμοποιεί ο Δήμος συνέχεια στη σελ.3
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

Μηνιαία εφημερίδα του Δήμου  Σύμης

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Αρ. έγκρισης 8187

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ôá÷. Ãñáöåßï
Óýìçò

Κρίση. Η 
στεγαστι-
κή έφερε τη 
χρηματο-
πιστωτική, 
που έφερε τη 
νευρική, που 
θα μπορούσε 
να φέρει  την 
πολιτική.

Με το σκεπτικό ότι δεν «πάει άλλο», το Δ. Σ. στην 
τελευταία του συνεδρίαση και ύστερα από εισήγηση 
του Δημάρχου, αποφάσισε ομόφωνα ότι, αν εντός 10 
ημερών δεν ληφθούν όλα τα μέτρα που απαιτούνται 
για την αξιοπρεπή διαμονή των λαθρομεταναστών και 
την διαφύλαξη της υγείας των κατοίκων της Σύμης, 
θα προχωρήσει σε εξώδικη διαμαρτυρία την οποία θα 
κοινοποιήσει όχι μόνο σε φορείς εντός των γεωγραφικών 
ορίων της Ελλάδας, αλλά και στα αρμόδια όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο Δήμαρχος, 
προ ημερησίας διατάξεως, εξέφρασε τη λύπη του για 
την αδιαφορία των αρχών σε ένα θέμα τόσο σοβαρό. Η 
καθημερινή άφιξη των ανθρώπων αυτών από τις απέναντι 
ακτές διευκολύνεται 
από την παντελή 
απουσία μέσων 
φύλαξης και 
αποτροπής από 
την πλευρά του 
Λιμενικού Σώματος, 
αφού σε ένα 
νευραλγικό σημείο 
όπως η Σύμη το 
Υπολιμεναρχείο της 
δεν διαθέτει ένα σκάφος αξιόπιστο, ώστε να περιφρουρεί 
τα σύνορά μας. «Δεν θα αναφερθώ -τόνισε ο Δήμαρχος- 
στην έλλειψη προσωπικού γιατί από υποσχέσεις έχουμε 
χορτάσει και θα ήταν άσκοπο να το επαναλάβω». Σε 
ότι αφορά λοιπόν τον τομέα φύλαξης, ευθύνη έχει το 
αρμόδιο Υπουργείο. Σε ότι αφορά τον τρόπο διαβίωσης 
των ανθρώπων αυτών κατά τη διάρκεια της ολιγοήμερης 
παραμονής τους στο νησί, η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά 
στο Υπ. Εσωτερικών.  Έχει επισημανθεί προ πολλού αλλά 
και πρόσφατα ότι, δεν υπάρχει χώρος κατάλληλος για την 
φιλοξενία τους με αποτέλεσμα τα βράδια να κοιμούνται 
στον προαύλιο χώρο του Αστυνομικού Τμήματος, παρά 
το κρύο και τη βροχή, ενώ κατά την διάρκεια της ημέρας 
και έως ότου νυχτώσει να κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς 
προηγουμένως να έχουν περάσει από υγειονομική 
εξέταση, έτσι ώστε να προληφθούν ασθένειες που 
ενδεχομένως μεταφέρουν. Από τα 100 με 200 άτομα 
που φιλοξενούνται σε σχεδόν καθημερινή βάση στη 
Σύμη, πολλά από αυτά είναι γυναίκες και παιδιά. Η 
Δημοτική Αρχή ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
να δημιουργηθεί χώρος υποδοχής με εγκατάσταση 
«προκάτ» κατασκευής σε σημείο μακριά από τον οικισμό 
με στοιχειώδεις υποδομές υγιεινής, αλλά «φωνή βοώντος 
εν τη ερήμω». Το αποτέλεσμα είναι γνωστό, η δυστυχία 
των ανθρώπων αυτών φανερή, όπως και η αδιαφορία των 
Αρχών, αλλά κυρίως ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών 
είναι ορατός αν όχι υπαρκτός. Πραγματικά, το Δημοτικό 
Συμβούλιο με αίσθημα ευθύνης στάθηκε στο πρόβλημα 
και ύστερα από συζήτηση αποφάσισε να προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες και παραστάσεις ώστε να 
ληφθεί κάποια μέριμνα.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Το Δ.Σ. θέτει προ 
των ευθυνών τους τα 
Υπ. Εσωτερικών και 

Εμπ. Ναυτιλίας

               Στη σελίδα 12  δημοσιεύουμε πρόσφατη επιστολή του 
Δημάρχου σχετικά με το θέμα

Πριν λίγα χρόνια, ένας πρώην Δήμαρχος του νησιού (δεν 
αναφέρουμε το όνομά του, αφού δεν ζητήσαμε την άδειά 
του), πάλευε για την κατασκευή του ελικοδρομίου στη Δρα-
κούντα. Η πίστωση είχε εγκριθεί αλλά ο χρόνος περνούσε με 
τον φόβο να χαθεί το έργο, μιας και η Αρχαιολογική Υπη-
ρεσία έφερνε αντιρρήσεις ως προς τον χώρο που είχε επι-
λεγεί, λέγοντας ότι η Σύμη είναι νησί απείρου κάλλους και 
πρέπει να το προστατεύουμε. Ο τότε Δήμαρχος λοιπόν είπε 
στην αρμόδια υπηρεσία «το νησί μπορεί να είναι απείρου 
κάλλους, αλλά εσείς έχετε άπειρους κάλους στο κεφάλι». 
Θα αναρωτηθεί κανείς γιατί αναφερόμαστε στο παραπάνω 
γεγονός. Πρώτον, διότι συμφωνούσαμε και συμφωνούμε με 
την άποψη του πρώην Δημάρχου και δεύτερον γιατί η άποψη 
αυτή ενισχύεται ολοένα και περισσότερο αντί να αποδυνα-
μώνεται. Και για του λόγου το αληθές θα αναφερθούμε σε 
δύο περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την εγκατάσταση πλωτού 
αγκυροβολίου στο λιμάνι της Σύμης και συγκεκριμένα στην 
περιοχή Χαράνι. Η εγκατάσταση αυτή σε συνδυασμό με την 
κατασκευή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο Πέδι, 

Περί «απείρου κάλλους» & 
«απείρων κάλων»

Μπορεί η Κυβέρνηση να διακηρύττει σε όλους τους τόνους 
οτι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής είναι σε πρώτη προ-
τεραιότητα, όμως η πρόσφατη απόφαση από την Επιτροπή 
Συμμόρφωσης του ΟΗΕ να μην δεχθεί την ελληνική έκθεση 
ως μη πληρούσα τις απαιτήσεις που είχαν ζητηθεί και επομέ-
νως να παραμείνει η Ελλάδα ως αποβλητέα από τους μηχανι-
σμούς του Κυότο (τίτλο «τιμής» που κατέχει από τον Απρίλιο 
2008) αποτελεί κόλαφο για την Κυβέρνηση και καταδεικνύει 
πόσο μεγάλη απόσταση χωρίζει τις διακηρύξεις της από την 
πράξη στα ζητήματα του περιβάλλοντος.
Αλήθεια με ποιο δικαίωμα αφήνεται να διασυρθεί τόσο βάρ-

Για το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες:

Η  Ελλάδα για δεύτερη φορά με 
κόκκινη κάρτα  εκτός Κυότο

βαρα διεθνώς η χώρα? Το ΥΠΕΧΩΔΕ και κατ επέκταση η 
Κυβέρνηση που έχουν την  ευθύνη γι αυτό το διασυρμό, 
αισθάνονται την ανάγκη να απολογηθούν δημόσια γι αυτό 
το πρωτοφανές γεγονός; Σκοπεύουν  να πάρουν επιτέλους 
μέτρα; Γιατί ο Νόμος περί ευθύνης Υπουργών να ενεργο-
ποιείται μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις  για οικονομικές ατα-
σθαλίες και να μην ενεργοποιείται όταν είναι αποδεδειγμένο 
(δις) και με τη βούλα Διεθνών Οργανισμών ότι Υπουργοί  δεν 
κάνουν καλά τη δουλειά τους; Και οι πολιτικές ευθύνες; Και 
η πολιτική ευθιξία, κυκλοφορεί πουθενά;
Ζητούνται απαντήσεις. 



ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 
ΧΑΒΙΑΡΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ

Το ποσό των 1.000 ευρώ αποφάσισε να δώσει το 
Δημ. Συμβούλιο στο Πνευματικό Κέντρο, στη 

μνήμη της Μαρίας Χαβιαρά Κατσιμπρή. Επειδή 
ενδεχομένως να μην γνωρίζουν πολλοί, η Μαρία 

εκτός όλων των άλλων που αναφέρθηκαν, υπήρξε 
η νεαρότερη Δωδεκανήσια (ίσως και γενικά 
Ελληνίδα) που εντάχθηκε στο ΕΑΜ (Εθνικό 
Απελευθερωτικό Μέτωπο) για να πολεμήσει 
τους Ιταλούς και Γερμανούς κατακτητές. Στο 

βουνό την ακολούθησε ο αδελφός της αείμνηστος 
Δημοσθένης. Με την έναρξη του δεύτερου 

αντάρτικου (εμφύλιος πόλεμος) τόσο η Μαρία όσο 
και ο Δημοσθένης αποχώρησαν, αφού διαφωνούσαν 
με τον εμφύλιο σπαραγμό. Και μόνο η συμμετοχή 

της Μαρίας στο πρώτο αντάρτικο περιποιεί 
ιδιαίτερη τιμή για τη Σύμη και την Συμιακιά 
γυναίκα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι, η Ε. Γ. Σ. 

κάποια στιγμή θα οργανώσει τιμητική εκδήλωση 
στη μνήμη της. 
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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)

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαφημιστείτε μέσα από τις 
σελίδες της εφημερίδας μας.

Τηλ. 22460 72363, 6977247701

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΜΗΣ 
Σύμη 10 Σεπτεμβρίου 2008

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Φεστιβάλ Σύμης και φέτος παρά τις δυσκολίες όπως προανάγγειλε ο Δήμος Σύμης περιείχε πολλές 

ποικίλες και ποιοτικές εκδηλώσεις. Η Ένωση Γυναικών Σύμης με τις ποικίλες εκδηλώσεις παραδοσιακού 
χαρακτήρα στηρίζει και συμβάλλει στην συνέχιση του Φεστιβάλ. Στο 14ο Φεστιβάλ συμμετείχε με τις 

παρακάτω εκδηλώσεις. Με την πρόσκληση τριών πολιτιστικών συλλόγων, του πολιτιστικού μορφωτικού 
συλλόγου Λάρισας Ο ΠΕΛΑΣΓΟΣ, την Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας και το χορευτικό τμήμα 

του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Αβύθου του Νομού  Αχαΐας, οι οποίοι παρουσίασαν παραδοσιακούς 
χορούς της περιοχής τους. Η Ένωση Γυναικών με την παρουσίαση παραδοσιακών χορών της Δωδ/σου, 
Μ. Ασίας, Μακεδονίας και Θράκης, με τη γιορτή συμιακιάς γαρίδας και με τη θεατρική παράσταση ΤΟ 
ΝΙΝΙ ΤΗΣ ΑΥΓΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΣΚΕΣΑ. Για την πραγματοποίηση όλων αυτών των εκδηλώσεων 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Σύμης, τον κ. Διακομιχάλη που φιλοξένησε στο ξενοδοχείο Pedi 
beach το χορευτικό της επαρχίας Ελασσόνας, την ΑΝΕΣ, το Gregory Travel,το πρατήριο «Γλάρος». 

Επίσης ευχαριστούμε όλους τους χορευτές, τα μέλη της θεατρικής ομάδας, το μουσικό συγκρότημα του 
Μιχάλη Μισσού, το εργαστήρι ξυλογλυπτικής του Μιχάλη και Ιάκωβου Μισσού για το σκηνικό. Ιδιαίτερα 
ευχαριστούμε την χοροδιδάσκαλο Έφη Μιχαλοπούλου καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στους 
παραδοσιακούς χορούς, για την επιμέλεια της παράστασης και τον κ. Θέμη Σπηλιώτη για την πολύτιμη 
συμβολή κα συμμετοχή του στην χορευτική ομάδα. Τέλος ευχαριστούμε το τεχνικό προσωπικό και τους 

ηχολήπτες του Δήμου και όλους που με διάφορους τρόπους συνέβαλαν.

Η Πρόεδρος 
Νικόλη Σεβαστή

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΑΜΟΥ

Ο Φασουλάρης Γεώργιος του 
Βασιλείου και της Ειρήνης, το 
γένος Καμμά, που γεννήθηκε στην 
Ρόδο και κατοικεί στη Σύμη και η 
Σαντορινιού Μαριάννα του Μιχαήλ και της Άννας, το 
γένος Φωτάρα, που γεννήθηκε στη Ρόδο και κατοικεί 
στη Σύμη, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα 
γίνει στη Σύμη.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια Γωγώς 
Χαβιαρά και λοιπούς συγγενείς, για το χαμό 
της αγαπημένης τους θείας Μαρίας Χαβιαρά 

– Κατσιμπρή.
Ειρήνη Σεμερτζάκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η επιτροπή της Παναγιάς Κυράς του κάστρου «Άξιον 

εστί», ευχαριστεί τον κ. Βασίλη Σγούτα για την 
προσφορά των 500 ευρώ, στη μνήμη της Μαρίας 
Χαβιαρά- Κατσιμπρή, για την αποπεράτωση του 

δρόμου.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Θερμά συγχαρητήρια στον εξάδελφο 

Μερκούρη Δ. Γιανναρά, που πέρασε στη 
σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο 

Ηράκλειο Κρήτης. 
Ειρήνη Σεμερτζάκη
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συνέχεια από την 1η σελίδα
σαν χώρο στάθμευσης. Η 
εγκατάσταση ενός πλωτού 
αγκυροβολίου θα δώσει 
δουλειά στους βιοτέχνες 
της περιοχής και αυτό είναι 
παρήγορο τη στιγμή κατά 
την οποία οι δραστηριότη-
τές τους όλο και περιορίζο-
νται, με συνέπεια την οικο-
νομική δυσπραγία. β) “Η 
κατασκευή του αγκυροβο-
λίου στον όρμο Πέδι κρίνε-
ται επαρκής για την φιλο-
ξενία τουριστικών σκαφών 
στο νησί”, όπως ισχυρίζε-
ται η αρχαιολογική υπη-
ρεσία, πράγμα το οποίο 
δεν ευσταθεί αφού, από τα 
μέσα Ιουνίου έως τα μέσα 
Αυγούστου, κατά μέσο όρο 
στο Πέδι «αρόδο» βρίσκο-
νται αγκυροβολημένα σε 
όλο το μήκος και πλάτος 
του λιμανιού 20-25 σκάφη 
ημερησίως, εκτός αυτών 
που είναι πρυμνοδετημένα 
στον μώλο του Άϊ Γιώργη, 
με αποτέλεσμα να εμποδί-
ζεται η υδροφόρα και άλλα 
σκάφη που θα έπρεπε να 
τον χρησιμοποιούν. Ακόμη, 
στο καταφύγιο που γίνεται 
στο Πέδι, προβλέπονται 

θέσεις για τους ντόπιους 
ιδιοκτήτες μικρών ιδιω-
τικών σκαφών αλλά και 
αλιευτικών. Όμως, όπως 
και να έχουν τα πράγ-
ματα, όλα τα σκάφη που 
είναι αγκυροβολημέ-
να στο Γιαλό, Νημπο-
ριό, Αγία Μαρίνα και 
αλλού λόγω μη εξεύρε-
σης χώρου πρόσδεσης, 
θα διευκολυνθούν και θα 
ελέγχονται μα τα όποια 
θετικά αποτελέσματα. 
Τελειώνοντας, η Υπηρε-
σία Νεώτερων Μνημείων 
Δωδεκανήσου αναφέρει 
«η κατασκευή αγκυροβο-
λίου δίπλα από το λιμάνι 
της Σύμης θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την αλλοί-
ωση του περιβάλλοντος 
και την κατάργηση της 
παραδοσιακής δραστη-
ριότητας». Εδώ καλού-
νται όλοι οι Συμιακοί και 
οι Συμιακές εκτός των 
«ημετέρων», να γελά-
σουν. Ποια υπηρεσία 
μιλά!!!
Η δεύτερη περίπτω-
ση αφορά την έγκρι-

Περί «απείρου κάλλους» & 
«απείρων κάλων»

ση για τοποθέτηση και 
άλλων μονάδων αφαλάτω-
σης στην περιοχή «Βαλα-
νίδια». Να σημειώσουμε 
ότι πρόκειται για σημείο 
εκτός οικισμού και ότι στο 
συγκεκριμένο σημείο βρί-
σκονται οι δημοτικές δεξα-
μενές. Η ΔΕΥΑΣ, αντι-
λαμβανόμενη τις επιπτώ-
σεις που θα προκύψουν 
από την μεταφορά ολοένα 
και λιγότερου νερού από 
την Ρόδο με υδροφόρα 
πλοία, και αφού το αρμό-
διο Υπουργείο ισχυρίζεται 
ότι η Σύμη έχει υπερκα-
τανάλωση νερού, αποφά-
σισε να προχωρήσει στην 
εγκατάσταση και λειτουρ-
γία αφαλατώσεων με ανε-
μογεννήτρια και ηλιακή 
ενέργεια. Εξασφαλίζοντας 
τις αναγκαίες πιστώσεις 
προχωρά στην κατασκευή 
υποδομών, ώστε αυτές να 
λειτουργήσουν το ταχύ-
τερο δυνατόν.  Όμως, η 
αρχαιολογική υπηρεσία 
έχει αντίρρηση και ζητά 
μελέτη του περιβάλλοντος 
χώρου πριν τη δημοπρά-
τηση, ενώ ο Δήμος εγγυά-
ται ότι θα κατασκευασθεί 
ότι ζητηθεί άμεσα, αρκεί 
να μην χαθούν οι προθε-
σμίες. Η προαναφερόμε-
νη υπηρεσία (αρχαιολογί-
α) ανένδοτη, και ο διάλο-
γος (τηλεφωνικός) μεταξύ 
Δημάρχου και Προϊστα-

μένου επιεικώς έντονος. 
Επειδή γνωρίζουμε ότι 
οι ποσότητες νερού που 
θα μεταφερθούν το 2009 
από Ρόδο προς Σύμη θα 
είναι κατά το ήμισυ λιγό-
τερες κατόπιν εντολής 
του αρμόδιου Υπουρ-
γείου. Επειδή γνωρίζου-
με ότι το κράτος ξοδεύ-
ει περί τα 3.000.000 ευρώ 
τον χρόνο για την μεταφο-
ρά νερού. Επειδή γνωρί-
ζουμε τις επιπτώσεις στην 
οικονομία και την καλώς 
εννοούμενη ανάπτυξη της 
Σύμης. Προτείνουμε στον 
κ. Δήμαρχο και στο Δημο-
τικό Συμβούλιο.
α) Να ζητήσει από τον 
Υπουργό Πολιτισμού την 
μεταφορά της έδρας του 
προϊσταμένου της υπηρε-
σίας Νεώτερων Μνημεί-
ων Δωδεκανήσοιυ από τη 
Ρόδο στη Σύμη. 
β) Η υπηρεσία, το γραφείο 
και η οικία του προϊσταμέ-
νου, να είναι στην περιοχή 
του αρχαιολογικού –λαο-
γραφικού μουσείου στο 
χωριό, και
γ) η συγκεκριμένη περι-
οχή να υδροδοτείται δύο 
ώρες την εβδομάδα και 
αν, και με προτεραιότητα 
στους κατοίκους της περι-
οχής (Συμιακούς), ώστε 
να δει την …γλύκα και να 
πάψει να επιχειρηματολο-
γεί ανόητα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                        
ΔΗΜΟΣ  ΣΥΜΗΣ       
Τηλέφωνο: (22460) 72444         
Φαξ:(22460)71344
Σύμη 07-10-2008
Αριθμ. Πρωτ.5911

ΠΡΟΣ: ΔΕΗ Κ.Π.Ν.
Κάνιγγος 27
Υπ’ όψη κας Τσόγκα

Αξιότιμη κα Τσόγκα
Το τελευταίο διάστημα γίναμε και γινόμαστε αποδέκτες δια-
μαρτυριών από μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας σε σχέση 
με τους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
που έλαβαν και τους οποίους θα πρέπει να εξοφλήσουν σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία.
Όμως, το πρόβλημα παρουσιάστηκε λόγω του ότι επί αρκετά 
δίμηνα δεν έγιναν μετρήσεις κατανάλωσης με υπαιτιότητα 
όχι των καταναλωτών, αλλά της υπηρεσίας σας.
Τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές, 
(επί το πλείστον ανήκοντες στις ασθενέστερες οικονομι-
κά τάξεις) είναι υπέρογκα σε σχέση με τις οικονομικές τους 
δυνατότητες. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ 
όψιν σας ότι η τιμολόγηση έγινε με την ανώτερη κατά kwh 
τιμή αφού οι λογαριασμοί έχουν ξεπεράσει το όριο για την 
τιμολόγηση αυτή, όριο που τίθεται από τη Δ.Ε.Η  Α.Ε
Τελειώνοντας, επειδή το πρόβλημα που παρουσιάστηκε έχει 
πάρει μεγάλες διαστάσεις, θα θέλαμε να σας παρακαλέσου-
με να γίνει ειδική ρύθμιση για τις εν λόγω οφειλές και η 
τιμή ανά  kwh να υπολογιστεί με βάση την χαμηλότερη τιμή 
μονάδας ή με βάση τις παλαιότερες μετρήσεις.

Με τιμή
Ο Δήμαρχος

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας
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Στην κατασκευή του δρόμου προς το Νημποριό με ίδιους 
πόρους προχωρά ο Δήμος, ύστερα από τις αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις του Υπουργείου Αιγαίου να χρηματοδοτήσει 
το έργο. Η Δημοτική Αρχή αντιλαμβανόμενη ότι δεν 
επιτρέπονται άλλες καθυστερήσεις, θα δημοπρατήσει το 
έργο στο τέλος Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου, ώστε 
να περατωθεί πριν την επόμενη τουριστική περίοδο. 

Με το ποσό των 150.000 ευρώ ενισχύουν το ΥΕΝ και 
το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής το 
Δήμο, προκειμένου να τον βοηθήσει στα έργα υποδομής 
που θα πρέπει να εκτελεσθούν για την λειτουργία 
των αφαλατώσεων. Να σημειωθεί ότι, την περασμένη 
εβδομάδα τοποθετήθηκαν στις βάσεις τους τα πρώτα δύο 
κοντέινερς, ύστερα από αρκετές καθυστερήσεις. Η πρώτη 
αφαλάτωση, που ήδη τοποθετήθηκε, θα παράγει 600 
κυβικά πόσιμου νερού την ημέρα.

Στις 20 Οκτωβρίου άρχισαν οι εργασίες για την πόντιση 
και τοποθέτηση των 
«μπλόκων» στο Πέδι, 
και συγκεκριμένα εκεί 
που κατασκευάζεται 
το καταφύγιο 
τουριστικών σκαφών. 
Ήδη έχει υπογραφεί 
η σχετική συμφωνία 
μεταξύ εργολάβου 
και ιδιοκτήτη του 
γερανού, όπως και με τον δύτη, ο οποίος σημειωτέον 
είναι ο συμπατριώτης μας Βασίλης Μαντικός. Μέχρι 
τώρα έχουν κατασκευαστεί 130 μπλόκα και απομένει η 
κατασκευή άλλων τόσων, τα οποία θα γίνονται παράλληλα 
με την πορεία των υποθαλάσσιων εργασιών. Το έργο, το 
οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΟΤ, θα πρέπει να δοθεί 
σε χρήση έως τον Ιούνιο του 2009.

Τρία νέα έργα θα δημοπρατηθούν στο αμέσως προσεχές 
διάστημα. Στις 21 Οκτωβρίου θα επαναληφθεί η 
δημοπράτηση του λιμενικού έργου στο «Ρολόι» αφού 
κατά την πρώτη δημοπράτηση είχε αποβεί άγονη. Στις 3 

Νοεμβρίου θα γίνει 
η δημοπρασία για 
την κατασκευή του 
γηπέδου στο Πέδι, 
όπου προβλέπεται 
η τοποθέτηση 
σ υ ν θ ε τ ι κ ο ύ 
χλοοτάπητα 5ης 
γενιάς στο χώρο του 
ποδοσφαίρου και 
των ρίψεων, και η 

κατασκευή κουλουάρ περιμετρικά του γηπέδου. Το όλο 
κόστος υπολογίζεται σύμφωνα με τη μελέτη στο 1.300.000 
ευρώ. Επίσης μέσα στο Νοέμβριο θα επαναδημοπρατηθεί 
το έργο που αφορά την διάνοιξη και ασφαλτόστρωση του 
δρόμου προς Μιχαήλη, έργο που θα κοστίσει περίπου 
400.000 ευρώ. 

Ενώ στις 28 Οκτωβρίου και αμέσως μετά την παρέλαση 
θα πραγματοποιούνταν τα εγκαίνια του νέου κτίσματος του 
Β΄ δημοτικού σχολείου (Πετρίδειο), αυτά αναβλήθηκαν 
ύστερα από επίθυμία του περιφερειάρχη Χαράλαμπου 
Κόκκινου, λόγω αδυναμίας του να παρευρεθεί.. Τα εγκαίνια 
θα είναι τα πρώτα από σειρά εγκαινίων που αφορούν τα 
τρία έργα που ήδη πραγματοποιεί ο Δήμος για τις ανάγκες 
της μαθητιώσας νεολαίας μας. Θα ακολουθήσουν τα 
εγκαίνια του νέου κτίσματος στο Ιωαννίδειο δημοτικό 

σχολείο και κατόπιν στο Πανορμίτειο Γυμνάσιο Σύμης. 
Και τα τρία αυτά έργα ο Δήμος, ύστερα από μελέτες 
που εκπόνησε, τα ενέταξε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
συνολικού κόστους 1.200.000 ευρώ περίπου. 
Τα κτίσματα του Ιωαννιδείου και Πανορμιτείου 
προβλέπεται να παραδοθούν για χρήση έως το τέλος 
του 2008. Παράλληλα, ο Δήμος διαμορφώνει τον 
προαύλιο χώρο του Πετριδείου δημοτικού σχολείου 
σε γήπεδο βόλεϋ, τοποθετώντας υπόστρωμα από 
ακρυλικό, όπως το γήπεδο του μπάσκετ και τοποθετεί 
τάπητα από καουτσούκ στην αυλή του νηπιαγωγείου 
του Γιαλού. 
                                                                                        
   Ο Δήμος προκειμένου να διευκολύνει όλους όσους έχουν 
οικόπεδα ή κτίσματα τα οποία διεκδικεί το Δημόσιο, 
σύμφωνα με την 3η ανάρτηση του κτηματολογίου, 
αποφάσισε να προσφύγει ομαδικά στην δικαιοσύνη 
και να διεκδικήσει τις ιδιοκτησίες οι οποίες έχουν 
τίτλους κυριότητας. Για το λόγο αυτό καλεί όλους 
τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν στον Δήμο, το 
ταχύτερο δυνατόν, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
ώστε να επισπευτεί η διαδικασία που ούτως ή άλλως θα 
είναι χρονοβόρα.

Την ίδρυση παραρτήματος σχολείου 
δεύτερης ευκαιρίας στο νησί μας 
αποφάσισε ομόφωνα το Δημ. Συμβούλιο 
ύστερα από πρόταση που υπέβαλε 
ο σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Φ. 
Δερμιτζάκης. 

Στην διεθνή έκθεση τουρισμού «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2008» 
θα συμμετάσχει ο Δήμος και φέτος, ύστερα από 

απόφαση του Δ. Συμβουλίου. 

Έγινε δεκτή από το Δ. Συμβούλιο κατ’ αρχήν, η 
πρόταση του Δημάρχου να αξιοποιήσει ο Δήμος 
όλες τις δυνατότητες, για ενίσχυση του χειμερινού 
τουρισμού στο νησί μας. Ήδη άρχισαν οι συνεννοήσεις 
με την ΑΝΕΣ για το λόγο αυτό. Εάν όλα πάνε καλά, 
το πρόγραμμα θα αρχίσει να υλοποιείται μετά τις 
15 Νοεμβρίου. Αναμένεται, εντός των προσεχών 
ημερών, να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους 
επαγγελματίες, ώστε να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες 
τις οποίες ο Δήμαρχος θα φέρει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για επικύρωση.  



   Συμβουλές για τους 
νέους. 
Το διαδίκτυο μορφώνει και ψυχα-
γωγεί. Ωστόσο, μπορεί να δημι-
ουργηθούν και προβλήματα αν 
υπάρξει ασυδοσία στον τρόπο 
που χρησιμοποιείται. Μη δίνεις σε 
κανέναν, ακόμα και στον καλύτε-
ρό σου φίλο, τον κωδικό πρόσβα-
σής σου στο διαδίκτυο. Τα μόνα 
άτομα που θα πρέπει να γνωρί-
ζουν τον κωδικό είναι οι γονείς 
σου. Μην απαντάς σε ηλεκτρο-
νικά μηνύματα που σε κάνουν να 
αισθανθείς «άβολα». Σε περίπτω-
ση που λάβεις ένα τέτοιο μήνυμα, 
μη διστάσεις να το πεις στους 
γονείς σου ή σε κάποιο πρόσω-
πο που εμπιστεύεσαι. Αν αισθαν-
θείς άβολα την ώρα που συνο-
μιλείς μέσω chatroom διέκοψε 
αμέσως τη συνομιλία. Απόφυγε 

να στείλεις φωτογραφία σου και τα προσωπικά στοιχεία σου 
μέσω διαδικτύου σε άγνωστο. Σκέψου πολύ καλά πριν αποφα-
σίσεις να συναντηθείς με κάποιο άτομο που γνώρισες στο δια-
δίκτυο. Ζήτησε την άποψη των γονιών σου σχετικά με αυτό 
το θέμα. Σε περίπτωση που αποφασίσεις να συναντηθείς με το 
«διαδικτυακό σου φίλο», ενημέρωσε τους γονείς σου ή κάποιο 
άτομο που εμπιστεύεσαι και φρόντισε αυτή η συνάντηση να 
γίνει σε δημόσιο χώρο. Ανάπτυξε κριτική διάθεση σε ότι δια-
βάζεις στο διαδίκτυο. Μην εμπιστεύεσαι αμέσως ότι δεις στο 
Internet. Μίλησε στους γονείς σου για τα όσα βλέπεις και ζεις 
όταν «σερφάρεις» στο Internet.
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Εκτυπώσεις BEST DESIGN 
6982999147

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

Συμβουλές για τους γονείς.
                                                                                                            
Προτιμήστε να τοποθετήσετε το Η/Υ σας σε χώρους, όπως είναι 
το σαλόνι και όχι σε υπνοδωμάτια. Έτσι θα έχετε τη δυνατότητα 
να επιβλέπετε το παιδί σας, χωρίς το ίδιο να αισθάνεται ότι ελέγ-
χεται. Κάντε την πλοήγηση στο Internet μία οικογενειακή δραστη-
ριότητα. Χρησιμοποιείστε τον Η/Υ μαζί με τα παιδιά σας. Ενημε-
ρώστε τα παιδιά σας για τους κινδύνους που υπάρχουν όταν συνο-
μιλούν με αγνώστους μέσω chatrooms. Συζητήστε με τα παιδιά 
σας για θέματα ασφάλειας (επικοινωνία με επικίνδυνα άτομα, 
πρόσβαση σε sites με 
βλαβερό περιεχόμενο) 
που προκύπτουν από 
την πλοήγηση στο δια-
δίκτυο. Διδάξτε τους να 
μην δίνουν προσωπικές 
πληροφορίες χωρίς την 
άδειά σας (επίθετο, 
όνομα, ηλικία, διεύθυν-
ση κατοικίας, αριθμό 
τηλεφώνου, οικογενει-
ακό εισόδημα, ακόμα 
και ωράριο σχολεί-
ου, ονόματα φίλων, 
κλπ) και να μην χρη-
σιμοποιούν την κάρτα 
σας. Μην επιτρέπετε 
ποτέ στα παιδιά σας να 
συναντηθούν με άτομα 
που γνώρισαν μέσω 
διαδικτύου. Διδάξτε 
τα επίσης, να αρνού-
νται από μόνα τους να συναντηθούν προσωπικά με άτομα που 
έχουν γνωρίσει στο διαδίκτυο. Εξηγήστε τους ότι οι άγνωστοι με 
τους οποίους θέλουν να συναντηθούν μπορεί να είναι επικίνδυ-
νοι. Χρησιμοποιείστε τα λεγόμενα «φίλτρα» που είναι ειδικά προ-
ϊόντα λογισμικού με σκοπό την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε 
μη επιθυμητές θέσεις “sites” (βία, πορνογραφία).Ελέγξτε το περι-
εχόμενο οπτικοακουστικού υλικού, όπως CDς, δισκέτες κ. α, που 
αγοράζουν τα παιδιά σας ή ανταλλάσουν με τους φίλους τους. 
Ενημερωθείτε σχετικά με τις αρχές, όπως είναι το Τμήμα Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (τλ. 210-6476463 & 4), που θα πρέπει 
να επικοινωνήσετε σε περίπτωση που συναντήσετε βλαβερό ή 
παράνομο περιεχόμενο στο Internet.
                                                                          
                                                                          

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λάβαμε για δημοσίευση, 
από το Αστυνομικό 
Τμήμα Σύμης το 
παρακάτω κείμενο:

Η Σύμη μας, μνημείο αρχαιότατο, μνημείο ευσεβέστατο, 
μνημείο ευλαβείας, με άλλα λόγια ολόκληρη Ιερός ναός ευσέ-
βειας. Αλλά δυστυχώς πολλοί δεν τον σέβονται αυτό το ναό, 
ένας βράχος αγιότητος, σε ποιο ύψωμα, σε ποια κοιλάδα, σε 
ποιο παραλία, κάμπους , άγριους γκρεμούς δεν θα αντικρίσεις 
εξωκκλήσι; (Σαν άσπροι γλάροι στα βουνά της Σύμης τα εξωκ-
κλήσια, θάρρος και ευλάβεια σαν τα δεις μέσα απ’ τα κυπαρίσ-
σια) δίνει κουράγιο στους πεζοπόρους, στους βοσκούς, στους 
θαλασσινούς, σ’ όλους τους Συμιακούς αυτούς που σέβο-
νται, θα πρέπει να είμαστε από κάθε άλλο νησί οι πιο τυχε-
ροί που έχουμε ένα τέτοιο θησαυρό. Εμείς προσωπικά εγώ 
και ο άνδρας μου όταν 
ερχόμαστε στη Σύμη δεν 
θέλουμε να πάμε πουθε-
νά αλλού, να γυρίσου-
με άλλα μέρη, ερχόμαστε αποκλειστικά για τη Σύμη, στους 
7-8 μήνες διακοπές, και όταν ακούμε από μερικούς κάτι απε-
ρίσκεπτα λόγια που πολλές φορές συμβαίνει, βάζουμε (τάπες) 
σφραγίσματα στ’ αυτιά μας, γι’ αυτό παίρνουμε τα όρη και τα 
βουνά και τις παραλίες γιατί αυτοί δεν ξέρουν τον καημό του 
ξενητεμένου Συμιακού θα ‘ρθω στο θέμα της ακαταστασίας 
και ρεζιλίκι στο νεκροταφείο της Αγίας Μαρίνας. Παραμονές 
της Αγίας Μαρίνας, βλέπεις τρέχουν όλες στα νεκροταφεία να 
καθαρίσουν τους τάφους των συγγενών τους, να γυαλίσουν, 
λουλούδια ανθοδέσμες λεφτά διαγωνισμός ποια θα έχει τον 
καλύτερο εμφανίσιμο τάφο, μην τους κατηγορήσουν οι άλλοι 

(ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ!) και όλα αυτά δεν 
ξέρουν γιατί τα κάνουν, λες και θα βγουν οι νεκροί να τις πιά-
σουν (ναι, το καντηλάκι αναμμένο, θυμίαμα και προσευχή για 
την ψυχή) να είναι καθαρό όχι μόνο από μέσα το νεκροταφείο 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΕΞΩ! Που έγινε ένας απαίσιος σκουπιδότο-
πος βρωμιάς (μέσα μορφοστόλιστος και απέξω χοίρου μούρη) 
ενώ ο Δήμος έχει σκουπιδοκάδους, πώς αλλιώς να γίνει; Αυτό 
είναι νοικοκυριό; Περνάνε οι ξένοι και κουνάνε το κεφάλι 
τους από τη θέα που βλέπουν της Αγίας Μαρίνας το νεκροτα-
φείο όπως λέμε παλιά κοπριά του Γερόλιμου.

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ

της Ελευθερίας Ν. Ψυλλάκη
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Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται να βρίσκεται η πορεία του 
Δημοτικού Ωδείου Σύμης «Γιάννης Διακογιάννης», αφού 
μόνη λύση σωτηρίας για τη διασφάλιση της λειτουργίας 
του μοιάζει να είναι η καταβολή διδάκτρων, μέτρο που 
θυμίζουμε ότι είχε εφαρμοσθεί ξανά στο παρελθόν (2004-
5). Έτσι, το Δ.Σ. του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου 
Σύμης, λόγω του ότι τα έξοδα του 
συνεχώς αυξάνονται ενώ τα έσοδα του 
αντιθέτως παραμένουν σταθερά, έλαβε 
την απόφαση να ορίσει δίδακτρα για το 
Ωδείο, το ποσό των οποίων ωστόσο θα πρέπει να τονίσου-
με ότι είναι αρκετά χαμηλό συγκριτικά με αυτά που κατα-
βάλλονται σε άλλα Δημοτικά Ωδεία της χώρας. 
Πιο αναλυτικά, το ποσό που ορίσθηκε για τους ανήλικους 

μαθητές είναι 40 ευρώ για τα μαθήματα οργάνου και 
θεωρίας, ενώ για τους ενήλικες, 50 ευρώ. Θα ισχύει 
δε έκπτωση 50% για κάθε επιπλέον του ενός μέλους 
οικογενειών που φοιτούν στο Ωδείο, ενώ ενδεχομένως 
να προβλεφθεί απαλλαγή διδάκτρων για μέλη οικο-
γενειών με χαμηλά εισοδήματα. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες μας, τα δίδακτρα σε άλλα Δημοτικά Ωδεία 
της χώρας – που όλα αποτελούν Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - είναι αρκετά 
υψηλότερα. Εξάλλου, όπως δηλώνουν οι υπεύθυνοι 
του Πνευματικού Κέντρου, τα δίδακτρα αυτά δεν θα 
καλύπτουν παρά ένα μόνο μέρος των λειτουργικών 
εξόδων του Ωδείου και όχι το σύνολό τους.
Ωστόσο, αυτή η απόφαση βρίσκει αντίθετους πολ-
λούς από τους γονείς και τους μαθητές, οι οποίοι πιστεύ-
ουν ότι ο Δήμος οφείλει να χρηματοδοτεί εξολοκλήρου τη 
λειτουργία του Ωδείου. Μάλιστα, όταν πέρυσι στα μέσα 
της σχολικής χρονιάς έγινε ανακοίνωση ότι ορίσθηκαν 
δίδακτρα, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις και άρνηση κατα-
βολής τους. Φέτος όμως, από το ξεκίνημα του σχολικού 
έτους, η απόφαση του Πνευματικού επανεφαρμόζεται και 
πολύ γρήγορα θα ενημερωθούν επισήμως όλοι οι ενδια-
φερόμενοι. 
Βέβαια, εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι εάν καλώς 
επιβάλλεται η καταβολή διδάκτρων για να διασφαλιστεί 
η λειτουργία του Ωδείου, θα πρέπει ωστόσο και οι υπεύ-
θυνοι να ενδιαφερθούν κάποτε να περάσουν σε κινήσεις 
που να το αναβαθμίζουν και να εκμεταλλεύονται – με την 
καλή πάντα έννοια – την ιστορία του. Να μην ξεχνάμε ότι 

ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΣΥΜΗΣ 

είναι ένα Ωδείο που ιδρύθηκε με μεγαλόπνοες σκέψεις 
και εξέχοντες φίλους. 
Η ίδια η Νάνα Μούσχουρη το χρηματοδότησε γενναιό-
δωρα και ακόμη διέθεσε χωρίς αμοιβή την προσωπική 
της δικηγόρο για να ασχοληθεί με ζητήματά του. Αρκε-
τοί άλλοι ιδιώτες ακολούθησαν με τις προσφορές τους, 

μεταξύ των οποίων η Kate Murdoch, 
ιδιοκτήτρια του πρώην τουριστι-
κού πρακτορείου Laskarina Holidays 
και αρκετοί από τους πελάτες του, 

προσφέροντας μάλιστα και μεταχειρισμένα μουσι-
κά όργανα προς έκθεση και χρήση τους στο Ωδείο, 
τα οποία δυστυχώς ούτε για διακοσμητικό ρόλο δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί. Περιττεύει βέβαια να αναφέ-
ρουμε την ολοκληρωτική προσφορά του δημοσιογρά-
φου Γιάννη Ε. Διακογιάννη σε όλα τα επίπεδα. Αφιέ-
ρωνε για χρόνια χρόνο, χρήμα και γνωριμίες σε αυτό. 
Οι έμπειροι μουσικοί – καθηγητές βιολιού και πιάνου 
στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών, Σπύρος και Χαρά Τόμπρα, 
προσέφεραν για χρόνια αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες 
της διεύθυνσης. Άραγε προσκαλέστηκαν ποτέ έκτοτε 
στη Σύμη, ή έστω ενημερώθηκαν τιμητικά για τη λει-
τουργία του ή κάποια από τις εκδηλώσεις του; 
Τέλος, ας μην ξεχνάμε την προσφορά της Βουλής των 
Ελλήνων που χρηματοδότησε στο παρελθόν με αξι-
όλογο χρηματικό ποσό την κατασκευή του κτιρίου 
του Ωδείου, το οποίο όπως όλοι ξέρουμε κατέληξε να 
φιλοξενεί το Ιατρείο του Χωριού. Τα χρόνια όμως περ-
νούν και δεν υπάρχουν ούτε μακροπρόθεσμα σχέδια 

για στέγαση του Ωδείου σε δικό του χώρο. Μέχρι 
τώρα, κάποια μαθήματα – που είναι και μειωμένης 
ώρας σε σχέση με τα υπόλοιπα ωδεία - γίνονται στο 
κτίριο του Δήμου και κάποια στο Συνεδριακό Κέντρο. 
Ένα χώρο που δεν διαθέτει θέρμανση για το χειμώνα, 
ούτε κλιματισμό για το καλοκαίρι, ούτε καθαρές του-
αλέτες, ούτε τηλέφωνο αν προκύψει κάποια ανάγκη, 
ούτε εύκολη πρόσβαση μόλις νυχτώνει…
Χρειάζεται προσοχή και δουλειά λοιπόν το Ωδείο 
Σύμης και είναι χρέος όλων να συμβάλλουμε στη 
συνέχιση και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας 
του. Ο ικανοποιητικός αριθμός παιδιών που φοιτούν 
σε αυτό, μαθαίνουν και αγαπούν τη μουσική, αλλάζει 
το πολιτιστικό τοπίο και είναι κρίμα να μείνει κάποια 
στιγμή το νησί χωρίς ωδείο. 

της Ειρήνης Γαζή

Όσοι θέλετε να δείτε από 
κοντά τα ζωγραφικά έργα της 

εξάχρονης Κάια Μαϊέβσκα, δεν 
έχετε παρά να επισκεφθείτε την 

καφετέρια “Εύα”, στη Σύμη.
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Β ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
(1939-1945)

Της Δέσποινας Καψή - 
Αναστασιάδη

συνέχεια στο επόμενο 
φύλλο

ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΜΑΙΩΝ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 1943 – 1945

συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ 
Τ.Γ.Ε.Ο. Α.Ε.

(ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ)
ΧΩΡΙΟ –ΣΥΜΗΣ

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

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

ΤΗΛ.  22460 72660
ΤΗΛ. FAX  22460 70022

Αυτός κατευθύνθηκε στο 
βάθος του μικρού αυτού 
χωριού στα γρήγορα και 
τον πατέρα μου συνοφρυω-
μένο. Απευθυνόμενος επι-
τακτικά σε μένα, με διέτα-
ξε να κρυφθώ στο αμπάρι 
της πλώρης και μπροστά 
μου έβαλε τους σωρούς 
τα δίχτυα κι εσκέπασε το 
«μπουκκί» με το κυκλικό 
ξύλινο σκέπασμα. «Δε θα 
βγεις απ’ εδώ αν δεν σου 
φωνάξω». Κάτι 
έλεγε στους 
υ π ό λ ο ι π ο υ ς 
και τους διέ-
ταξε να μπουν 
όλοι μέσα, γιατί θα φεύγα-
με. Κρυμμένη στην πλώρη 
και σιωπηλή προσπαθούσα 
να καταλάβω, αυτά που δεν 
μου εξήγησε κανείς. Όμως 
σαν από διαίσθηση έμεινα 
μαζεμένη στον κρυψώνα 
μου σιωπηλή προσέχοντας 
να μην κάνω θόρυβο. Στ’ 
αυτιά μου έφτασαν κάποιες 
ομιλίες από τις οποίες δεν 
καταλάβαινα λέξη. Περί-
μενα… Τίποτα…ενώ στη 
συνέχεια ένιωσα το σκαρί 

του «μπότη» να κινείται. 
Μου φάνηκε πως ταξίδευ-
ε… πάνω στα κύματα και 

το χαρακτηριστικό ήχο των 
κουπιών. Πέρασε κάποιος 
χρόνος, κάποια λεπτά 
μπορεί μισή ώρα, μπορεί 
περισσότερο. Το μικρό μου 
μυαλό δεν μπορούσε να 
μετρήσει τον χρόνο, να τον 
υπολογίσει. Η φωνή του 
πατέρα μου, που με καλού-
σε μ’ έκανε να νιώσω ανα-
κούφιση και χαρά. Άφησα 
τον κρυψώνα μου και βγήκα 
στον αέρα της θάλασσας. 
Διαπίστωσα ότι βρισκόμα-
στε αρκετά μακριά από το 
ωραίο λιμανάκι του Μπού-
σμπουρνου τον πρώτο 
σταθμό της φυγής μας. Ένας 
κάβος τον έκρυβε κι εμείς 
προχωρούσαμε για   νέα 
πορεία, για νέο σταθμό την 
Απλοθήκα, όπως άκουσα 
από τους άνδρες να το λένε. 
Ο νέος λοιπόν αυτός Τούρ-
κος, του λιμεναρχείου, «το 
καρακόλι», χωρίς πολλά 
σχόλια, ζητούσε από τον 
πατέρα μου, να ανταλλά-
ξει εμένα με το «πεσκέσι» 

που προσκόμισε, δηλαδή 
ένα καλάθι που είψε φέρει 
και το οποίο είχε γεμίσει με 
ποσότητα σύκων (άσπρα-
μαύρα ξηρά), καρύδια και 
τον υπόλοιπο χώρο, με μεγά-
λες στρογγυλές πίττες ψημέ-
νες στη φωτιά σε «τάσι» που 
μύριζαν ωραία, όπως ξέρουν 
και τις ψήνουν αυτοί οι Ανα-
τολίτες. Η ανταλλαγή ήτο 
κάπως άνιση…βέβαια, αλλά 
πόλεμος ήτανε και περιμέ-

ναμε και 
χε ιρότε-
ρα. Όμως 
ο καϋ-
μ έ ν ο ς , 

θα το φυσά ακόμα το κατά-
φερμα που του ΄κανε ο πατέ-
ρας μου. Του ΄χε πει, όταν 
παραλάμβανε το «πεσκέ-
σι» πως τάχατες είχα βγει 
έξω στο μικρό χωριό και 
του ΄δειξε μια κατεύθυνση 
κι αυτός έφυγε να με ψάχνει 
στα χλοερά περιβόλια που 
περιβάλλουν τα μονόριχτα 
σπίτια της όμορφης Ανα-
τολίας από τα αδιάκριτα 
βλέμματα των περαστικών. 
Ακόμα με ψάχνει. Η θάλασ-

σα ελαφρά τώρα φυσούσε 
και γέμιζε μικρά κυματάκια, 
μια γυάλα μεγάλη που έπλεε 

δίπλα μας σήκωσε πανιά και 
προσφέρθηκε να δέσει πίσω 
της, τον «μπότη» μας που 
σήκωσε κουπιά στον αέρα, 
για να μην δημιουργούν 
εμπόδιο στον πλου αφημένα 
στο νερό. Τα δυο πλεούμε-
να έπλεαν τώρα, το ένα πίσω 
από το άλλο, όπως το παιδί 
ακολουθεί τη μητέρα ελεφα-
ντίνα κρατώντας την ουρά 
της με την προβοσκίδα. Το 
ταξίδι προς Απλοθήκα κρά-
τησε αρκετή ώρα. Όλοι βαλ-
θήκαμε να ξαποστάσουμε 
και απολαμβάναμε τα τούρ-
κικα σύκα και τις καλοψημέ-
νες πίττες, από το τούρκικο 
«πεσκέσι». Μοιάζαμε σαν να 
είχαμε βγει σε παραθαλάσσια 
εκδρομή. Είχαμε ξεχάσει για 
λίγο τους βομβαρδισμούς, 
τη δυστυχία μας, κι η «χόρ-
τασις» της πείνας, προσωρι-
νά τουλάχιστον, μας προξέ-
νησε ευθυμία, αφού σατιρί-
ζανε οι μεγάλοι, το πάθημα 
του ανθρώπου αυτού, που 
δεν καταλαβαίναμε τον λόγο 

που τον ώθησε σ’ αυτή 
την πράξη… Εγώ σαν να 
ένιωθα μαζί με μια σκιά 
φόβου και μια ανεξήγητη 
λύπη. Η πίττα δεν κατέ-
βαινε στο λαιμό μου. 
Ένιωθα πίσω από τη χει-
ρονομία του ένα περίσ-
σευμα καλοσύνης και μια 
καλή διάθεση. Αυτοί οι 
δυο λαοί που τους χωρί-
ζουν πολλά δεινά  και 
αίμα, και κατοικούν τα 
παράλια, τα άλλοτε ελλη-
νικά, με τις τόσες ελληνι-
κές πόλεις, με τον μεγάλο 
πολιτισμό τους, με τους 
σοφούς ανθρώπους τους, 
ίσως να ‘χουν συγχωρέ-
σει τους διώκτες τους, 
και στο πέρασμα των 
καιρών μέσα στις καρ-
διές τους, να φυτρώσει 
το λουλούδι της συγχώ-
ρεσης, που θα καρπίσει 
τον καρπό της αγάπης και 
του έρωτα… Τώρα που 
γράφω αυτές τις μνήμες, 
μπορώ να βεβαιώσω πως 
οι λαοί αυτοί των παρα-
λίων, τον καιρό του Β΄ 
παγκοσμίου πολέμου, οι 

απλοί αυτοί άνθρωποι 
μας φέρθηκαν φιλικά, 
φιλόξενα, μας έδωσαν 
τροφή και η στεριά τους 
έγινε για μας σταθμός, 

με στέκια, στα οποία μεί-
ναμε έστω και για λίγο, 

από τα οποία προχωρήσα-
με με τη βοήθεια των συμ-
μάχων Άγγλων, που είχαν 
το πρόσταγμα και την όλη 
φροντίδα στο μέρος αυτό 
της Μεσογείου, στην ανα-
τολική, μέχρι να φτάσου-
με τελικά στον τελευ-
ταίο σταθμό, Παλαιστίνη 
άλλοι και Αίγυπτο άλλοι.
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του Χρήστου Μπάυρον

του Χρήστου Μπάυρον

Οι προεργασίες για τη 
μετεξέλιξή του ΦΑΡΟΥ 
σε ένα επίσημο φιλοζωι-
κό σωματείο με έδρα τη 
Σύμη ποχωρούν με γρή-
γορο ρυθμό με προεγγρα-
φές μελών από τη Σύμη 
αλλά και από άλλα μέρη 

της Ελλάδος και του εξωτερικού. Οι προεγγραφές θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα Νοεμβρί-
ου και ελπίζουμε να δημοσιεύσουμε στο φύλο του Νοεμβρίου τη λίστα με τα ιδρυτικά μέλη. 
Θέλουμε η λίστα να περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα 
από κατοίκους καθώς επίσης και επισκέπτες και φίλους 
της Σύμης από όλον τον κόσμο.  Σας καλούμε όλους να 
υποστηρίξεται τον ΦΑΡΟ και να γίνετε μέλη του σωμα-
τείου πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή των 25 Ευρώ έτσι ώστε ο ΦΑΡΟΣ να ενισχυθεί 
και να μπορέσει να συνεχίσει με την ίδια επιτυχία το κοινωνικό έργο που προσφέρει.
Η επόμενη επίσκεψη κτηνιάτρων στη Σύμη μεταφέρεται για τις αρχές Νοεμβρίου 2008. 
Η ανακοίνωση των οριστικών ημερομηνιών είναι θέμα ημερών μια και προσπαθούμε 
να αποφύγουμε αργίες (28η Οκτωβρίου) και μεγάλες εορτές (Πανορμίτης). Η ενημέρω-
ση όπως πάντα θα είναι έγκαιρη με νέες αφίσες που θα αναρτηθούν σε όλη τη Σύμη και 
φυσικά με ανακοινώσεις από το Δήμο, το ραδιόφωνικό σταθμό Σύμης, και την ιστοσελί-
δα SymiGreece.com.

Τώρα που ο χειμώνας πλησιά-
ζει και η τουριστική περίοδος 
φτάνει προς το τέλος της, τα 
ζώα της Σύμης είναι περισσό-
τερο ευάλωτα. Όταν ο καιρός 
είναι κρύος, το ανοσοποιητι-
κό σύστημα ενός ζώου είναι 
περισσότερο επιρρεπές στις 
ασθένειες. Για τα ζώα που ζουν 
έξω, η κατά-
σταση συνήθως 
είναι χειρότερη 
μια και υπάρ-
χουν λιγότερες πηγές φαγητού 
το χειμώνα και τα ζώα τείνουν 
να ζουν μέσα σε μεγαλύτερες 
ομάδες (με το να τρώνε και να 
κοιμούνται μαζί), και έτσι η 

Εμβολιάστε τα ζώα 
σας το φετινό χειμώνα

εξάπλωση των ιών είναι ακόμα 
πιο εύκολη.
Υπάρχουν πολλές κοινές ασθέ-
νειες που προσβάλουν γάτες και 
σκύλους (π.χ. γρίπη, εντερίτιδα, 
χλαμύδα στις γάτες, ηπατίτιδα, 
τύφος, λύσσα στους σκύλους) οι 
οποίες είναι πολύ σοβαρές και 
συνήθως θανατηφόρες. Για τις 

περισσότερες δεν 
υπάρχει γνωστή 
θεραπεία και το 
ποσοστό επιβίω-

σης όσων ζώων έχουν μολυνθεί 
από τέτοιους ιούς είναι συνή-
θως πολύ χαμηλό. Είναι καλύτε-
ρα να προλάβουμε το ζώο πριν 
μολυνθεί με τον ιό και να στα-

ματήσουμε την εξάπλωση 
των ασθενειών μέσω εμβο-
λιασμού.
Τον περασμένο χειμώνα, μια 
μεγάλη επιδημία εντερίτιδας 
χτύπησε τις γάτες σε αρκετές 
περιοχές της Σύμης με απο-
τέλεσμα ένας μεγάλος αριθ-
μός να πεθάνει. Για πολλές 
ε β δ ο μ ά δ ε ς , 
πολλοί δρόμοι 
και σκαλιά στο 
Γυαλό ήταν 
γεμάτοι ακα-
θαρσίες από 
γάτες που είχαν 
μολυνθεί με τον 
ιό. Κάποιοι ανη-
σύχησαν για τη 
δημόσια υγεία, 
ενώ άλλοι το 
είδαν σαν ενό-
χληση τον καθημερινό 
καθαρισμό και απολύμαν-
ση των περιοχών. Δυστυ-
χώς η όλη κατάσταση έδωσε 
την αφορμή σε κάποιους να 
βάλουν δηλητήριο λες και 
φταίνε οι γάτες που ήταν 
άρρωστες. Η δηλητηρίαση 
ζώων δεν είναι ποτέ λύση 
εκτός του είναι μια παράνο-

μη και απάνθρωπη πράξη σε 
μια ευνομούμενη κοινωνία. 
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι κάτι 
τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί ποτέ 
στη Σύμη. Αν τα άρρωστα ζώα 
είχαν εμβολιαστεί, δεν θα είχε 

συμβεί απολύτως τίποτα. 
Ο απαραίτητος εμβολια-
σμός για γάτες και σκύλους 
περιλαμβάνεται σε μία απλή 
ένεση η οποία παρέχει ανοσία 
σε όλες τις κοινές ασθένει-
ες (4 για γάτες και 6 για σκύ-
λους). Ο πρώτος εμβολιασμός 
μπορεί να γίνει αμέσως μόλις 
το ζώο είναι 8-10 εβδομάδων 

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

T 0030 6945821782   

Τα τελευταία νέα του 
ΦΑΡΟΥ

και πρέπει να επαναληφθεί 
μετά από 3-4 εβδομάδες για 
να “πιάσει” η ανοσία. Είναι 
πολύ σημαντικό να γίνει και 
ο δεύτερος εμβολιασμός 
γιατί διαφορετικά ο πρώτος 
θα έχει πάει χαμένος και η 
όλη διαδικασία θα πρέπει να 
αρχίσει από την αρχή. Μετά 
τον δεύτερο εμβολιασμό, τα 
ζώα είναι προστατευμένα 
μέχρι και τρία χρόνια.
Ο ΦΑΡΟΣ θα ήθελε να 
εμβολιαστούν όλοι οι 
σκύλοι και όλες τις γάτες 
της Σύμης, και ζητάμε από 
όλους όσους έχουν ζώα (είτε 
δικά τους είτε ζώα που ταΐ-
ζουν) να επικοινωνήσουν με 
τον ΦΑΡΟ για να τα εμβο-
λιάσουν. Ο εμβολιασμός 
είναι εντελώς δωρεάν και 
μπορεί να γίνει στο ιατρείο 

του ΦΑΡΟΥ όταν οι κτηνί-
ατροι βρίσκονται στο νησί, 
αλλά επίσης και στο μεσοδι-
άστημα της λειτουργίας του 
ιατρείου μια και ο ΦΑΡΟΣ 
είναι σε θέση να προσφέρει 
και να χορηγήσει τα εμβό-
λια ανά πάσα στιγμή. Το κάθε 
εμβόλιο κοστίζει 6 Ευρώ 
και ο ΦΑΡΟΣ καλύπτει το 
κόστος των εμβολίων μέσω 
εθελοντικών προσφορών του 
κόσμου.
Το να έχουμε υγιή ζώα είναι 
κάτι απολύτως απαραίτητο 
για το νησί μας και πρέπει 
να τα προσέχουμε και να τα 
φροντίζουμε όλο το χρόνο. 
Σας παρακαλούμε, εμβολιά-
στε τα ζώα σας είτε είναι δικά 
σας είτε είναι ζώα που προσέ-
χετε ή ταΐζετε.

Ο Γιάννης Βολονάκης, ο μαθηματικός, 
εδώ και 3-4 χρόνια ασχολήθηκε εντα-
τικά με τη συγγραφή ενός Λεξικού του 
Συμιακού Ιδιώματος (Συμιακιάς διαλέ-
κτου), που είναι σχεδόν έτοιμο και θα 

το τυπώσει σύντομα. Είναι πλέον θέμα τυπογραφικό.
Έχει στην κυριολεξία «φρακάρει» από χιλιάδες λέξεις συμιακές και δύσκολα ανακαλύπτει άλλες. 
Όμως πιστεύει, όπως μας είπε, ότι πολλές θα του έχουν διαφύγει και γιαυτό ζητά τη βοήθειά σας, 
ώστε το Λεξικό αυτό να γίνει πιο άρτιο. Σας ζητά, να γράψετε σ’ ένα χαρτάκι 10-20 λέξεις συμιακές, 
που να μην είναι τόσο συνηθισμένες. Δίπλα στην κάθε λέξη να γράψετε την έννοιά της, π.χ. ποδοσί-
μι= αμανάτι, ταχυδρομικό δέμα ή ππώθω= σπρώχνω, παρασύρω.
Η ενέργειά σας αυτή θα είναι χαρά μεγάλη γι’ αυτόν μα και για σας, αφού έτσι θα συμβάλλετε σ’ αυτό 
το σοβαρό έργο, που αφορά στη Σύμη μας.
Το τηλέφωνό του είναι 22460-71142
                                                                       Σύμη, 5-8-08
                                                                       Ι. Μ. Βολονάκης

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΘΕΡΜΗ

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
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ΤO ΓΛΥΚΟ 
ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Τώρα που τα παιδάκια μας 
σκύβουν πάνω από τα βιβλία 
και διαβάζουν γράφουν και 
κουράζονται τι ποιο γλυκό 
από το να τους προσφέρε-
τε μια μους σοκολάτας για 
να πάρουν δυνάμεις και να 

γλυκαθούν. Είναι τόσο 
εύκολη συνταγή που 
μπορείτε να τη φτιάξε-
τε μαζί με τα παιδιά σας 
, να κάνουν και αυτά 
ένα ευχάριστο διάλειμ-
μα από τα διαβάσμα-

Γρήγορη μους σοκολάτας
τα τους.
Υλικά για 5 άτομα
5 αβγά, 100γρ ζάχαρη, 250γρ 
κουβερτούρα (50-55% κακάο) 
και 100γρ κρέμα γάλακτος με 
35% λιπαρά και λίγα καβουρ-
δισμένα αμύγδαλα για το γαρ-

νίρισμα.
Εκτέλεση
Στον κάδο του μίξερ βάζου-
με τα αβγά με τη ζάχαρη 
και τα χτυπάμε ωσότου το 
μείγμα ασπρίσει.
Λιώνουμε την κουβερτούρα 
σε μπενμαρί ή σε φούρνο 
μικροκυμάτων και προσθέ-
τουμε την κρέμα γάλακτος 
ανακατεύοντας ελαφρώς.
Στη συνέχεια ρίχνουμε 
το μείγμα των αβγών στη 
σοκολάτα ανακατεύουμε 
καλά , μοιράζουμε σε μπολ 

και τα βάζουμε στο 
ψυγείο τουλάχιστον 
για 2 ώρες.  
Σερβίρουμε πασπαλί-
ζοντας με τα καβουρ-
ντισμένα αμύγδαλα.
Καλή επιτυχία!

Σμαράγδα Μακρή
Μαθήματα Μαγειρικής 

Εγνατία 112, 54622
Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310.27.80.27

Πέρασε και φέτος το καλοκαιράκι. Ένα ακόμη δροσερό καλοκαίρι στη θάλασσα του Νημπο-
ριού… Εκεί όπου ο πουνέντης, αυτό το ευεργετικό, καθαρό και γεμάτο από τις μυρωδιές του 
βουνού αεράκι, συνεχίζει να μας δροσίζει στο καλοκαιρινό λιοπύρι. Εξακολουθεί να μας δροσίζει, 
την ίδια στιγμή που άλλοι  ‘ψήνονται’ και καταφεύγουν στα κλιματιστικά μηχανήματα. Εξακολου-
θεί να μας δροσίζει, ταυτόχρονα όμως βοηθάει να απομακρύνονται και οι βρωμιές από τη θάλασ-
σα προς τις απέναντι ακτές της γείτονος Τουρκίας… 
Εξίσου ευεργετικά είναι και τα μπάνια στη θάλασσα του Νημποριού. Στη θάλασσα που χρόνια 
τώρα ανέχεται την αχαριστία όλων μας. Και λέγω όλων μας, γιατί όλοι μας έχουμε ένα μερί-
διο ευθύνης για τη σημερινή κατάντια της… Που είναι η θάλασσα του Νημποριού, αλλά και του 
Γιαλού ιδιαίτερα, πριν τριάντα έξι χρόνια; Αυτό το χρονικό όριο σύγκρισης αναφέρω, γιατί πριν 
τόσα χρόνια αντίκρυσα τη θάλασσα της Σύμης για πρώτη φορά. 
Που είναι οι αχινοί, που είναι οι άφθονες πατελίνες, τα άφθονα ψαράκια πέρκες χάνοι κλπ, τα 
άφθονα χταπόδια που ανεξέλεγκτα ψαρεύονται και τείνουν να εξαφανιστούν; Που είναι οι μεζέδες 
και τα τόσα καλούδια του βυθού που η ρύπανση δεν τους επιτρέπει να αναπτυχθούν; 
Τα κότερα που μπαινοβγαίνουν, ανεξέλεγκτα ίσως, θα πρέπει να σέβονται το περιβάλλον, να ελέγ-
χονται από τους αρμόδιους και να τιμωρούνται για κάθε είδους ρύπανση. 
Επιστήμονες φρονούν ότι κάποια στιγμή η θάλασσα θα είναι ακατάλληλη για μπάνια και πολύ επι-
κίνδυνη για την υγεία μας. Θα εμφανιστούν επιδημίες και η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Τα ‘ψα-
ράκια’ (ιχθυοκαλλιέργειες) στο Κοκκινόχωμα ακού-
στηκε ότι φεύγουν. Το βέβαιο είναι όμως ότι η ρύπαν-
ση δεν προέρχεται μόνο απ’ αυτά.
 Είναι μέρες στο Νημποριό που όταν πάψει να φυσά 
ο πουνέντης, όταν υπάρχει άπνοια ή φυσάει αντίθε-
τος άνεμος, ιδιαίτερα τα βράδια, τα πράγματα είναι 
ανησυχητικά… Παρατηρούνται ακαθαρσίες, σακούλες, διάφορα αντικείμενα και λάδια στην επι-
φάνεια της θάλασσας. Επικρατεί δυσοσμία και γεννάται το ερώτημα : Από πού προέρχονται όλα 
αυτά;  
Σκουπίδια: Οφείλουμε όλοι να βοηθήσουμε στο έργο του Δήμου, για μια πόλη καθαρή, για τις 
ακτές απαλλαγμένες από κάθε είδους ξένα αντικείμενα. 
Ηχορύπανση : Τα μηχανάκια με τις εξατμίσεις τους και με τις ‘σούζες’ τους, δεν έχουν προηγούμε-
νο. Οι δράστες πρέπει να συλλαμβάνονται και να τιμωρούνται. 
Δρόμος Γιαλού-Νημποριού: Χρόνια τώρα υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Ο παλιός χωματόδρο-
μος μπορεί να ήταν στενός, αλλά τα φώτα βοηθούσαν για ένα παραθαλάσσιο νυχτερινό περίπατο. 
Βέβαια αυτά είχαν τοποθετηθεί από το εσωτερικό μέρος του δρόμου, αργότερα ξηλώθηκαν όταν 
αυτός φάρδυνε και το πρόβλημα με τις λακκούβες και τις πέτρες παραμένει… 
Ας πούμε ότι ένας παραθεριστής θέλει να κατέβει το βράδυ από το Νημποριό στο Γιαλό. Μέσον 
δεν υπάρχει. Αν είναι νέος, με το φακό μπορεί να τα καταφέρει. Αν είναι όμως ηλικιωμένος ή ανή-
μπορος, πρέπει αναγκαστικά να καθηλωθεί…
Κάθε χρόνο ακούμε ότι πραγματοποιήθηκε η μελέτη, οι λακκούβες δεν σκεπάζονται πρόχειρα, δεν 
τσιμεντώνεται ο δρόμος, γιατί περιμένουμε να γίνει μια και καλή… Εγώ από τη δική μου πλευρά 
μίλησα με τη Δημοτική αρχή και με 
πληροφόρησε ότι το έργο είχε εντα-
χθεί στο πρόγραμμα 5/11, για να 
δημοπρατηθεί από την Εγνατία. Στη 
συνέχεια μίλησα με την Εγνατία και 
μου είπαν ότι στο εξής αρμόδια θα 
είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου. Ο Δήμαρχος είναι ενήμερος για 
όλα αυτά. Άφησε να εννοηθεί όμως 
ότι για να προχωρήσει το θέμα χρει-
άζεται ‘σπρώξιμο ‘. Πήρα την πρω-
τοβουλία, πλησίασα αρμόδια πρό-
σωπα, έκαμα επιστολές και περιμέ-
νω. Περιμένω με όση υπομονή μου 
έχει απομείνει. Είναι απαράδεκτο να 
ταλαιπωρούνται ντόπιοι και ξένοι 
τουρίστες. Δεν πάει άλλο!
Ύδρευση : Προς το παρόν δεν στε-
ρηθήκαμε νερό, το πολύτιμο αυτό 
αγαθό. Όμως, κατά τη γνώμη μου, 
πρέπει να γίνουν έργα. Πρέπει να 
προλάβουμε, πριν είναι αργά… Το 
νερό δεν είναι ανεξάντλητο, δεν 
πρέπει να σπαταλάται, πρέπει να 
ξοδεύεται με σύνεση. Μετά τις πρό-
σφατες πυρκαγιές, ίσως και η Ρόδος 
αντιμετωπίσει πρόβλημα και δεν θα 
είναι σε θέση να μας βοηθήσει. 
Φεστιβάλ : Η προσπάθεια στην επι-
τυχία του από τη μεριά του Δήμου 
κρίνεται ικανοποιητική. Όμως, η ανταπόκριση του κόσμου, ιδιαίτερα τελευταία, ήταν απαράδε-
κτη. Οι συμμετοχές, για παράδειγμα στους κολυμβητικούς αγώνες από τη μεριά μας ήταν ελάχι-
στες, σε σχέση με τη γείτονα Τουρκία. Δεν ήταν όπως παλιά. Η προσέλευση του κόσμου στις εκδη-
λώσεις καλής γειτονίας στην πλατεία της Σύμης ήταν ελάχιστη. Αντίθετα, ο χώρος των εκδηλώ-
σεων στην Ντάτσα ήταν κατάμεστος. Τα ζωηρά χειροκροτήματά τους ήταν ακατάπαυστα. Γιατί 
να τους δώσουμε το δικαίωμα να μας θεωρούν ‘λίγους’ και ‘μικρούς’ και να υψώνουν τη μικρή 
σημαία μας, ενώ εκείνοι να υψώνουν τη μεγάλη δική τους ;   
Κοινωνικές σχέσεις στο νησί : Οι κοινωνικές σχέσεις όλο και περισσότερο λιγοστεύουν… Δεν 
είναι όπως παλιά, που ο κόσμος έσμιγε, μιλούσε ο ένας στον άλλο, η καλημέρα δεν έλειπε. Ο 
κόσμος σιγά-σιγά απομονώνεται και επιδιώκει το συμφέρον και μόνο. Αν έχει συμφέρον, θα σου 
μιλήσει, διαφορετικά θα προτιμήσει ν’ αλλάξει δρόμο… Βέβαια τα κουτσομπολιά δίνουν και παίρ-
νουν. Τα παρατσούκλια δε λείπουν. Όπως και να φερθείς, κινδυνεύεις να παγιδευτείς… Οι τσακω-
μοί για ασήμαντες αφορμές και κυρίως για το συμφέρον, δημιουργούν άσχημες καταστάσεις. Συμ-
βαίνει σε μια χούφτα ανθρώπους, να μη μιλάει ο ένας στον άλλο…
Νέα ζευγάρια : Είναι άξια επαίνου τα νέα ζευγάρια. Παρά τις τόσες δυσκολίες, οικονομικές και μη, 
δεν το βάζουν κάτω. Το παλεύουν. Είναι επίσης άξια επαίνου τα ζευγάρια που κάνουν πάνω από 
δύο παιδιά. Το ακριτικό νησί μας χρειάζεται παιδιά και αυτό γίνεται. Τα μεγαλώνουν παραδοσια-
κά, σπουδάζουν, προοδεύουν και αγαπούν την ιδιαίτερή τους πατρίδα. 
Το επόμενο θέμα που θα επιθυμούσα να σχολιάσω είναι οι λαθρομετανάστες. Όλοι πρέπει να βοη-
θήσουμε, ώστε να μειωθεί, όσο γίνεται, το φαινόμενο αυτό. Κάθε προσπάθεια αποβίβασης λαθρο-
μεταναστών πρέπει να αντιμετωπίζεται και να καταγγέλλεται. Οι τοπικές Αρχές και ιδιαίτερα η 
Πολιτεία, πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση.   
Το τελευταίο σχόλιο αφορά την πρόσβαση στο νησί της Σύμης από Πειραιά. Φέτος, ταξιδεύο-
ντας με αυτοκίνητο και μετά την απόφαση για το  ‘Σύμη’ να μη δέχεται αυτοκίνητα, δημιουργή-
θηκε πρόβλημα. Ενώ πέρυσι είχε άμεση ανταπόκριση για τη Σύμη, μετά την άφιξη του Blue Star 
στη Ρόδο. Φέτος ήσουν υποχρεωμένος να ταξιδέψεις μόνο μια φορά την εβδομάδα από Πειραιά 
και με το συγκεκριμένο πλοίο ‘Διαγόρας’ και όχι το «Blue Star», για να πάρεις στη συνέχεια τον 
«Πρωτέα» στις 12 το μεσημέρι για τη Σύμη. Το να στείλεις το αυτοκίνητο ασυνόδευτο ή να ταξι-
δέψεις με την άγονη γραμμή, είναι προσωπική επιλογή στον καθένα. Στην επιστροφή για Πειραιά, 
η αναχώρηση με τον Πρωτέα στις 12 το μεσημέρι από τη Σύμη, εξυπηρετεί.

ΣΥΜΙΑΚΑ  ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Του Μανώλη Ζωνουδάκη, 
εξ αγχιστείας Συμιακού.



τιμες οδηγί-
ες του. Για 
την κατα-
σκευή τους χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα καλούπια 
από κεραμίδι και χώμα μέσα στα οποία οι καμπανοποιοί 
ρίχνουν τον χαλκό κατά ποσοστό 80% και τον κασσίτε-
ρο κατά 20% που ψήνονται μέσα σε ξυλόφουρνο. Μέσα 
στο υλικό αυτό γίνεται και σμίλευση ώστε «εάν θέλου-
με να έχουμε βαρύτονο ήχο αυξάνουμε τον χαλκό, ενώ 
όταν θέλουμε υψίτονο ήχο αυξάνουμε τον κασσίτερο», 
λέει ο Τάσος Αναστασιάδης. Οι καμπάνες που κατασκευ-
άζονται έχουν βάρος από 8 μέχρι 150 κιλά σε χειροποί-
ητα καλούπια. Ο πατέρας του Τάσου το έτος 1910 κατα-
σκεύασε την καμπάνα της Μονής του Πανορμίτη Σύμης 
που είναι βάρους 750 κιλών και μέχρι σήμερα οι ήχοι 
της καλωσορίζουν τους επισκέπτες του μοναστηριού. Το 
καμπανοποιείο της Σύμης έχει χαρακτηριστεί ως διατη-
ρητέο κτίριο επί υπουργίας Μελίνας Μερκούρη το 1982. 
Εκτός από τη μοναδικότητά του, υπάρχουν μέσα σ’ αυτό 
ακόμη και ξύλινα και πήλινα καλούπια και άλλα εξαρ-
τήματα για την κατασκευή μηχανημάτων στα τέλη του 
18ου αιώνα, π.χ. αντλιών, γερανών, όπως επίσης και μια 
ατμομηχανή που ο παππούς Αναστασιάδης έφερε από τη 
Σμύρνη το έτος 1868! 
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
τη στήλη επιμελείται η Αντιγόνη Παλατιανού

Οι Έλληνες κάμανε πολλούς πολέμους και πολλές επανα-
στάσεις, ώσπου τέλος κουράστηκαν. Γι’ αυτό μαζέψαν μες 
στα σύνορά τους απ’ την Ασία κι από άλλα μέρη όλους τους 
χριστιανούς, κι είπανε «Τώρα πια να συχάσουμε». Ζούσαν 
την ταπεινή και δύσκολη ζωή των βουνών και των θαλασ-
σών τους, άρχοντες και λαός θέλανε πολύ την ειρήνη, κι οι 
γραμματικοί γράφανε βιβλία που λέγανε για τα’ αγαθά της 
ειρήνης. Τότες έτυχε και μπήκαν πάλι τα μεγάλα Έθνη του 
κόσμου σε θανάσιμη αμάχη. Οι Έλληνες όταν το μάθανε 
είπαν «Εμείς δεν έχουμε να μοιράσουμε με κανένα γείτονά 

μας γη για θάλασσα. Θα μεί-
νουμε σε ειρήνη». Και μείναν 
κάμποσο καιρό σε ειρήνη. Μα 

επειδή είχαν πολλά λιμάνια και θάλασσες, που ήταν περά-
σματα των καραβιών, ένας μεγάλος γείτονάς τους άρχισε 
πολύ να τους πειράζει με λόγια και με έργα. Ανήμερα της 
Παναγίας, Αυγούστου 15, ο λαός των βουνών και των ψαρά-
δων της Ελλάδας πήγε με πολλά καράβια να προσκυνήσει τη 
μητέρα του Θεού σ’ ένα νησί στο Αρχιπέλαγο. Ήταν συνή-
θεια σαν τέτοια μέρα να πηγαίνει στο 
νησί μαζί με τα καράβια κι ένα πολε-
μικό. Έφτασε στο νησί το πολεμι-
κό καράβι, έριξε άγκυρα και σιάρισε 
τις παντιέρες του. Τότες ο κακό γείτο-
νας, που ήθελε να βάλει σε μπελά τους 
Έλληνες, κρυμμένος μες στη θάλασσα, 
έριξε τορπίλα και βούλιαξε το πολε-
μικό, σκότωσε κάμποσους κι απ’ τους 
ναύτες. Έριξε και στα καράβια των 
προσκυνητάδων, και πολύς θρήνος 
θα γινόταν ανάμεσα σε γυναίκες και 
παιδιά, αν δεν τύχαινε ένας μώλος του 
λιμανιού, όπου πήγαν και σκάσαν οι 
τορπίλες. Τότες ο λαός των Ελλήνων 
πολύ θύμωσε, θύμωσε κι η Παναγία, 
όμως είπαν Ας κάμουμε πως δεν βλέ-
πουμε, να μείνουμε σε ειρήνη». Όταν, 
ύστερα από λίγο, άνθρωπος σταλμέ-
νος απ’ τον κακό γείτονα πήγε περα-
σμένα μεσάνυχτα και μήνυσε στους 
Έλληνες πως «Ο στρατός μας θα μπει 
σε τρεις ώρες στη χώρα σας να πάρει 
ότι θέλει από γη κι από θάλασσα, και 
να μην κάμετε τίποτα, γιατί αλλιώς θα 
σας κάνουμε γης μαδιάμ, έθνος τόσο 
μεγάλο και πολύ μοβόρο καταπώς είμα-
στε». Τότες οι Έλληνες θυμηθήκαν την 
παλιά ιστορία της μικρής τους χώρας, 
θυμηθήκαν πόσες φορές τα βάλανε οι πρόγονοί τους με τους 
βάρβαρους κάθε φορά που ήταν σε κίντυνο η λευτεριά τους, 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ 1940
του Ηλία Βενέζη 

και είπαν όπως πάντα είπαν οι Έλληνες «Ελάτε να τα 
πάρετε. Θα πολεμήσουμε». Διαλαλήσανε τότες σ’ όλη τη 
χώρα οι μπουρούδες που είχαν βάλει στα κεραμίδια των 
σπιτιών πως ο τόπος κιντυνεύει και θα γίνει πόλεμος. Το 
τι έγινε τότες με τα ξημερώματα δε λέγεται. Οι μπουρού-
δες μουγκρίζανε όμοια με ζωντανά που τα σφάζουν οι 
άνθρωποι στις πολιτείες τρέχανε, πήραν το μήνυμα στα 
βουνά οι βοσκοί, κι οι ψαράδες στις θάλασσες, όλα τα 

πλεούμενα γύρισαν πλώρη, κι όλοι οι βοσκοί 
τρέχαν να πάρουν τα’ άρματα. Στο μεταξύ ο 
κακός γείτονας έστειλε σιδερένια πουλιά στο 
γαλανό ουρανό των Ελλήνων, και ρίχνανε μπό-
μπες και σκοτώνανε γυναίκες και παιδιά. «Ε! λέγανε οι 
ξένοι άνθρωποι που βλέπανε τα γινόμενα, τι θα κάμει 

τόσο μικρός λαός με τόσο μεγάλο γείτονα; Θα γονατίσει 
σε μια μέρα!» Μα ο λαός πίστευε πως θα τον βοηθήσει 

από τη συλλογή «Ώρα πολέμου»

Ο Ηλίας Βενέζης (φι-
λολογικό ψευδώνυ-
μο του Ηλία Μάλλου 
), γεννήθηκε το 1904 
στην Κυδωνία της Μ. 
Ασίας, πεζογράφος, 
ακαδημαϊκός (1957). 
Διετέλεσε Γεν. Γραμ-
ματέας του Εθνικού 
Θεάτρου και Διευθύ-
νων Σύμβουλος του 
ίδιου οργανισμού 
(1952). Έργα του 
«Νούμερο 31328», 
«Γαλήνη», «Αιολι-
κή γη», «Έξοδος», η 
συλλογή διηγημάτων 
«Ώρες πολέμου», το 
θεατρικό «Μπλοκ 
C», ταξιδιωτικά, κ.α. 

η προσβλημένη Παναγία. «Καλά, περιμένετε να δείτε. 
Περιμένετε ύστερα από ένα μήνα, τα εισόδια της Θεο-

τόκου». Οι μητέρες στέλναν τ’ αγόρια τους να πολεμή-
σουνε και λέγαν «Να μη γυρίσετε α δε ρίξετε τον αντί-
χριστο στη θάλασσα». Οι Εκκλησίες δώσανε τα αναθή-
ματα των πιστών, χρυσά καραβάκια και αγγέλους και 
ασημένια χέρια, κι οι γραμματικοί που γράφανε πριν 
βιβλία για τα δεινά του πολέμου, στείλανε μήνυμα στις 
άλλες χώρες και είπανε πως τέτοιο άδικο δεν ξαναστά-
θηκε, λοιπόν θα υπερασπίσουμε τη γη μας και την ελευ-
θερία. Πέρασε μια μέρα, και οι βάρβαροι που λέγαν πως 
με τα φουσάτα τους θα πατήσουν τη χώρα, δεν μπόρε-
σαν να μπουν. Πέρασε κι άλλη μέρα, και πάλι δεν μπό-
ρεσαν, επειδή στα περάσματα των βουνών είχαν φτάσει 
οι Έλληνες και τους πολεμούσαν. Πέρασαν έτσι πολλές 
μέρες, ο λαός έβλεπε οράματα με αρχαγγέλους και μαυ-
ροντυμένες γυναίκες, κι έλεγε ο ένας στον άλλο «Περι-
μένετε τα εισόδια της Θεοτόκου». Και όταν ξημέρωσε 
η μέρα αυτή, μεγάλη χαρά ήρθε στους Έλληνες. Ήρθε 
μήνυμα πως οι βοσκοί και οι ψαράδες που ξεσηκώθηκαν 
να σταματήσουν τους βάρβαρους, τους κυνήγησαν μες 
στη χώρα τους και τους πήραν πολλά λάφυρα, άρματα 
και φυσέκια, και μια μεγάλη πολιτεία, την Κορυτσά. Τα 
γυναικόπαιδα κουβαλούσαν στους πολεμιστές βόλια 
και θροφές, και κατρακυλούσαν πάνου στους οχτρούς 
πέτρες και τους σκότωναν. Όσοι οχτροί γλίτωσαν, 
πήραν τ’ άγρια βουνά και τους φάγανε οι λύκοι. Τότες 
έγινε μεγάλος εορτασμός στη χώρα των Ελλήνων. Οι 
καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα τρεις 
μέρες, και τα σπίτια βάλανε σημαίες, και ο Αρχιεπίσκο-
πος φόρεσε άμφια καμωμένα με ασήμι, και γύρω του 
έβαλε μαυροφορεμένες αρχιμαντρίτες και δοξάσανε το 
Θεό. Ο λαός έψελνε «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ», και οι 
γυναίκες κλάψανε σιωπηλά όταν μνημόνεψαν τους σκο-
τωμένους πολεμιστές. 

«Εάν δεν παρθούν σύντομα τα απαραίτητα μέτρα υπάρχει 
κίνδυνος να καταρρεύσει το κτίριο του μοναδικού καμπανο-
ποιείου στο Αιγαίο». Ο 82χρονος Τάσος Αναστασιάδης είναι 
καμπανοποιός τρίτης γενιάς και ήδη έχει παραδώσει τα ηνία 
του καμπανοποιείου που ίδρυσε ο παππούς του Μιχάλης, το 
1863 στη Σύμη, στον γιο του.
Για 145 χρόνια στην περιοχή Νιμποριό της 
Σύμης η οικογένεια Αναστασιάδη συνεχίζει με 
αξιοθαύμαστο τρόπο την παράδοση. Αρχικά ο 
παππούς Μιχάλης, ο οποίος ίδρυσε το χυτήριο 
επί Τουρκοκρατίας, στη συνέχεια ο γιος του 
Δημήτρης και μέχρι πρόσφατα ο Τάσος, που 
τώρα παρέδωσε τη σκυτάλη στον γιο του Φιλή-
μονα, ο οποίος με την ίδια μαεστρία κατασκευ-
άζει χειροποίητες καμπάνες σε ένα κτίριο που 
έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο μνημείο. «Το 
καμπανοποιείο μας έχει κατασκευάσει μέχρι 
τώρα εκατοντάδες καμπάνες» λέει ο Τάσος Ανα-
στασιάδης, που υπολογίζει ότι ο παππούς του 

με τον πατέρα 
του έφτιαξαν 
περίπου 600 
καμπάνες, ο 
ίδιος 45 και ο 

Από την εφημερίδα «ΤΑ 
ΝΕΑ» της Τετάρτης 1ης 
Οκτωβρίου.

Ρεπορτάζ Γιώργος Ζαχαριάδης

Ο άρχοντας του καμπαναριού
Από πάππο προς πάππο κρατάει η τέχνη και το μεράκι για τον 82χρονο καμπανοποιό

γιος του 27 μέχρι τώρα. «Είναι μια δύσκολη δουλειά που 
θέλει μεράκι και τέχνη, αλλά το καλό αποτέλεσμα το απο-
λαμβάνει κανείς στο τέλος από τον ήχο» υπογραμμίζει ο 
«καμπανοποιός του Αιγαίου» που μέχρι και σήμερα εξα-
κολουθεί να επιβλέπει στο χυτήριο και να δίνει τις πολύ-
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Προτείνουμε την ελεγχόμε-
νη στάθμευση στα παρακάτω 
σημεία:

-Στο πάρκινκ της κεντρικής 
πλατείας του Γιαλού.
-Στο πάρκινκ της Κουλου-
ντρής.
-Στο πάρκινκ κατά μήκος του 
λιμανιού δίπλα από το εστια-
τόριο του Δημήτρη Σύκαλλου 
έως και τη στάση του λεωφο-
ρείου. 
-Στην ποταμιά προτείνου-
με την ελεγχόμενη στάθμευ-
ση μόνο κατά τους θερινούς 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

Υπόμνημα με τις προτάσεις της 
σε πρώτη φάση, για ρύθμιση της 
κυκλοφορίας και τους χώρους 
στάθμευσης στον Γιαλό, κατέθε-
σε στο Δημ. Συμβούλιο η Δημοτι-
κή Αστυνομία Σύμης. Οι προτάσεις 
δόθηκαν στους δημοτικούς συμ-
βούλους προκειμένου να συζητη-
θούν στο επόμενο Δημ. Συμβούλιο 
και να ληφθούν οι σχετικές αποφά-
σεις. Παραθέτουμε το κείμενο το 
οποίο υπέβαλε η Δημοτική Αστυ-
νομία και στο επόμενο φύλλο θα 
σας ενημερώσουμε για τις αποφά-
σεις που ελήφθησαν. 

μήνες, ενώ 
κατά τη διάρ-
κεια του χειμώ-
να ( Νοέμβρι-
ο- Μάρτη) να 
απαγορεύεται 
καθώς ελλο-
χεύει ο κίνδυ-
νος να παρα-
συρθούν οχή-
ματα από τον 
ποταμό. 
-Το ένα εκ των 
δύο πάρκινγκ 
στο χωριό 
(προτείνουμε 
αυτό απένα-
ντι από το 1ο 
Δημοτικό σχο-
λείο) να είναι 
ελεγχόμενο. 
Οι ώρες λει-
τουργίας της 
ελεγχόμενης 

στάθμευσης προτείνουμε να 

είναι οι εξής: 
Από τις 9:00– 21:00. 
Εξαίρεση από την ελεγχόμενη 
δικαιούνται οι μόνιμοι κάτοι-
κοι των εν λόγω περιοχών, 
όπου θα τους δίνεται άδεια να 
παρκάρουν δωρεάν σε σημεία 
της ελεγχόμενης, κατόπιν υπο-
δείξεως της δημοτικής αστυ-
νομίας. Οι κάρτες θα δίνονται 
με επίδειξη μόνιμης κατοικίας 
και εφόσον εγκρίνει η επιτρο-

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
πή αξιολόγησης των ενστά-
σεων. 
Όσον αφορά την επιτροπή 
αξιολόγησης των ενστάσε-
ων προτείνουμε να απαρτί-
ζεται από τους εξής:
Τον Δήμαρχο, τον αντιδή-
μαρχο, ένα μέλος από τη 
μειοψηφία και τον Δημοτικό 
Αστυνομικό Γιώργο Παπα-
καλοδούκα. 
Τα εισιτήρια για την ελεγχό-
μενη στάθμευση θα πωλού-
νται στα περίπτερα και στο 
Δήμο Σύμης έναντι χρη-
ματικού αντιτίμου που θα 
ορίσει το δημοτικό συμβού-
λιο ( τιμή κατά ώρα, ημέρα 
και εβδομάδα), σύμφωνα 
με το σύστημα που επικρα-
τεί στη Δημοτική Αστυνο-
μία Θεσσαλονίκης, δηλαδή 
εισιτήριο με ξυστή επιφά-
νεια. 
Προτείνουνε επίσης την 

ψήφιση απόφασης που να 
αφορά τα παρακάτω:
-Τα οχήματα που θα φέρουν 
κάρτα ελεύθερης στάθμευ-
σης θα πρέπει να φαίνονται 
ότι κινούνται. Να μην είναι 
δηλαδή ακινητοποιημέ-
να για διάστημα μεγαλύτε-
ρο των δέκα ημερών. Αυτό 
θα έγκειται στην κρίση των 
δημοτικών αστυνομικών 
και σε τέτοια περίπτωση θα 

ειδοποιείται ο οδηγός για την 
μ ε τ α κ ί ν η σ ή 
του οχήματός 
του. Η επιβολή 
προστίμου σε 
άρνηση μετα-
κίνησής του θα 
ισοδυναμεί με 
την ταυτόχρο-
νη άρση του 
δικαιώματός 
του να παρκά-
ρει ελεύθερα 
και θα επιβάλλεται το πρόστι-
μο που επιβάλλεται σε περι-
πτώσεις παράνομης στάθμευ-
σης στην ελεγχόμενη.
-Να τοποθετηθούν διαγραμ-
μίσεις στα παρακάτω σημεία:
Μπλε γραμμές: σε όλες τις 
περιπτώσεις ελεγχόμενης 
στάθμευσης.
Λευκές γραμμές: στις περι-
πτώσεις δωρεάν στάθμευσης.
Κίτρινες: στις περιπτώσεις 

που απαγο-
ρεύεται το 
πάρκινγκ . Τα 
σημεία αυτά 
θεωρούμε ότι 
είναι οι περι-
πτώσεις όπου 
παρεμποδίζε-
ται η ομαλή 
δ ι έ λ ε υ σ η 

των οχημάτων, όπως: Πιτίνι, 
μπροστά από το τελωνείο, σε 
ράμπες, στροφή για μεγάλη 
κατηφόρα προς Πέδι, στροφή 
του Τεχνικού επαγγελματι-
κού λυκείου,  περιμετρικά 
του Γιαλού και σε σημεία 
όπου θεωρεί η επιτροπή αξι-
ολόγησης των ενστάσεων ότι 
πρέπει να τοποθετηθούν. 
Αν σε κάποια οδικά σημεία 

δεν υπάρχει κίτρινη δια-
γράμμιση, αυτό δεν αίρει 
το δικαίωμα του δημοτικού 
αστυνομικού να βεβαιώσει 
παράβαση παρεμπόδισης 
κυκλοφορίας, εφόσον είναι 
πρόδηλο ότι η παραπάνω 

αιτίαση υφίστα-
ται. 
Σ η μ α ν τ ι κ ή 
π α ρ α τ ή ρ η σ η 
αποτελεί και το 
εξής:
Οι οδηγοί οφεί-
λουν να παρκά-
ρουν σύμφω-
να με τις δια-
γραμμίσεις που 
φέρει το οδό-

στρωμα. Π.χ. θα υπάρχει 
διαφορετική διαγράμμιση 
για ix, δίκυκλα κλπ. Η μη 
συμμόρφωση θα επιφέρει 
και την αντίστοιχη επιβο-
λή προστίμου. Αυτό προ-
τείνουμε να ισχύει ανεξαρ-
τήτως χρώματος διαγράμ-
μισης. 
Πέρα από τα παραπάνω, 
όσον αφορά τις βάρκες, και 
την τοποθέτηση τους κατά 
τους χειμερινούς μήνες, 
προτείνουμε όπως τοποθε-
τηθούν στο πάρκινγκ δίπλα 
από το καφέ-μπαρ  Τσατί 
στο Χαράνι, έναντι αντιτί-
μου που θα ορίσει το Δημο-
τικό συμβούλιο, και τα 
τρέιλερ στην στροφή τη 
μεγάλη, επίσης έναντι αντι-
τίμου. 
Επιπρόσθετα, προτείνου-
με την τοποθέτηση καθρε-
φτών-πινακίδων στα εξής 
σημεία: 
Καθρέφτες στην περιο-
χή των Μύλων, στο στενό 
του ξενοδοχείου Χωριό, 
στροφή κατηφόρας προς 
Πέδι (οικία Χιωτισσού).
Απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης: στο γεφυρά-

κι (καλντιρίμι), στα δημοτι-
κά σχολεία χωριού Γιαλού, 
στην ανηφόρα του Γυμνα-
σίου, στη στροφή του Τεχνι-
κού επαγγελματικού Λυκεί-
ου, στο Μουράγιο κατά 
μήκος της προβλήτας και 
όπου αλλού θεωρήσουν τα 
μέλη του δημοτικού συμ-
βουλίου ότι είναι απαραίτη-
το να τοποθετηθούν. 
Πινακίδες ελεγχόμενης 
στάθμευσης στα προανα-
φερθέντα σημεία.
Πινακίδες ελεύθερης στάθ-
μευσης, όπου δεν απαγορεύ-
εται η στάθμευση.  
Επίσης μία ποινή που ισχύει 
στο Δήμο Κατερίνης και 
μπορεί να εφαρμοστεί και 
στο Δήμο Σύμης αφορά 
αυτόν που οφείλει διοικητι-
κά πρόστιμα στο Δήμο και 
θέλει να βγάλει μία άδεια 
π.χ. για κατάστημα. Στην 
περίπτωση αυτή δε θα πρέπει 
να δίνεται η «άδεια μη οφει-
λής», η οποία είναι απαραί-
τητο δικαιολογητικό.
Όσοι πάλι οφείλουν δημο-
τικά τέλη για τραπεζοκαθί-
σματα ή για οποιαδήποτε 
άλλη χρήση που προκύπτει 
κατόπιν αδείας από το Δήμο, 
προτείνουμε να μη δίνεται 
η παραχώρηση χώρου την 
επόμενη τουριστική σεζόν, 
εφόσον δεν έχει εξοφληθεί η 
προηγούμενη. 
Τέλος, απαιτείται η αγορά 
αυτοκινήτου για τις μετακι-
νήσεις της Δημοτικής Αστυ-
νομίας καθόσον δε δύναται 
να επιβλέπουμε όλο το νησί 
χωρίς μεταφορικό μέσο. 

Σας ευχαριστούμε.

Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί:
Παπακαλοδούκας Γεώργιος       
Δερμιτζάκης Στυλιανός 

Η Τράπεζα Δωδεκανήσου, η δική μας τράπεζα, μετά από 14 χρόνια 
επιτυχημένης λειτουργίας  κάνει τώρα το επόμενο μεγάλο βήμα, 
προχωρά στην αύξηση του Συνεταιριστικού της Κεφαλαίου με 
στόχο την δυναμική της ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας της και την επέκταση της σε νέες 
αγορές, εντός και εκτός Δωδεκανήσου.
Η Αύξηση Κεφαλαίου της Τράπεζας, σας 
προσφέρει μια  νέα δυνατότητα επένδυσης 
καθώς μπορείτε να αποκτήσετε σήμερα 
μερίδες στην τιμή των 110€  ενώ η τρέ-
χουσα τιμή είναι 130€ . Μετά από από-
φαση του Δ.Σ .της Τράπεζας, η τιμή της 
μερίδας από την 01-01-2009  θα ανέλθει 
στα 137€, 
Σας περιμένουμε σ’ ένα από τα 19 κατα-
στήματα μας για να σας ενημερώσουμε 
εκτενέστερα και σας καλούμε να επενδύ-
σετε σήμερα στην ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙ-
ΟΥ της Τράπεζάς μας για το συμφέρον 
σας και το συμφέρον του τόπου μας! 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Οι εγγραφές θα γίνονται σε όλα τα Κατα-
στήματα της Τράπεζας από 22 Σεπτεμβρί-
ου 2008  έως  31 Οκτωβρίου 2008. 
Η αύξηση χωρίζεται χρονολογικά σε δύο 
περιόδους. 
-Από 22/9/2008 έως και 10/10/2008, θα ασκήσουν τα προτιμησιακά 
τους δικαιώματα οι συνεταίροι που έχουν αγοράσει και εξοφλήσει 
πλήρως τις συνεταιριστικές τους μερίδες μέχρι και την 22 Αυγού-
στου 2008. 
-Από 11/10/2008 έως 31/10/2008, όσα δικαιώματα δεν έχουν ασκη-
θεί θα παραγραφούν και οι μερίδες που αντιστοιχούν σε αυτά θα 
διατεθούν με σειρά χρονικής προτεραιότητας σε παλαιούς και νέους 
συνεταίρους που επιθυμούν να αγοράσουν συνεταιριστικές μερί-
δες.
ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
Στην αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου μπορούν να συμμε-
τέχουν:
-Οι σημερινοί συνέταιροι της Τράπεζας, που έχουν εξοφλημένες 

Αύξηση Κεφαλαίου από την Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου    Εγγραφές από 22/9/2008  
έως 31/10/2008   «Επενδύουμε σήμερα για το συμφέρον μας & το συμφέρον του τόπου μας» 

συνεταιριστικές μερίδες μέχρι και την 22 Αυγούστου 2008, 
και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των 1.502 μερί-
δων για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαί-
ου. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορούν να αποκτή-

σουν  απεριόρι-
στο αριθμό μερί-
δων. 
-Νέοι συνεταίροι, 
φυσικά πρόσω-
πα ηλικίας άνω 
των 18 ετών και 
νομικά πρόσωπα, 
μέχρι τη συμπλή-
ρωση του ανωτέ-
ρω περιγραφόμε-
νου ορίου συνε-
ταιριστικών μερί-
δων.
ΟΡΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ 
Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι -
ΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια 
της αύξησης θα 
ισχύσουν τα ακό-
λουθα:
-Οι νέες μερίδες 

θα διατίθενται στην τιμή των 110€ , 
-Επισημαίνεται ότι η τρέχουσα τιμή της μερίδας έως 31-12-
2008 είναι 130€, ενώ το Δ.Σ. της Τράπεζας όρισε από 1-1-2009 
την τιμή της συνεταιριστικής μερίδας στα 137€ . 
-Η αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου θα γίνει με την ακό-
λουθη αναλογία:
-Όσοι συνεταίροι κατέχουν μέχρι και 10 συνεταιριστικές μερί-
δες δικαιούνται 1 νεα  μερίδα για κάθε 1παλαιά. 
-Όσοι συνεταίροι κατέχουν πάνω από 10 μερίδες δικαιούνται:
για τις 10 πρώτες μερίδες τους, 1 νέα μερίδα για κάθε 1 παλαιά 
και για τις υπόλοιπες μερίδες, 1 νέα μερίδα για κάθε 2 παλαι-
ές. Οι στρογγυλοποιήσεις μερίδων λογίζονται υπέρ του συνε-
ταίρου.

Για παράδειγμα, συνεταίρος που διαθέτει 73 μερίδες, μπορεί 
να αποκτήσει:
-για τις 10 πρώτες παλαιές μερίδες 10 νέες 
-για τις υπόλοιπες 73-10= 63, μπορεί να αποκτήσει 63/2= 31,5 
και  με την στρογγυλοποίηση, 32 νέες μερίδες. 

Συνολικά δικαιούται 10+32= 42 νέες  μερίδες στην τιμή των 
42x110€ =4.620€
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ: 
1.22/9/08 - 10/10/08 110 ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑΤΩΝ
2.22/9/08 – 10/10/08 130* ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
3.11/10/08 – 31/10/08 110** ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-
ΟΤΗΤΑΣ
* Η τιμή των 130€ ισχύει για όσα νέα μέλη θέλουν να εγγρα-
φούν στην Τράπεζα την περίοδο 22/9/08-10/10/08 και για όσα 
παλαιά μέλη επιθυμούν πρόσθετες μερίδες απ΄ όσες αντιστοι-
χούν στα προτιμησιακά τους δικαιώματα στην ίδια περίοδο. 
** Η εγγραφή νέων μελών συνοδεύεται με καταβολή δικαιώ-
ματος εγγραφής 5€.
Εκτιμώμενα έσοδα έκδοσης 17.070.000 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
-Στο Ενημερωτικό Δελτίο που διατίθεται περιέχονται όλες οι 
πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτη-
τα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικο-
νομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτι-
κών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου ΣΥΝ.ΠΕ 
από τους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση συνεταιριστι-
κών μερίδων. Περιγράφεται επίσης η διαδικασία που θα ακο-
λουθηθεί για τη διάθεση των νέων μερίδων που θα προκύψουν 
από την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου. 
-Το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται στα 19  Καταστή-
ματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου και 
σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.bankdodecanese.gr. Οι ενδιαφερόμενοι για την από-
κτηση συνεταιριστικών μερίδων κατά την υποβολή της αίτη-
σής τους για την απόκτηση αυτών δηλώνουν ενυπογράφως ότι 
έχουν λάβει γνώση του Ενημερωτικού Δελτίου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
Τηλέφωνο:(22460)72444 
Φαξ:(22460)71344    
  
Σύμη 29-09-2008

ΠΡΟΣ:
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ
κ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
Κοιν:
1.ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗ-
ΝΩΝ
2.ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟ
3.Μ.Μ.Ε.  

ΘΕΜΑ: «Αποτροπή εισ-
ροής λαθρομεταναστών 
στη Σύμη» 

Αύξηση παρουσιάζει 
τους τελευταίους μήνες 
ο αριθμός λαθρομετανα-

στών από αφροασιατικές 
κυρίως χώρες, που εισέρ-
χεται στο νησί μας μέσω 
θαλάσσης , ενώ δεν βλέ-
πουμε να εφαρμόζονται 
έκτακτα και αποτελεσμα-
τικά μέτρα φύλαξης των 
συνόρων μας .
Σύμφωνα λοιπόν με στα-
τιστικά στοιχεία,  από 
01-07-2008 μέχρι και 
σήμερα, έχουν εισέλθει  
1.418 λαθρομετανάστες 
στη Σύμη, με αποτέλεσμα 
στον προαύλιο χώρο του 
τοπικού αστυνομικού τμή-
ματος να γίνεται το αδια-
χώρητο, αφού έχουν φιλο-
ξενηθεί έως και 170 άτομα 
για κάποιο χρονικό διά-
στημα κάτω από συνθή-
κες αντίξοες, δεδομένου 
ότι δεν υπάρχει ούτε ένας 
χώρος κατάλληλος για την 
υποδοχή και φιλοξενία 

όλων αυτών των ανθρώ-
πων. Έχουν δε κατασχεθεί  
πλωτά μεταφορικά μέσα 
(παλιά καΐκια,  πλαστι-
κές βάρκες και «φουσκω-
τά»)  και πιστεύουμε ότι 
οι δουλέμποροι - Τούρκοι 
μάλλον υπήκοοι- που ως 
γνωστό αναλαμβάνουν τη 
μεταφορά τους με τα παλιά 
και επικίνδυνα σκάφη, 
εισπράττουν  μεγάλα χρη-
ματικά ποσά.
Αίσθηση έχει προκαλέσει 
το πρωτοσέλιδο δημοσίευ-
μα της εφημερίδας Έθνος, 
που εμπλέκει τον τουρκικό 
κρατικό μηχανισμό στην 
προώθηση λαθρομετανα-
στών στη χώρα μας. Ειδι-
κότερα, σε βίντεο που βρί-
σκεται στα χέρια της ελλη-
νικής πλευράς, εμφανίζε-
ται τουρκική ακταιωρός να 
ξεφορτώνει λαθρομετανά-
στες σε  ελληνική θαλάσ-
σια περιοχή, κατά παράβα-

ση των διμερών συμφωνι-
ών περί επαναπροώθησης. 
Η αστυνομία  έχει επιφορ-
τισθεί με τη διαδικασία 
ταυτοποίησης των στοιχεί-
ων των λαθρομεταναστών 
και το προσωπικό εκτε-
λεί υπηρεσίες πέραν του 
ωραρίου του.  Η δύναμη 
του λιμενικού στην Σύμη 
είναι ισχνή, παρόλα αυτά 
καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια κάτω από 
αντίξοες συνθήκες . Οι 
ομάδες  των λαθρομετα-
ναστών αποτελούνται από 
γυναίκες, μικρά παιδιά, 
ακόμη και ανάπηρους. Στο 
άνυδρο όμως νησί μας που 
ζει από τις υδροφόρες της 
Ρόδου, δεν είναι δυνατόν 
να παραμείνουν αυτοί οι  
άνθρωποι. Δεν είναι δυνα-
τόν η Σύμη  να διατηρηθεί 
παραδοσιακή και  καθαρή,  

ένα νησί για προσέλκυ-
ση υψηλού τουρισμού 
και από την άλλη να 
υποβαθμίζουμε και να 
μετατρέπουμε το νησί 
σε τόπο συγκέντρωσης 
δεκάδων λαθρομετανα-
στών που κυκλοφορούν 
πεινασμένοι και ρακέν-
δυτοι ανάμεσα στους  
τουρίστες ζητιανεύο-
ντας και δημιουργώντας 
εστίες μόλυνσης.
Επειδή η απόσταση 
του νησιού μας από τις 
Τουρκικές ακτές ανέρ-
χεται σε μόλις τρία ναυ-
τικά μίλια, πρέπει να 
ληφθούν τα κατάλληλα  
μέτρα από την πολιτεία 
σε συνεργασία με όλους 
τους εμπλεκόμενους 
φορείς και τη δική μας, 
ώστε, να λειτουργήσουν 
αποτρεπτικά  και να 
αντιμετωπιστεί η κρίση 
πριν δημιουργηθεί και 

όχι εκ των 
υστέρων.
Θα μπο-
ρούσε να 
συνδρά-
μει το 
Υπουργείο 
Εθνικής 
Αμύνης  
με τη διά-
θεση σκά-
φους του 
Π.Ν. το 
οποίο να 
βρίσκεται 
μόνιμα στη 
Σύμη και 
να περιπο-
λεί. Εδώ 
και έξι 

μήνες επίσης, έχουμε 
λάβει την υπόσχεση 
για αντικατάσταση του 
πλωτού σκάφους του 
λιμεναρχείου μας, που 
όμως δεν έχει υλοποι-
ηθεί και βρισκόμαστε 
με αφύλακτα σύνορα. 
Ζητούμε  να παραχωρη-
θεί  και να επανδρωθεί 
σκάφος , ενώ η ενίσχυ-
ση του υπολιμεναρχεί-
ου Σύμης με προσωπικό 
και η λήψη νέων δρα-
στικών μέτρων όπως η 
ίδρυση τμήματος δίωξης 
λαθρομετανάστευσης ή 
η πρόσληψη συνοριο-
φυλάκων, θεωρούμε ότι 
είναι απαραίτητη. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑ-
ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ 

Αναρρίχηση στον Άη Γιώργη Δυσάλωνα, 
φωτογραφία Τζώρτζη Μήλια


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf

