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Για τρίτη χρονιά φέτος, μεταπτυχιακοί φοιτη-

τές του ιστορικού τμήματος του Πανεπιστημίου της Κρήτης φιλοξενήθηκαν από το Δήμο,
με σκοπό την καταγραφή, ταξινόμηση και
κωδικοποίηση του αρχείου της Δημογεροντίας της Σύμης. Για 15 μέρες η ομάδα των φοιτητών, κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση του καθηγητή κ. Χ. Λούκου, δούλευαν πρωί
και βράδυ, ώστε να φέρουν σε πέρας την εργασία που τους ανατέθηκε. Μεταξύ των φοιτητών,
υπήρχαν τουρκολόγοι οι οποίοι μετέφραζαν τα
έγγραφα στην παλαιά τουρκική γλώσσα, και ιταλομαθείς για τα ιταλικά έγγραφα. Σε συζήτηση
που είχαμε με τον κ. Λούκο, αναφέρθηκε στην
έκκλησή του σε όσους έχουν στην κατοχή τους
οποιοδήποτε παλαιό έγγραφο, να το φωτοτυπήσουν και να το διαθέσουν στην ομάδα, ώστε το
αρχείο να εμπλουτιστεί με περισσότερες πληροφορίες. Ο κ. Λούκος μας ανέφερε ότι, όταν
ο χώρος του αναγνωστηρίου «η Αίγλη» θα είναι
έτοιμος, θα μπορεί να μεταφερθεί όλο το αρχείο
εκεί, να ασφαλιστεί και να εκτεθεί σε προθήκες,
και η έρευνα από κάθε ενδιαφερόμενο να γίνεται μέσω υπολογιστών, αφού αυτό ψηφιοποιηθεί. Ο καθηγητής είναι βέβαιος ότι, το αρχείο
της Σύμης είναι ένα από τα λίγα που έχουν διασωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους, όπως και ότι
θα πρέπει να είναι αρκετοί αυτοί που έχουν στην
κατοχή τους παλαιά έγγραφα οικογενειακά και
μη. Για τους δύο παραπάνω λόγους, παρακαλεί
θερμά να βοηθήσουν ώστε η ιστορία, των τελευταίων αιώνων της Σύμης, να καταγραφεί όσο το
δυνατόν πληρέστερα.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Η σύνταξη της
εφημερίδας εύχεται σε
όλους τους μαθητές
και μαθήτριες καθώς
και στην εκπαιδευτική
κοινότητα του
νησιού μας, καλή και
παραγωγική σχολική
χρονιά!

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
Στο βάλτο
(Γεωργία)
όταν μαλώνουν
τα βουβάλια
(ΗΠΑ-Ρωσία)
την πληρώνουν
τα βατράχια
(οι λαοί της
περιοχής, και
όχι μόνο).

ΠΟΙΟΣ ΕΥΝΟΕΙ
ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

9 ΚΑΥΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στο μάτι του κυκλώνα έπεσε η ΑΝΕΣ τον περασμένο μήνα,
με αφορμή την υπόθεση Παυλίδη η οποία αφορούσε τον
τρόπο ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων στις άγονες
γραμμές και τις καταγγελίες του κ. Μανούση, πλοιοκτήτη
της ΣΑΟΣ.
Ο Δήμαρχος της Τήλου κ. Αλιφέρης, εκμεταλλευόμενος το
όλο θέμα προσπάθησε, συνεπικουρούμενος από σχεδόν την
πλειοψηφία των ΜΜΕ
–ηλεκτρονικών και μητης πρωτεύουσας, να
εμπλέξει την ΑΝΕΣ και
να ισχυριστεί ότι η ανάθεση εκτέλεσης -ύστερα
από διαγωνισμό- της
άγονης γραμμής από Κω
έως Καστελόριζο ήταν
παράνομη και χαριστική,
παραπλανώντας το αναγνωστικό και τηλεοπτικό κοινό, ότι ο διαγωνισμός έγινε επί υπουργίας κ. Παυλίδη, ενώ έγινε
επί υπουργίας Βουλγαράκη. Τις πρώτες μέρες
μετά τον θόρυβο που
δημιουργήθηκε, η διοίκηση της ΑΝΕΣ προτίμησε να μην πάρει θέση,
θέλοντας να δει μέχρι
που θέλουν να φτάσουν την υπόθεση, και κυρίως ο κ. Αλιφέρης. Οι σχέσεις Αλιφέρη – Παυλίδη είναι παγκοίνως γνωστό
ότι δεν θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από ότι ήταν εδώ
και χρόνια, για το λόγο ότι ο κ. Παυλίδης δεν επιδοτούσε το
πλοίο SEA STAR (που ανήκει στο Δήμο της Τήλου;;) στη
γραμμή Τήλος –Ρόδος. Τα ΜΜΕ, με τα οποία ο Δήμαρχος
της Τήλου έχει τις καλύτερες των σχέσεων, άρχισαν μονομερώς να κατηγορούν τον κ. Παυλίδη και να δίνουν δίκιο

στον κ. Αλιφέρη, χωρίς να εμβαθύνουν στο όλο πρόβλημα. Η ΑΝΕΣ όλο αυτό το διάστημα είχε αποφασίσει να μην
αναμιχθεί, αν και γνώριζε τα βαθύτερα αίτια του θορύβου
που είχε δημιουργηθεί. Βλέποντας λοιπόν ότι, αν δεν αντιδράσει, στο τέλος θα φανεί και κατηγορούμενη, έστειλε δύο
έγγραφα. Το ένα προς τα ΜΜΕ Δωδεκανήσου και Αθηνών,
και το άλλο σε κάθε αρμόδια αρχή. Το πρώτο έγγραφο δημοσιεύθηκε στον τοπικό
Τύπο
μα
δεν…
χώραγε στον αθηναϊκό. Το άλλο δεν
δόθηκε στη δημοσιότητα, αλλά μέρος
του από κάπου διέρρευσε και δημοσιεύτηκε σε μια τοπική
εφημερίδα. Με το
δεύτερο έγγραφο η
ΑΝΕΣ χωρίς περιστροφές θέτει στις
αρμόδιες υπηρεσίες εννέα ερωτήματα για τα οποία περιμένει ακόμη απαντήσεις και αποδεικνύει ότι, ο περί πολλού
Δήμαρχος της Τήλου
και προστατευόμενος μεγάλης μερίδας
αθηναϊκών εφημερίδων και ηλεκτρονικών μέσων, παρανόμως επιδοτείται για τα δρομολόγια που εκτελεί (επιβατηγά)
και τυγχάνει της κάλυψης των αρχών.
Κλείνοντας, παραθέτουμε τις επιστολές και θέτουμε ένα
ερώτημα.
Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει διαβάζοντάς τις, και
τι ενδονεοδημοκρατικά μαχαιρώματα κρύβονται πίσω από
αυτή την υπόθεση;;

συνέχεια στη σελ.3
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Μαρία Χαβιαρά
(1922 – 2008)

Πολύ φτωχά τα λόγια μας για να εκφράσουν τη θλίψη και τον

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

πόνο μας για την απώλεια της συμπατριώτισσάς μας Μαρίας
Χαβιαρά – Κατσιμπρή.
Άνθρωπος σεμνός, απλός και
καταδεκτικός, φιλοπρόοδος και
κοινωνικός έδωσε το παρόν σε
όλους τους αγώνες της Σύμης
και της Ελλάδας για την ελευθερία και τον άνθρωπο.
Κόρη του Γυμνασιάρχη, λαογράφου, ιστορικού και αργότερα
Δημάρχου Σύμης Νικήτα Χαβιαρά, αδερφή του επίσης Δημάρχου Σύμης Δημοσθένη Χαβιαρά και εγγονή του Δημοσθένη Χαβιαρά, συγγραφέα αρχαιοερευνητή και γραμματέα της
Δημογεροντίας Σύμης, η Μαρία
γεννήθηκε στη Σύμη, όπου και
τελείωσε το δημοτικό και τις
τρεις τάξεις του Γυμνασίου, μιας
που στη Σύμη τότε λειτουργούσε
μόνο Ημιγυμνάσιο.
Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ
μαζί με τον αδερφό της Δημοσθένη και στη συνέχεια μετακόμισε στο Σουδάν, στο Χαρτούμ,
όπου ο πατέρας της διατελούσε
Διευθυντής όλων των ελληνικών σχολείων. Φιλομαθέστατη

καθώς ήταν φρόντισε να μάθει πολύ καλά Αγγλικά, ώστε να
διδάσκει στα εκεί σχολεία. Παράλληλα δίδασκε και ελληνικά στα ελληνόπουλα της εκεί παροικίας.
Μετά τη συνταξιοδότηση του πατέρα της, επέστρεψαν στη
Σύμη, συμπαραστεκόμενη σ’ αυτόν καθώς
είχε εκλεγεί στη θέση
του Δημάρχου το 1952.
Σ’ αυτά τα χρόνια της
παραμονής της έφερε
στη Σύμη την οργανωμένη
πτηνοτροφία και μελισσοκομία
και εκπαίδευσε αρκετούς στην τέχνη αυτή.
Ήταν σίγουρα η πρώτη
μελισσοκόμος
της
Σύμης.
Μετά το θάνατό του
πατέρα της το 1962
έφυγε στην Αίγυπτο,
κοντά στη νονά της,
όπου παντρεύτηκε τον
Μιχάλη
Κατσιμπρή
και έζησε όμορφα και
ήρεμα.
Επί
κυβερνήσεως
Νάσερ στην Αίγυπτο επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα, στην
Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αργυρούπολη παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών σε παιδιά, κοντά στα ανίψια της
και στα παιδιά τους.
Κάθε καλοκαίρι επισκεπτόταν ανελλιπώς το νησί μας με την
ανιψιά της Γωγώ και τις κόρες της για να είναι παρούσα και
στη γιορτή του Σωτήρος και για να συμμετάσχει στις φροντίδες για τη γιορτή στο Μικρό Σωτήρη τον Αύγουστο, το
εξωκλήσι της οικογένειας Χαβιαρά.
Μεγάλη η προσφορά της στη Σύμη με την προσφορά οικο-

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

2246070110
2246070124
2246072568
2246070005
2246070129
2246071111
2246071205
2246071429
2246071338
2246071212
2246071315

ΙΑΤΡΕΙΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΑΛΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΩΡΙΟΥ

2246071290
2246071316

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΧΑΡ.
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣ.

2246071272
2246072050

Ακούτε το Ραδιόφωνο του Δήμου της

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑ.

2246071888

Σύμης και μέσα από την ιστοσελίδα της

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2246072294
2246071085
2246071332

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

2246071100
2246071077
2246071307

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΤΑΞΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ
ΘΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6945226348
6974623492
6945252308
6946568731
6945531676
6944105596
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της Σύµης

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

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

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

πέδων στην περιοχή Χαμές στο Δήμο του νησιού μας,
αλλά και στον πολιτισμό της Σύμης καθώς δώρισε το
Αρχείο της Οικογένειας Χαβιαρά στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σύμης, που δεν πρόλαβε όμως να χαρεί την αξιοποίησή του (και αυτό ήταν πάντα ένα παράπονό της).
Σήμερα εμείς, ο Δήμος Σύμης την αποχαιρετούμε και
δηλώνουμε ότι θα θυμόμαστε πάντα τη σεμνή και διακριτική παρουσία της, το φιλοπρόοδο και αγωνιστικό πνεύμα
της.
Κυρία Μαρία, στο καλό. Θα μας λείψεις!
Ελένη Κρητικού
8 Σεπτεμβρίου 2008
Αποχεραιτηστήρια ομιλία της δημοτικής συμβούλου Ελένης Κρητικού,
που εκπροσώπησε το Δήμο Σύμης στην κηδεία της Μαρίας Χαβιαρά

Μαρία Κατσιμπρή Χαβιαρά
Δεν

την ήξερα πολύ την Μαρία, την ήξερα όμως
αρκετά για να έχω μια εικόνα του χαρακτήρα της και
της προσωπικότητάς της.
Η Μαρία ήταν ένα ξεχωριστό άτομο. Με πνευματικούς ορίζοντες, με απέραντη καλοσύνη και με μεγάλη
καρδιά.
Ήταν σε ηρεμία με τον εαυτό της. Είχε την ηρεμία του
ανώτερου ανθρώπου.
Πίσω όμως από αυτήν την ηρεμία κρυβόταν μια άλλη
πτυχή του χαρακτήρα της. Η ατσαλένια θέληση. Όταν
αισθάνθηκε ότι έπρεπε να το κάνει για τα ιδεώδη της,
πήρε τα όπλα και πήρε τα βουνά.
Σκέφτομαι ότι αυτός ο πλατύς κόσμος που διέκρινε
κανείς στο πρόσωπό της ίσως είχε σχέση και με το ότι
έζησε σε δύο ηπείρους, στην Ελλάδα αλλά και στην
Αφρική.
Πάνω απ’ όλα όμως η Μαρία ήταν νησιώτισσα και
Συμιακιά. Τους έντεκα μήνες τους αισθανόσουνα ότι
τους ζούσε για τον ένα μήνα που θα ήταν στην αγαπημένη της Σύμη. Και ότι μετρούσε τις μέρες όσο πλησίαζε το καλοκαίρι.
Η Μαρία είχε την πραότητα και σιγουριά του ανθρώπου που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτε.
Όπως έχει ειπωθεί για τους αγιορείτες ότι ήταν «γαληνεμένοι με τη σκέψη ότι κατέχουν το παν εν τω
μηδενί», έτσι και η Μαρία ήταν γαληνεμένη.
Και τώρα γαληνεμένη θα είσαι Μαρία.
Γαληνεμένη με τη βεβαιότητα ότι υπάρχουν πολλοί,
πολλοί άνθρωποι που θα σε θυμούνται και πάντα θα
σε αγαπάνε.
Βασίλης Σγούτας
08.09.2008

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

ΤΑ ΝΕΑ της Σύµης
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΚΔΟΣΗ
Δημοτικού Πνευματικού – Πολιτιστικού
Κέντρου Σύμης
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΕΛ. Παπακαλοδούκας Πρόεδρος Δ.Π.Π.Κ.Σ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ –ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Λεμονιά Τσιριμώνα
Δημήτρης Χρυσοχόος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Δημήτρης Χρυσοχόος
Εκτύπωση σελιδοποίηση
BEST DESIGN
Δ.Π.Π.Κ .Σύμης –Δήμος Σύμης
Σύμη 85600
Τηλ. 2246070124 – 72363
Ηλεκτρ. Ταχυδρ. ( ΕΜΑΙL )
CHRYSOCHOOSD@YAHOO.gr
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ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ
ΤΗΝ ΑΝΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ!
Επίσκεψη Βουλγαράκη στη Σύμη
Τ ην

παραπάνω κατηγορηματική δήλωση έκανε ο
Δήμαρχος στον τ. Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας
κ. Βουλγαράκη, όταν επισκέφθηκε τη Σύμη στις 24
Αυγούστου. Ο κ. Βουλγαράκης
συνοδευόμενος από τον Γ. Γραμματέα
του Υπουργείου του και
τον Αρχηγό του Λιμενικού
Σώματος αφού προηγουμένως επισκέφθηκε την Ιερά
Μονή Πανορμίτη, είχε εν
συνεχεία συνάντηση με τον
Δήμαρχο και ενημερωτική
σύσκεψη παρουσία δημοτικών συμβούλων και αρκετών συμπατριωτών μας. Ο

Δήμαρχος έθεσε υπ’ όψη
του Υπουργού τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται
στην εκτέλεση έργων αρμοδιότητάς του, όπως αυτές
του δρόμου προς Νημποριό,
και την εγκατάσταση και
λειτουργία των αφαλατώσεων. Επίσης, την καθυστέρηση υπογραφής της υπουργικής απόφασης με την οποία
δημιουργείται
δημοτικό
λιμενικό ταμείο του Δήμου
της Σύμης, τα ευεργετήματα του οποίου θα είναι πολλαπλά, όχι μόνο για τους
μόνιμους κατοίκους, αλλά
και για όσους επισκέπτο-

νται με σκάφη το νησί μας.
Να σημειωθεί ότι, το έτερο
συναρμόδιο
Υπουργείο,
αυτό των Εσωτερικών, έχει
απαντήσει θετικά στο αίτημα
του Δήμου, αλλά για ανεξήγητους λόγους το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
κωλυσιεργεί. Στο τέλος της
σύσκεψης, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε με σκληρά λόγια
στον Δήμαρχο της Τήλου
κ. Αλιφέρη, ο οποίος προσπαθώντας να πλήξει τον
βουλευτή κ. Αρ. Παυλίδη, χρησιμοποιεί την ΑΝΕΣ
και συγκεκριμένα το πλοίο
«Πρωτεύς»,
υποστηρίζοντας ότι ευνοήθηκε από τον
κ. Παυλίδη
η ΑΝΕΣ και
με αδιαφανείς διαδικασίες δόθηκε
σ’
αυτήν
η γραμμή.
Ο
Δήμαρχος
είπε
ότι:
“Δεν
δικαιούται να μιλά
ο κ. Αλιφέρης
γιατί
όλοι γνωρίζουν ότι το
SEA STAR
εκτελεί επιδοτούμενα δρομολόγια εντελώς παράνομα και χωρίς
πιστοποιητικό ασφάλειας”. Καταλήγοντας ο
κ. Παπακαλοδούκας
αναφέρθηκε στα μελλοντικά σχέδια και στην προσφορά της ΑΝΕΣ, τονίζοντας
ότι σαν ο μοναδικός μεγαλύτερος μέτοχος που είναι
ο Δήμος, με ποσοστό 20%,
είναι υποχρεωμένος να υπερασπίζεται τα συμφέροντα
της εταιρείας, τα οποία είναι
σύννομα. Τόσο ο Υπουργός,
όσο και ο Γ. Γραμματέας
αναγνώρισαν το διαχρονικό
και θετικό έργο της ΑΝΕΣ
και δήλωσαν ότι δίκαια η
εταιρεία πήρε στον διαγωνισμό την εκτέλεση της
άγονης γραμμής από Κω έως

Διαφημιστείτε μέσα από τις
σελίδες της εφημερίδας μας.
Τηλ. 22460 72363,
6977247701
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ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
& ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ Α.Ν.Ε.Σ

Προς:Μ.Μ.Ενημέρωσης Αθηνών και Δωδεκανήσου
Απάντηση σε δηλώσεις του Δημάρχου Τήλου κ. Αλιφέρη.
Σε απάντηση στις ανυπόστατες και ψευδείς δηλώσεις του
δημάρχου Τήλου κ. Αλιφέρη που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο
και έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση πολιτικών και μόνο
συμφερόντων, δηλώνουμε τα ακόλουθα:
Είναι προφανές ότι εκ προοιμίου οι δηλώσεις και ενέργειές
του κ. Αλιφέρη την δεδομένη στιγμή έχουν πολιτική και
μόνο σκοπιμότητα αφού προσπαθεί να εμπλέξει την εταιρεία μας παρά το γεγονός ότι το πλοίο μας «ΠΡΩΤΕΥΣ» που
είναι δρομολογημένο στην άγονη γραμμή Ρόδου – Σύμης
– Τήλου – Νισύρου – Κω εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τις ανάγκες των νησιών και ειδικότερα της Τήλου.
Αν ο κ. Αλιφέρης δεν θέλει το «ΠΡΩΤΕΥΣ» ας το δηλώσει να το μάθουν και οι δημότες του οι οποίοι ομολογουμένως το έχουν αγαπήσει και εμπιστευτεί λόγω της αξιοπιστίας του.
Εντέχνως προσπαθεί να συνδέσει την μη επιδότηση (μέχρι
και πέρσι αφού πλέον επιδοτείται) του πλοίου που ανήκει
στον Δήμο Τήλου «SEA STAR» με την επιδοτούμενη δρομολόγηση του «ΠΡΩΤΕΥΣ» όταν γνωρίζει καλύτερα από
τον καθένα ότι τα δύο πλοία εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. Το «SEA STAR» ως ταχύπλοο εξυπηρετεί τις ανάγκες
των επιβατών ενώ το «ΠΡΩΤΕΥΣ» ως επιβατηγό – οχηματαγωγό εξυπηρετεί πρωτίστως τις ανάγκες μεταφοράς οχημάτων και εμπορευμάτων.
Σκοπίμως προσπαθεί να συνδέσει την χρονική στιγμή της
αρχικής δρομολόγησης του «ΠΡΩΤΕΑ» με το «σπάσιμο»
όπως αναφέρει της συνεργασίας Μανούση – Παυλίδη, όταν
γνωρίζει πολύ καλά ότι το ενδιαφέρον του Μανούση για
την επιδοτούμενη γραμμή στα Δωδεκάνησα εκδηλώθηκε
ένα χρόνο μετά την αρχική δρομολόγηση του «ΠΡΩΤΕΑ».
Συγκεκριμένα το «ΠΡΩΤΕΥΣ» άρχισε δρομολόγια τον
Ιανουάριο του 2006 μετά από πολύμηνο αποκλεισμό των
νησιών (για 6 και πλέον μήνες η γραμμή ήταν χωρίς πλοίο)
και η Εταιρεία του κ. Μανούση συμμετείχε στον διαγωνισμό για την επόμενη δρομολογιακή περίοδο που διεξήχθη
στις 20 Νοεμβρίου 2006. Στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχε η εταιρεία μας με το πλοίο «ΠΡΩΤΕΥΣ» και η εταιρεία
του κ. Μανούση με το πλοίο «ΣΑΟΣ ΙΙ». Τόσο η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού όσο και η επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων του διαγωνισμού στην οποία προσέφυγε ο κ.
Μανούσης, απέρριψαν και τα δύο πλοία. Το «ΠΡΩΤΕΥΣ»
λόγω ελλειπόντων δικαιολογητικών και το «ΣΑΟΣ ΙΙ» λόγω
λανθασμένων στοιχείων ταχύτητας.
Σημειώνουμε εδώ ότι τα μέλη των επιτροπών δεν είχαν
καμία σχέση με τα Υπουργεία Ναυτιλίας - Αιγαίου
και ότι τα λανθασμένα στοιχεία ταχύτητας του πλοίου
ΣΑΟΣ ΙΙ ήταν πολύ σημαντικά για να «αγνοηθούν»
από τις επιτροπές αφού για τα τρία μίλια παραπάνω που
δηλώθηκαν (22 αντί 19) η εταιρεία του κ. Μανούση θα
έπαιρνε 500.000 € επιπλέον ετησίως και θα εσύναπτε
σύμβαση για 12 αντί για 6 χρόνια.
Ο διαγωνισμός τελικά κηρύχθηκε άγονος και
επαναλήφθηκε τον Ιανουάριο του 2008 όταν Υπουργός δεν
ήταν ο κ. Παυλίδης όπως εντέχνως αφήνει να εννοηθεί ο κ.
Αλιφέρης και τον κέρδισε η εταιρεία μας με τίμημα κατά
πολύ χαμηλότερο από αυτό που προσέφερε στον αρχικό
διαγωνισμό ο κ. Μανούσης και όχι με υπερδιπλάσιο τίμημα
όπως ψευδώς αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Αλιφέρης.
Ο κ. Αλιφέρης αφήνει υπονοούμενα για το ιδιοκτησιακό
καθεστώς του «ΠΡΩΤΕΑ» επειδή από το πλοίο έλειπαν
αρχικά τα σήματα της Εταιρείας μας. Ως έμπειρος

Δήμαρχος και όψιμος εφοπλιστής ο κ. Αλιφέρης θα έπρεπε
να γνωρίζει ότι στην ναυτιλία ο εφοπλισμός ενός πλοίου
δεν προϋποθέτει και την πλοιοκτησία του. Η εταιρεία μας
αρχικά είχε τον εφοπλισμό και την διαχείριση και στην
συνέχεια και την πλοιοκτησία του «ΠΡΩΤΕΑ» χωρίς
να έχει να αποκρύψει τίποτα. Από πότε κύριε Αλιφέρη
ο εφοπλισμός και η ναύλωση ενός πλοίου θεωρείται
αδίκημα? Άλλωστε εσείς ο ίδιος δεν έχετε αναθέσει την
διαχείριση του πλοίου σας «SEA STAR», το οποίο μάλιστα
ανήκει σε δημοτική εταιρεία, σε τρίτους;
Αφήνει επίσης υπονοούμενα ο κ. Αλιφέρης για υπερβολικά
και δυσανάλογα σε σχέση με την επένδυσή μας κέρδη. Του
γνωρίζουμε λοιπόν ότι τα συνολικά έσοδα του πλοίου μας
ανέρχονται σε μόλις 3.000.000 € ετησίως εκ των οποίων
τα 2.500.000 από επιδοτήσεις και μόνο 500.000 € από
εισιτήρια, δεδομένου ότι οι μόνιμοι κάτοικοι της Τήλου,
της Νισύρου και του Καστελόριζου ταξιδεύουν δωρεάν.
Αν τώρα από τα 3.000.000 € αφαιρεθούν τα συνολικά του
έξοδα που ανέρχονται σε 2.800.000 € απομένουν 200.000 €
κέρδη τον χρόνο τα οποία δεν φτάνουν ούτε για τις ετήσιες
αποσβέσεις του πλοίου.
Κύριε Αλιφέρη, αντιλαμβανόμαστε τους λόγους για τους
οποίους θέλετε να πρωταγωνιστείτε στις πολιτικές εξελίξεις
της Δωδεκανήσου με τις κατά καιρούς ακραίες θέσεις και
τακτικές που υιοθετείτε. Δεν κατανοούμε όμως και δεν
συμφωνούμε με την πρακτική να προτάσσετε τους λόγους
και τους σκοπούς σας έναντι των συμφερόντων του τόπου
μας που θέλουμε να πιστεύουμε, αλλά δεν μας αφήνετε
με τις πράξεις σας, ότι έγινε και δικός σας τόπος μετά από
τόσα χρόνια παραμονής σας.
Κύριε Αλιφέρη, πριν ελαφρά τη καρδία κατηγορήσετε μια
εταιρεία λαϊκής βάσης που τόσα πολλά έχει προσφέρει
στην Δωδεκάνησο, θα έπρεπε πρώτα απ’ όλα να ελέγξετε
ποιους εμμέσως με τις δηλώσεις σας αυτές εξυπηρετείτε!
Οι παροικούντες εις την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν το ποιόν
του κ. Μανούση και τις τακτικές που ακολουθεί.
Το ερώτημα όμως κ. Αλιφέρη που σκοπίμως (εμείς αυτή
την φορά) αφήσαμε για το τέλος είναι πως είναι δυνατόν
όταν πριν από ενάμιση χρόνο ο κ. Μανούσης κατηγορούσε
με πολυσέλιδα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο τον
τέως Υπουργό Αιγαίου κ. Παυλίδη για δήθεν ευνοϊκή
μεταχείριση της εταιρείας μας δεν ανέφερε απολύτως
τίποτα για όλα αυτά που καταγγέλλει το τελευταίο
διάστημα και για τα οποία σας βρίσκει …. όλως τυχαίως
(να υποθέσουμε και ανέλπιστα;) ως υποστηρικτή.
Πέραν όμως των όποιων πολιτικών συμφερόντων που
προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε υποψιαζόμαστε ότι με τις
δηλώσεις σας πρωτίστως προσπαθείτε να καλύψετε τα
κενά που υπάρχουν στην αναγνώριση και δρομολόγηση
του πλοίου σας «SEA STAR» στην επιδοτούμενη γραμμή
Ρόδου – Τήλου, το οποίο ως πλαστικό δεν θα έπρεπε
σύμφωνα με την EUROSOLAS να εκτελεί δρομολόγια
κατηγορίας Β’, όπου και εντάσσεται η εν λόγω γραμμή.
‘Όμως κατά πολύ περίεργο τρόπο συνεχίζει να εκτελεί
δρομολόγια ως επιβατηγό με πιστοποιητικά τουριστικού
πλοίου.
Παρακαλούμε η παρούσα να δημοσιευτεί στην ίδια σελίδα
που δημοσιεύτηκαν οι δηλώσεις του κ. Αλιφέρη.
Για το Δ.Σ. της Α.Ν.Ε.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μαραβέλιας Μιχάλης
Ο Δ/νων Σύμβουλος
Βογιατζής Ελευθέριος

συνέχεια στη σελίδα 12
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ΤΑ ΝΕΑ

Ν’ αντικατασταθούν 5
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
παλαιάς τεχνολογίας του
σταθμού ΔΕΗ Σύμης, με 5 νέα
Με

επιστολή του προς τον κ. Αθανασόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ, ο Δήμαρχος τον καθιστά κοινωνό του προβλήματος που παρουσιάζεται στη Σύμη, όχι μόνο
σε ότι αφορά την ηχορρύπανση από τις παλαιές μηχανές της
ΔΕΗ, αλλά και για την ρύπανση του περιβάλλοντος που προκαλούν.
Η επιστολή που εστάλη στις 2-9-08 αναφέρει.
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ ΑΕ
κ Α. Αθανασόπουλο
Κύριε Πρόεδρε,
Η Σύμη αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό για Έλληνες και ξένους τουρίστες. Στο νησί μας, η ΔΕΗ Α.Ε έχει εγκαταστημένες επτά σταθερές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και
δύο φορητές, συνολικής ισχύος 7MW περίπου. Οι μονάδες
αυτές, εκτός από δύο, είναι παλαιάς τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ηχορύπανσης και περιβαλλοντικής ρύπανσης (καυσαέρια) από την λειτουργία τους.
Η περιβαλλοντική επιβάρυνση έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες τόσο από τους μόνιμους κατοίκους του νησιού,
όσο και από τους επισκέπτες του.
Γνωρίζουμε ότι, στη Ρόδο υπάρχουν είκοσι ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ιδιοκτησίας ΔΕΗ, τα οποία είναι σύγχρονης τεχνολογίας και επομένως λιγότερο επιβαρυντικά για το περιβάλλον. Σας ζητάμε, εφόσον τα ζεύγη δεν έχουν εγκατασταθεί ,
να μεταφερθούν πέντε από αυτά στη Σύμη.
Η εγκατάσταση αυτών των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών θα
ανακουφίσει περιβαλλοντικά το νησί, θα του εξασφαλίσει
την ποιοτική ηλεκτροδότηση και θα συμβάλει στην εκτόνωση των αντιδράσεων των πολιτών.
Ο Δήμος μας είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεννόηση χρειαστεί και σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε
για τις απόψεις σας.
Ο Δήμαρχος
Ελευθέριος Παπακαλοδούκας

Πλωτός προβλήτας
Την

κατά το δυνατόν συντομότερη έγκριση τοποθέτησης
πλωτού προβλήτα πρόσδεσης σκαφών στο Χαράνι, ζητά ο
Δήμος από τον ΕΟΤ, ώστε να έχει ολοκληρωθεί το έργο έως
τις αρχές του επόμενου καλοκαιριού, και να είναι δυνατή η
εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής που επισκέπτονται το
λιμάνι μας.
Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος με πρόσφατο έγγραφό του αναφέρει:
Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση χωροθέτησης μελέτης προσωρινής πλωτής
προβλήτας στο λιμένα της Σύμης»
Ο ετήσιος αριθμός σκαφών που φιλοξενούνται στο κυρίως
λιμάνι της Σύμης και στο «Πέδι» ανέρχεται κατά προσέγγιση στα 10500 .
Με την υποδομή που υπάρχει σήμερα, τα δύο αναφερόμενα λιμάνια δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα σκάφη με ότι
συνεπάγεται αυτό.
Τη στιγμή αυτή στο «Πέδι», βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή καταφυγίου σκαφών δυναμικότητας 70 σκαφών περίπου
και πιστεύουμε ότι ούτε αυτή θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες
των επισκεπτών .
Ο Δήμος μας, βλέποντας το οξύ πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί , παράλληλα με το καταφύγιο σκαφών στο «Πέδι έχει
προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης και τη λήψη αδειοδοτήσεων για την εγκατάσταση προσωρινής πλωτής προβλήτας
στο κυρίως λιμάνι της Σύμης και συγκεκριμένα στην περιοχή «Χαράνι» δυναμικότητας 67 σκαφών, ώστε να αντιμετωπιστούν κατά το δυνατόν οι αυξημένες ανάγκες του λιμανιού τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο προτεινόμενος χώρος, για
ενημέρωση σας εκμισθώνεται από το Δήμο σε ιδιώτη και
εισπράττει τέλη πεζοδρομίου.
Αξίζει να λάβετε υπόψη σας το γεγονός, ότι, λόγω της ιδιομορφίας του νησιού μας η μόνη λύση για την εξυπηρέτηση των τουριστικών και όχι μόνο σκαφών, είναι η κατασκευή ή η εγκατάσταση μικρών σε δυναμικότητα μόνιμων ή
πλωτών προβλητών, ώστε να διαφυλαχθεί αισθητικά ο οικισμός μας .
Η άδεια εγκατάστασης πλωτής εξέδρας στην περιοχή
«Χαράνι» του λιμένα της Σύμης, δεν θα επηρεάσει με κανένα
τρόπο τη λειτουργία αυτής που κατασκευάζεται στο «Πέδι»,
αφού και με την υλοποίηση αυτού του στόχου, πάλι θα
παρουσιάζεται πρόβλημα στο νησί μας.
Ο Δήμαρχος
Ελευθέριος Παπακαλοδούκας

της Σύµης

Επίσκεψη Βαληνάκη
και Κιλτίδη

Στις 19 Αυγούστου επισκέφθηκε το νησί μας ο υφυπουρ-

γός Εξωτερικών Γιάννης Βαληνάκης και ο υφυπουργός
Γεωγίας κος Κιλτίδης.
Οι υφυπουργοί με τη συνοδεία τους επισκέφθηκαν πρώτα
το Μοναστήρι του Πανορμίτη και οδικώς έφθασαν στο
Γιαλό.
Στη συνάντηση που έγινε στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος
τους καλωσόρισε και παρουσία δημοτικών συμβούλων
και λοιπών αρχών του νησιού παρουσίασε σύντομα τα
σχετικά με το υπουργείο Γεωργίας προβλήματα.
Στη συνέχεια έγινε αναλυτική συζήτηση με όλους τους
παρευρισκόμενους. Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στο
πρόβλημα της υπερβόσκησης και τέθηκε για άλλη μια
φορά το αίτημα των κτηνοτρόφων για την υιοθέτηση από
το Υπουργείο κάποιου προγράμματος για την απόσυρση
των ζώων που σε μεγάλο αριθμό βόσκουν ανεξέλεγκτα
στα βουνά της Σύμης καταστρέφοντας κάθε ίχνος πρασίνου. Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα έχει τεθεί επανειλημμένα σε Νομαρχία, Περιφέρεια, Υπουργείο Αιγαίου, ενώ ο
Δήμος έχει ζητήσει την πρόσληψη τριών ατόμων για τη
συγκέντρωση των ζώων. Ο Υπουργός παραδέχτηκε ότι το
πρόβλημα είναι σοβαρό, είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα κοινοτικό ή εθνικό και ότι θα το εξετάσει. Επισημάνθηκε όμως από τους κτηνοτρόφους ότι έχουν υποβληθεί πέντε έγγραφα στο Υπουργείο χωρίς να έχουν
πάρει ποτέ απάντηση.
Επίσης, από τη μεριά των ψαράδων τέθηκε το πρόβλημα με την απαγόρευση αλίευσης της συμιακιάς γαρίδας συγκεκριμένους μήνες. Ο Υπουργός ζήτησε να του
σταλεί επίσημα το σχετικό αίτημα για να προωθηθεί σχετική ρύθμιση αν είναι δυνατόν.
Επιπλέον, έγινε αναφορά στο θέμα της προστασίας του
δάσους της Σύμης τονίζοντας τη μοναδικότητά του,
καθώς και στο θέμα των θηραμάτων του νησιού, επισημαίνοντας και πάλι ότι σχετικό αίτημα του Δήμου δεν
απαντήθηκε ποτέ.
Ο Υφυπουργός Γεωργίας δεσμεύτηκε να εξετάσει τα
παραπάνω θέματα.
Τέλος, στους δυο υφυπουργούς τέθηκε το πρόβλημα που
προέκυψε για όλους σχεδόν τους Συμιακούς με την τρίτη
ανάρτηση του Κτηματολογίου της Σύμης όπου πάνω από
6.000 ιδιοκτησίες εμφανίζονται να ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Ο υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής
Δωδεκανήσου ζήτησε επίσημη ενημέρωση και τόνισε ότι
θα μελετήσει το θέμα για πιθανή δική του παρέμβαση.

ΤΟ ΖΗΣΑΜΕ ΚΙ ΑΥΤΟ!!!
Αλλοδαπός παραθεριστής αναγκάστηκε να οδηγήσει

στις 25 Αυγούστου το ασθενοφόρο όχημα, προκειμένου
να μεταφερθεί άνδρας ο οποίος κινδύνεψε να χάσει τη
ζωή του από πνιγμό, σε παραλία του νησιού.
Το γεγονός προκάλεσε τα ειρωνικά σχόλια των παραθεριστών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν για
ποιο λόγο θα έπρεπε ο αλλοδαπός να οδηγήσει το όχημα.
Σίγουρα δεν γνώριζαν- και όταν το έμαθαν εξεπλάγησανότι το ιατρείο της Σύμης, εδώ και χρόνια, δεν διαθέτει
οδηγό και ότι
χρέη οδηγού
εκτελούν
συχνότατα
προσφερόμενοι
πολίτες
χωρίς αμοιβή.
Ενδεικτικά να
αναφέρουμε
ότι, πριν λίγο
καιρό εξυπηρετούσε την
κατάσταση ο συμπολίτης μας Μ. Ζερβάκης και το τελευταίο διάστημα ο δημοτικός σύμβουλος Φ. Δερμιτζάκης.
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ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
Ενώ τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία του νησιού μας

δεν παρουσιάζουν ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(γυμνάσ ι α - λύ κ ε ι α )
δεν συμβαίνει
το ίδιο. Αρκετές είναι οι
κενές θέσεις
διδασκόντων
και δεν γνωρίζουμε πότε θα
κ α λυ φ θ ο ύ ν .
Φυσικό είναι
οι όποιες διαβεβαιώσεις
του Υπουργού Παιδείας
κ. Στυλιανίδη,
να τυγχάνουν ειρωνικών σχολίων.
Να τονισθεί όμως ότι, για πρώτη φορά φέτος στο Ιωαννίδειο
δημοτικό σχολείο λειτουργεί τμήμα ένταξης, με δασκάλα που
έχει εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Νέες σχολικές αίθουσες
Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και το αργότερο

έως την 31η Δεκεμβρίου του 2008, θα πρέπει να παραδοθούν σε χρήση οι νέες αίθουσες για τις ανάγκες των
σχολείων Πετριδείου και Ιωαννιδείου, που κατασκευάστηκαν ύστερα από ένταξή τους σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον υπεργολάβο κ. Καϊλή Χατζηπέτρου, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη κατασκευής του συγκροτήματος στο Πετρίδειο, αυτό θα παραδοθεί το αργότερο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ ο κ. Θ.
Χάσκας υπεργολάβος του συγκροτήματος στο Ιωαννίδειο, θα το παραδώσει μέσα στο μήνα Οκτώβρη. Είχαμε
την ευκαιρία να επισκεφθούμε και τα δύο προαναφερόμενα έργα και να διαπιστώσουμε ότι πραγματικά τα
παιδιά που θα φιλοξενούνται στις νέες αίθουσες, θα
διδάσκονται κάτω από άριστες κτιριακές συνθήκες.
Όσο αφορά το κτίριο του ΤΕΕ, παρατηρούνται καθυστερήσεις στις εργασίες που εκτελούνται, και φοβόμαστε ότι για μια ακόμη χρονιά θα ταλαιπωρηθούν οι
μαθητές.
Τέλος, να σημειωθεί ότι άρχισαν εδώ και ένα μήνα οι
εργασίες ανακατασκευής των κτιρίων που βρίσκονται
στο προαύλιο του Πανορμιτείου Γυμνασίου-Λυκείου
Σύμης (καμένα κτίρια), όπου και εκεί θα γίνουν αίθουσες διδασκαλίας. Σύμφωνα με τον εργολάβο του έργου
κ. Μ. Γλαράκη, το έργο θα έχει παραδοθεί μέχρι τα Χριστούγεννα.

Σεπτέμβριος 2008
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μια Disneyland από πεπιεσμένο χαρτί, με διαμερίσματα που
ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες, σε δήθεν πλατείες, κατασκευασμένα χωριά για διακοπές και disco-bar. Με άλλα
λόγια πρόκειται για μια απόπειρα εποικισμού, οικονομικού και πολιτιστικού, μια απαλλοτρίωση που δεν απέφερε κανένα οικονομικό πλεονέκτημα στους
κατοίκους και που αντιθέτως έδωσε τεράστιο πλούτο στους
κοσμοπολίτες Ιταλούς, Άγγλους, Άραβες, Γερμανούς, Αμερικάνους, τις εταιρείες off-shore των νησιών Cayman
Corabi ή των Βερμούδων που ανήκουν σε άγνωστα ονόματα, όπως και σε χρήμα που συνήθως προέρχεται από
κακουργήματα. Μαζί με το ξεπούλημα των ακτών
της Σαρδηνίας, αναπόφευκτα ήρθε και η οικοδομική αισχροκέρδεια, με επακόλουθο την τσιμεντοποίηση των ακτών, την κατάχρηση στις οικοδομικές εργασίες στα
παραθαλάσσια μέρη
ιδίως, με ανοχή για
χρόνια και πάντα
στο όνομα του αγίου
χρήματος.
Ας γυρίσουμε όμως
στη Σύμη και στο
παράδοξο του σπιτιού του Berlusconi.
Ποιο θα ήταν το
ρίσκο εάν ο Silvio
αγόραζε ένα σπίτι
εδώ;
Η οικονομία του
νησιού
ανεβαίνει
ούτως ή άλλως και
κυρίως από την ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότη-

Το σπίτι του Berlusconi
Στις 22 Αυγούστου ορισμένες ιταλικές εφημερίδες ( Libero, La

stampa, Corriere della sera) ανήγγειλαν την αγορά σπιτιού στη Σύμη
από τον Silvio Berlusconi.
Η είδηση, κατά πάσα πιθανότητα μια τεράστια «μπαρούφα», κυκλοφορούσε εδώ και μήνες στο νησί, όμως δεν επιβεβαιωνόταν από όλους τους εμπλεκομένους, συμπετου Luca
ριλαμβανομένων και αυτών οι οποίοι ήταν υποθετικά οι πωλητές (Ιταλοί) της οικίας στο Νημποριό,
που σύμφωνα πάντα με τον ιταλικό Τύπο, ο Berlusconi είχε αποφασίσει να αποκτήσει.
Ας φανταστούμε όμως για ένα λεπτό ότι η είδηση ήταν αληθινή. Τι
θα συνέβαινε στη Σύμη εάν ο δισεκατομμυριούχος και κατά πολλούς αμφισβητούμενος Ιταλός πολιτικός Berlusconi αποκτούσε ένα
σπίτι εδώ;
Η πρώτη εύκολη απάντηση είναι ότι, οι τιμές των σπιτιών που ήδη
έχουν φτάσει στα άστρα, θα ανέβαιναν ακόμη. Αυτό ενδεχομένως
θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη ικανοποίηση στους ξένους που
τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει ένα σπίτι στο νησί και στους
μόνιμους κατοίκους που ακόμη έχουν ένα κομμάτι γης ή ένα χαλασμένο σπίτι να πωλήσουν, όμως θα ήταν λιγότερο ευχάριστο για
τους νέους Συμιακούς οι οποίοι θέλοντας να παντρευτούν και να
δημιουργήσουν οικογένεια, θα αδυνατούσαν να βρουν πλέον μια
κατοικία σε τιμή λογική. Για να καταλάβουμε όμως πλήρως την
δυναμική ισοφάριση της αλλαγής, θα πρέπει να γίνει η σύγκριση με
την Costa Smeralda στην Σαρδηνία, όπου ο Silvio Berlusconi αγόρασε επτά παραθαλάσσιες βίλες και κατασκεύασε σε μία από αυτές
ένα ψεύτικο ηφαίστειο, ένα ψεύτικο ελληνικό αμφιθέατρο και ένα
καταφύγιο για υποβρύχια. Τι θα μπορούσε ένας λογικός άνθρωπος
να κάνει με επτά σπίτια στον ίδιο τόπο; Είναι πρακτικά αδύνατον να
καταλάβουμε. Όπως και νάχει η παραλία αυτή της Σαρδηνίας που
κάποτε ήταν «παρθένα» έχει μετατραπεί σε ένα τεχνητό παράδεισο για νεόπλουτους, Ρώσους της ολιγαρχίας, διεθνείς απατεώνες ή
στην καλύτερη περίπτωση για θορυβώδεις επιδειξίες. Σημειωτέον,
ότι με την οικοδομική ανάπτυξη του νησιού κανένας μόνιμος κάτοικος δεν πλούτισε. Αντιθέτως, όλες οι επενδύσεις έγιναν υπό την διαχείριση ξένων εταιρειών δημιουργώντας μια οικονομική αποικιοκρατία, που άρχισε στην δεκαετία του 70 ξεκινώντας από τον Αγά
Χαν και τους άλλους ξένους επενδυτές, οι οποίοι δεν είχαν καμιά
σχέση με την Σαρδηνία. Κανένας υδραυλικός, οικοδόμος, σοβατζής, εργολάβος ή αναστηλωτής δεν έκανε λεφτά με την ανάπτυξη
της Costa Smeralda. Τα κατασκευαστικά σχέδια ήρθαν απ’ έξω, οι
ιδιοκτήτες των κέντρων μόδας βγήκαν από τα υπόγεια του κόσμου
του θεάματος, οι υπεύθυνοι των μαρίνων που αράζουν τα θαλαμηγά σκάφη ανήκουν σε πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου αυτού. Σε
τελική ανάλυση η Costa Smeralda μετατράπηκε σε ένα τίποτα, σε

ΑΓΓΕΛΙΑ

Από 1ης Σεπτεμβρίου ενοικιάζεται κατοικία,
πλήρως επιπλωμένη – όλα καινούρια – στον
Καταρράκτη – Άγιο Νικόλαο, 70 τ.μ.
Πληροφορίες: 210 6777650 & 6944251433

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ
ανακαινισμένο. Σε κεντρική
θέση εντός οικισμού
στο χωριό της Σύμης
Δύο υπνοδωμάτια,
και 2 βεράντες. Θέα
περιορισμένη.
230.000 ευρώ

«ΔΩΜΑ» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
τηλ. 22460 72619
e-mail : doma@doma.gr

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

ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ νέα
κατοικία με απεριόριστη
θέα στον κόλπο και τον
οικισμό της Σύμης.Τρία
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια,
πολλές βεράντες, όλα με
εξαιρετική θέα. 120τ.μ.
450.000 ευρώ που θα
καταβληθούν σταδιακά
μέχρι την αποπεράτωση
η οποία προβλέπεται για
το τέλος 2008. «ΔΩΜΑ»
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
τηλ. 22460 72619
e-mail : doma@doma.gr

ΟΙΚΟΠΕΔΟ εντός
οικισμού.
Με μοναδική θέα στον
γραφικό όρμο της Σύμης.
250 τ.μ. 60.000 ευρώ
«ΔΩΜΑ» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
τηλ. 22460 72619
e-mail : doma@doma.gr
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Εκτυπώσεις BEST DESIGN
6982999147

τας. Στου Πάχου, ομάδες φιλοξενούμενων ξένων δεν συζητούν πλέον για μια όμορφη μέρα στη θάλασσα, παρά μόνο
για τις τιμές των σπιτιών. Στις καφετέριες κλείνουν συμφωνίες. Ήδη έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά οικοδομικής
κατάχρησης στη Σύμη. Και θα έρθουν κι άλλα. Εάν ο κόσμος
και οι αρχές του νησιού αδιαφορήσουν για την έλλειψη σεβασμού στους νόμους –στο όνομα μιας οικονομικής ανάπτυξηςτα φαινόμενα θα αυξηθούν. Η άφιξη του Berlusconi (εκτός
από ένα τουρισμό φασαριόζο και αγενή) θα προσέλκυε επενδυτές και αεριτζήδες που αναπόφευκτα θα έφερναν στο νησί
κατασκευαστές, αρχιτέκτονες και εργατικό δυναμικό, όλους
ξένους. Και αφού θα έχουν αγοράσει τα πάντα, θα τα διαχειρίζονται για λογαριασμό τους, με συνέπεια το λιμάνι και η οικονομία του νησιού να μετατραπεί σε ένα λούνα-παρκ της Δωδεκανήσου, αφού προηγουμένως του έχουν αφαιρέσει την πραγματική ψυχή και την κουλτούρα.
Δεν προσπαθώ με κανένα τρόπο να προϊδεάσω για μια επιλογή
ελεγχόμενης οικονομίας (την οποία δεν συμπαθώ και ακολουθώ) παρά μια πολιτική υπεράσπισης για την εξαιρετική ομορφιά του νησιού και την κουλτούρα της Σύμης που περνά μέσα
από τον σεβασμό των νόμων και την διατήρηση του οικισμού,
όπως και για μια πολιτική έξυπνη και προβλεπτική για την
ανάπτυξη του νησιού. Η Σύμη είναι μοναδική γιατί είναι αυτή
που είναι. Μια διαφορετική Σύμη θα ήταν απλά η κλωνοποίηση άλλων εκατό ψεύτικων περιοχών για διακοπές, που υπάρχουν διάσπαρτες στον κόσμο. Η Σύμη λοιπόν, για ν’ αμυνθεί
θα πρέπει να βρει έναν διαφορετικό τρόπο οικονομικής ανάπτυξης, πέρα από αυτόν της αγοράς και κατασκευής κατοικιών για καλοκαιρινές διακοπές. Θα πρέπει σαν αντιστάθμισμα
στους τέσσερις μήνες εργασίας, για να ζει τους υπόλοιπους
οκτώ χωρίς να κάνει το παραμικρό, να ψάξει για διαφορετικούς τρόπους εργασίας. Γιατί, συνεχίζοντας όπως μέχρι αυτή
τη στιγμή, σιγά-σιγά θα πουληθεί σε άλλους και θα καταλήξει
μια αποικία που θα εξυπηρετεί συμφέροντα ξένων. Η Σύμη θα
πρέπει να ξαναποκτήσει τον πολιτισμό που είχε από τη γέννησή της, να ξαναζωντανέψει τα παραδοσιακά της επαγγέλματα, να οδηγηθεί σε μια ανεκτή ανάπτυξη του νησιού ακολουθώντας ένα πλάνο σωστά τοποθετημένης οικιστικής ανάπτυξης, να βρει μια λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτοκινήτων και μηχανών –που έχει γίνει πλέον ανυπόφορο- και
να προσπαθήσει να δημιουργήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις
παγκοσμίου ενδιαφέροντος το φθινόπωρο και την άνοιξη, που
θα επιτρέψουν στο νησί να ζει –αν όχι δώδεκα, τουλάχιστον
οκτώ μήνες το χρόνο. Έτσι θα έχει τη δυνατότητα να μη γίνει
σκλάβα του καλοκαιρινού χρήματος, των πολλών μικρών ή
μεγάλων Berlusconi χωρίς ενδιαφέρον για τον από αιώνες
πολιτισμό αυτού του παραδείσου στη θάλασσα του Αιγαίου.
Η Σύμη, όπως και όλη η Δωδεκάνησος, υπήρξε αποικία των
Οθωμανών για 400 χρόνια και των Ιταλών για 30. Σήμερα,
ο κίνδυνος είναι ότι, στον πολιτικό και στρατιωτικό επεκτατισμό προστίθεται και ο οικονομικός. Οι συνέπειες ανάμεσα
στους δύο, δεν διαφέρουν.
Ο Luca Corabi ζει στο Μιλάνο και έχει ένα σπίτι στη Σύμη όπου
έρχεται από το 1987. Σπούδασε νομικά στην Ιταλία και στο Λονδίνο πήρε το μάστερ στο διεθνές δίκαιο από το King’s College.
Δικηγορεί στο Μιλάνο και είναι επίτιμος νομικός σύμβουλος
του γενικού Προξένου της Αυτής Μεγαλειότητας της Βρετανίας, καθώς επίσης και διευθυντής του Trade Development στην
Ιταλία. Αγαπά το κυνήγι, το ψάρεμα, παίζει jazz και πιστεύει
ακόμη σε ένα καλύτερο κόσμο.

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

ΑΝΟΙΞΑΜΕ!

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΣΚΑΣ
ΠΕΔΙ ΣΥΜΗΣ

ΤΗΛ: 2246072327
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ΕΛΗΞΕ ΤΟ 14ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΜΗΣ
ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

Με την Ημερίδα με θέματα για τη Σύμη και τον Πανορμίτη
που οργάνωσε ο Κοινωνικός Σύλλογος Συμαίων «Ο Πανορμίτης» στις 6 του Σεπτέμβρη και το Διήμερο Εκδηλώσεων Ειρήνης μεταξύ των Δήμων Σύμης και Ντάτσας στις 1
& 2 του μήνα, έληξε ουσιαστικά το 14ο Φεστιβάλ Σύμης.
Ο καθιερωμένος αγώνας κολύμβησης με συμμετοχή Ελλήνων και Τούρκων κολυμβητών διεξάχθηκε την πρώτη μέρα
και ακολούθησαν μουσικές βραδιές, τόσο στη Σύμη, όσο και
στη Ντάτσα. Το γενικό κλίμα ήταν ένθερμο και η συνεργασία των δύο Δήμων καλή όπως πάντα, ωστόσο δεν μπορούσε κανείς παρά να σχολιάσει τη χαμηλή προσέλευση κόσμου
στη συναυλία που έγινε στην κεντρική πλατεία του Γιαλού
της Σύμης, γεγονός που απογοήτευσε φανερά τους γείτονές
μας.
Κατά τ’άλλα, με κάποιες ακυΤης Ειρήνης Γαζή
ρώσεις εκδηλώσεων και ορισμένες ανακοινώσεις της
τελευταίας στιγμής που δεν επέτρεψαν στον κόσμο να ενημερωθεί εγκαίρως για κάποια εκδήλωση ή τον τόπο πραγματοποίησής της – π.χ. της Καίτης Κουλιά (16/8) στη Σάλα του
Χατζηαγαπητού στο Χωριό ή της προβολής ντοκιμαντέρ
«Ψυχές των καϊκιών» του Νίκου Καρακώστα -, ο Αύγουστος έκλεισε με τη συναυλία του πολύ … Γιώργου Μαργαρίτη (30/8), που κάθε άλλο παρά απογοήτευσε το κοινό
του, το οποίο αξίζει να αναφέρουμε ότι τη στιγμή που έβγαινε στη σκηνή τον υποδέχτηκε με πυροτεχνήματα (χωρίς να
έχει διοργανωθεί αυτό από το Δήμο)! Αξίζει να τονίσουμε
ότι ανάλογη «τιμή» είχε μόνο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο παρελθόν, στα τόσα χρόνια του Φεστιβάλ…
Νωρίτερα μέσα στο μήνα, πραγματοποιήθηκαν φυσικά
και άλλες εκδηλώσεις, σε πολλές από τις οποίες συμμετείχαν Συμιακοί ή κάτοικοι Σύμης: η «Γιορτή συμιακιάς γαρίδας» με το μουσικό συγκρότημα του Μιχάλη Μισού (10/8),
η συναυλία του Αργύρη Καστάνια (11/8) και του συγκροτήματος «Συνεργείο» (21/8) στην πλατεία του Χωριού και
στο Γιαλό, το παιδικό δρώμενο «Η αχελώνα και ο ψαράς»
με την Άννα Φασουλάρη (14/8), η θεατρική παράσταση «Το
νινί της αυγαρίνας και τα πεσκέσα» με την Ένωση Γυναικών Σύμης (19/8) και η βραδιά Όπερας με τους Champagne
Opera από την Αγγλία (9/8), μέλη των οποίων διατηρούν
κατοικία στο νησί και έχουν συμμετάσχει και παλαιότερα
στο Φεστιβάλ Σύμης.
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν εξάλλου και οι συναυλίες του Νίκου Μίχα (13/8), του Κώστα Μακεδόνα (17/8) και
της Νάσιας Κονιτοπούλου (22/8) στην πλατεία του Γιαλού,
αλλά και το κρητικό γλέντι με τον Νίκο Ζωϊδάκη και τη
μπάντα του (27/8) στο Χωριό.
Η λήξη του 14ου Φεστιβάλ Σύμης είναι πλέον γεγονός και
οι προβληματισμοί για το μέλλον του αναπόφευκτα πολλοί,
αφού θα πρέπει να διασφαλιστεί η οικονομική του πορεία
και επιπλέον να αναβαθμιστεί η καλλιτεχνική του αξία, αν
θέλουμε να έχει συνέχεια και να αφήνει τη δική του σφραγίδα στα δρώμενα της χώρας μας. Η αλήθεια είναι ότι όταν
ξεκινούσε πριν 14 χρόνια, αποτέλεσε ένα πρωτοποριακό
θεσμό για την περιοχή των Δωδεκανήσων. Με τα χρόνια
όμως, είδαμε να αντιγράφεται η ιδέα από τα περισσότερα
νησιά της περιοχής και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς,
κάποιες φορές με περισσότερη επιτυχία!
Έτσι, ο Δήμαρχος στην προσπάθεια του να αντιμετωπίσει
άμεσα και δραστικά το πρόβλημα, ανακοίνωσε με αποκλειστική του δήλωση στα «Νέα της Σύμης» ότι από την επόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ θα διαρκεί από 1-17 Αυγούστου

με σκοπό να περιλαμβάνει εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας. Παράλληλα δε, θα γίνει μία προσπάθεια ώστε σε
συνεργασία με την Α.Ν.Ε.Σ. να οργανώνονται κατά τη
διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης τριήμερα απόδρασης στη Σύμη από τη Ρόδο ή και τα γύρω νησιά, σε συνδυασμό με κάποιες εκδηλώσεις στο νησί, έτσι ώστε να
υπάρχει μία αλυσίδα πολιτιστικών γεγονότων καθ’όλη
τη διάρκεια του χρόνου, τόσο για τους κατοίκους του,
όσο και για τους επισκέπτες του. Με αυτόν τον τρόπο θα
αποκτήσει νέους ρυθμούς η χειμερινή ζωή στη Σύμη και
θα δίνονται κίνητρα ώστε να δέχεται όλο το χρόνο επισκέπτες.

Öùôï áðü
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Β ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1939-1945)
συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

μια πηδάει μεσούρανα. Η Καλή Στράτα καίγεται!! Τα μάτια
μας βλέπουν και τρομάζουν. Η καρδιά σφίγγεται. Γίνεται
1943. Κι η μητέρα μου είχε ζυμώσει το αλεύρι σε ψωμιά, είχε σκληρή, πετρώνει. Ερωτήματα βγάζει η σκέψη, ερωτήματα
ανάψει το φούρνο με κλαδιά, όπως εσυνηθίζετο τότε να γίνεται αναπάντητα. Βρισκόμαστε τόσο κοντά και τόσο μακριά συγτο αναγκαίο ψωμί της εβδομάδας, και το έψησε. Το σπίτι μύρισε χρόνως.
«ψωμί σπιτικό» και μας έφερνε εκείνη την ώρα μια νότα ελπίδας Λύπη πιο μεγάλη στη μικρή μου καρδιά δεν είχα ξαναδοκιμάσει!
και αισιοδοξίας.
Το απόγευμα αυτού του Σαββάτου πήραμε νωρίς κάποια ποσότη- Τα ωραία της ψηλά και μεγάλα σπίτια είχαν παραδοθεί
στη φωτιά, οι μεγάλοι φούρνοι στην αρχή της
τα ζυμωμένου και ψημένου ψωμιού και ξεκιΤης Δέσποινας Καψή - Καλής. Έκλαψα… έκλαψα εκείνη τη νύχτα δεν
νήσαμε πεζοπορώντας για το Νημποριό, με
Αναστασιάδη
θυμάμαι πόσο!
σκοπό να προμηθεύσουμε ψωμί στον πατέρα
Ο ύπνος παρηγορητικός, μα και βασανιστικός
μας που ευρίσκετο με άλλους Συμαίους που
είχαν μικρά σκάφη εκεί, με σκοπό να γυρίσουμε πίσω την Κυρια- έκλεισε τα πρησμένα μου βλέφαρα.
Πριν καλά-καλά ξημερώσει, ξυπνήσαμε και οι ένδεκα φυγάκή βράδυ.
Η ημέρα εκείνη ήτο ήσυχη και γλυκιά κι ο φόβος σαν να είχε δες, κάτω από την καμάρα της Αναλήψεως. Είχε πια χαράξει,
ο ουρανός προσπάθησε να μας παρηγορήσει, όμως η πορεία
ναρκωθεί στη ψυχή μας.
Ξημέρωσε η Κυριακή και πριν προλάβουμε καλά καλά να ξεμου- έπρεπε να συνεχιστεί με τη βοήθεια του Θεού. Καθίσαμε στα
διάσουμε όταν κάποιοι που εκατέβαιναν από τον τεθλασμένο πόδια μας και βάλαμε προσπάθεια να ανασυντάξουμε τις
πέτρινο δρόμο, που κατηφορίζει την πλαγιά της Αγίας Ειρήνης χαμένες μας σκέψεις που κατέβαιναν με ταχύτητα, σαν αποκαι με φωνές και χειρονομίες απευθυνόμενοι σ’ όλους εμάς μας τέλεσμα των χθεσινών γεγονότων.
επληροφορούσαν «πως οι Γερμανοί ήρθαν στο Πέδι και ανηφο- Η Σύμη είχε μαυρίσει από την πυρκαϊά λες κι η θλίψη της
ρίζοντας προς το Χωριό, σκόρπιζαν το θάνατο. Ο φόβος μάυρο έγινε κακία μαύρη, θυμός και την σκέπασε. Λες κι ήθελε να
κρύψει τις μυστικές σκέψεις της με το σκοτάδιασμα.
φτερωτό πουλί, μας καταπλάκωσε…
Οι φωτιές βέβαια, δεν φαίνονταν να συνεχίζουν το μακάβριο
έργο τους. Καμιά φωνή, κανένας θόρυβος, καμιά ζωντανή
ψυχή. Όλοι κρυμμένοι, όλοι χαμένοι.
Μόνο ο σιγανός παφλασμός των μικρών κυμάτων εχάϊδευαν τα χαμηλά χαλίκια στην μικρή ακτή, που σχηματίζετο στα πόδια της καμάρας, που ευεργετικά μας πρόσφερε
Δεν μας έμενε τίποτα περισσότερο να πράξουμε παρά ν’ ακο- την προστασία της αμισθί. Και το κύμα παφ…παφ…παφ…
λουθήσουμε την μοίρα εκείνων που εγκαταλείπουν το σπίτι τους, Μια μπροστά και μια πίσω τραγούδι μαλακό να λέει την ίδια
τον τόπο τους και να φύγουμε, να φύγουμε όσο γινότανε γρηγο- νότα…
ρότερα.
Κι η σκέψις μυλόπετρα να γυρίζει γρ…γρ… ακούραστη.
Τρόφιμα δεν είχαμε μαζί μας, ρούχα επίσης εκτός από αυτά που Δεν μιλούσαμε, δε φωνάζαμε, δεν κλαίγαμε, μόνο βλέπαμε…
φορούσαμε. Ούτε κουβέρτες.
Βλέπαμε με μάτια αλλοπαρμένα.
Στα πόδια μας φορούσαμε ξύλινα σανδάλια (τσόκαρα) μας τα Επί τέλος αργά σηκώσαμε τα κορμιά χωρίς θόρυβο. Καβαλήείχε φτιάξει ο Ζουρούδης (Λατζί) ο ξυλουργός – ξυλογλύπτης
σαμε τον μικρό μπότη με τις πλώρες, πιάσαμε τα δυνατά του
Σημειωτέον πως τον καιρό της Ιταλοκρατίας τα δέρματα ήσαν κουπιά κι αυτός ράθυμος στην αρχή ξεκίνησε στη συνέχεια
ακριβά και σπάνια, ο κόσμος πτωχός και το ξύλο αντικατέστησε τολμηρός. Έτσι περπατεί ο μπότης. Κόβει τα νερά στη μέση
το δέρμα, κι έτσι οι μαραγκοί έφτιαχναν πολλές φορές με δεξι- και προχωρεί περήφανος.
οτεχνία μπορώ να πω ξύλινα σανδάλια σωστά κομψοτεχνήματα. Η βάρκα μας αυτή γρήγορα κυλούσε σαν να ήθελε να μας
Θυμάμαι πως όταν ο πατέρας μου αποφάσισε να φύγουμε, δεν πάρει μακριά με βία, από το κακό, να μας παρηγορήσει, να
ήθελα για κανένα λόγο να
φέρεις «υσα» τη Νήμο, να φθάφύγω. Η πορεία αυτή στο
σουμε στο Ξύλο, με τελικό προάγνωστο με φόβιζε περισορισμό τις ακτές της απένασότερο κι από τους Γερμαντι Μικράς Ασίας. Ανυποψίανούς, ακόμα η σκέψις πως
στη η αυγή με τα ρόδινα χρώμαπίσω στο σπίτι της Σύμης,
τα φώτιζε την πληγωμένη πόλη
θα έμενε η μόνη μου Γιαγιά
– Σύμη, την έλουζε κυριολεκτιπου την αγαπούσα πάρα
κά το γλυκό εκείνο φθινοπωριάτιπολύ και μια κούκλα μου,
κο πρωϊνό. Ειρωνεία της φύσεως,
το μοναδικό μου παιχνίδι
στην σκληράδα του ανθρώπου.
που είχα, μαζί με τα γυαλάΤαλαιπωρημένη η Σύμη, εδέχετο
κια, τα ξυλάκια και τα χρωτην θαλπωρή της κι απορούσε.
ματιστά πετραδάκια μου τα
Ένας κόμπος είχε δέσει το λαρύγθαλασσινά, που μου εχρησίμευαν σαν παιχνίδια στα μικρά μου γι μας, από τη θλίψη κι από την πείνα… η καρδιά μας πονούεκείνα παιδικά και ανέμελα χρόνια, όλα αυτά δεν μπορούσα να σε… σιωπούσαμε… λόγος κανένας.
τα συγκρίνω με κανένα ταξίδι.
Το μικρό πλεούμενο, με το ενδεκαμελές αφύσικο πλήρωμά
Έκλαια και φώναζα λοιπόν τόσο δυνατά… έτσι αντέδρασα για του, πλησίαζε τις βραχώδικες και αγριωπές ασιατικές ακτές.
να εναντιωθώ στην αμετάκλητη απόφαση του πατέρα μου να Νομίζαμε πως η Σύμη μας ξέφευγε και απομακρυνόταν στο
μας πάρει να φύγουμε μακριά από το Νημποριό, στη θλιβερή για βάθος, στην άλλη άκρη της θάλασσας.
μένα εκείνη νύχτα!!!
Ανάμεσά μας, εμπόδιο απέραστο το νερό της, που ξαπλώνεΕίχα πετάξει τα τσόκαρα στην άκρη του γυαλού , εκεί όπου είναι το εφιαλτικά. Λες κι είχε θυμώσει μαζί μας, όπως τα μικρά
το σπίτι του Ζαλάχα και σκαρφάλωσα στα τέσσερα την πλαγιά κι παιδιά, που φεύγουν και κρύβονται, όταν τα χαϊδεύουμε την
έτρεχα για να μη με φτάσουν.
ώρα της θλίψεως και της εγκατάλειψης.
Η νύχτα προχωρούσε κι έπρεπε ο μικρός μας μπότης να σαλπά- Τα κουπιά στα χέρια του πατέρα μου και του άλλου άνδρα
ρει, ν’ αφήσει το απάνεμο αραξοβόλι του.
χάραζαν την πορεία, ανεβοκατέβαιναν σπρώχνοντας τα νερά
Βλέπετε όλα τα’ άσχημα τη νύχτα γίνονται. Ήρθαν λοιπόν και με και μας οδηγούσαν στην Νοτιοανατολική ακτή της Νήμου.
βία μ’ έβαλαν μέσα. Τα τσόκαρα στην παραλία έμειναν, να περι- Περνούσαμε τον ορμίσκο Ταβίρι της Νήμου όπου υπάρχει
μένουν την επιστροφή μου, έφυγα ξυπόλυτη δίχως παπούτσια.
μικρή πηγή.
Η καρδιά μου μαύρισε. Μίσησα την θάλασσά μου, που τόσο αγα- Ξημέρωνε πια. Τα κουδούνια των ζώων που πήγαιναν για
πούσα. Το μπότη μας που χίλιες φορές κοιμήθηκα στη μεγάλη νερό, μαζί με το ποδοβολητό τους, ακούγετο παρήγορο, γρήτου κοιλιά, κι έβλεπα τα’ αστέρια, κι όλους αυτούς που μπήκαν γορο και ηχηρό πάνω στο ανώμαλο πετρόδικο έδαφος.
μαζί μας για να φύγουμε. Κούρνιασα σε μια γωνιά κοντά στους Δεν σταματήσαμε. Φοβόμαστε το ξαφνικό της ημέρας και
σωρούς από δίκτυα και με το κεφάλι στα γόνατα βάλθηκα να την μανία του εχθρού. Μπροστά μας ένας νέος δρόμος,
κλαίω απαρηγόρητα, ώρα πολλή!!!
άγνωστος, ανοιγότανε κι έπρεπε να οπλισθούμε με δυνάμεις
Τι πρέπει αλήθεια να χάσει ένα παιδί σαν και μένα τότε, για να άγνωστές μας ως τώρα, για ν’ αντιμετωπίσουμε νέες κατακλαίει απαρηγόρητα!!;;
στάσεις.
Μια γλυκιά γιαγιά, μια κούκλα κι ένα ζευγάρι ξυλένια σανδά- Στο ξημέρωμα διακρίναμε κι άλλες βάρκες που πορεύοντο
λια, δεν αρκούν;
πλέοντας με φυγάδες. Κανείς δεν κουνούσε για χαιρετισμό
Σε ώρα ολίγων λεπτών ο μπότης εγέμισε με ένδεκα ανθρώπους. το χέρι. Όλοι βουβοί, συλλογισμένοι. Δεν είχε κέφι για χαρές
Εμείς τέσσερις, πέντε μια οικογένεια Τσατταλιού και δύο αδέλ- και χαιρετούρες.
φια Κοντογιάννη.
Σε λίγο μπροστά μας κι ενώ βλέπαμε άγρια βράχια, φανεΌλοι φοβισμένοι και προβληματισμένοι. Τα κουπιά του Μπότη ρώθηκε ένα μικρό παραλιακό χωριό, με λιγοστά σπίτια και
σιγά και δυνατά τρυπούσαν τη γαληνεμένη θάλασσα. Αργά στις με παραλία στρωμένη με χαλίκι. Στη θέα του θυμήθηκα το
11 τη νύχτα φτάσαμε με σιγανά τα κουπιά χωρίς θόρυβο. Πλησι- Πέδι. Στη μέση της παραλίας μια ξύλινη προβλήτα και δύο
άσαμε την Καμάρα στο μοναστήρι της Αναλήψεως. Βρήκαμε κι έως τρεις γυάλες Συμαϊκές που είχαν φθάσει ενωρίτερον από
άλλες βάρκες μ’ άλλους φυγάδες. Απέναντί μας, η Σύμη, αφημέ- μας. Αράξαμε κάπως ανακουφισμένοι που φθάσαμε σε μέρος
νη μόνη! Βομβαρδισμένη και μέσα από την καρδιά της, ανεβαί- σίγουρο, όπως νομίζαμε, μακριά από τους εκκωφαντικούς
νει μια κόκκινη φωτιά!!! Η φωτιά αυξομειώνεται, μια μικραίνει ήχους των «στούκους». Ρίξαμε παλαμάρι έξω και δέσαμε
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τον μπότη. Κινηθήκαμε κι αλλάξαμε θέση πάνω στο μικρό
σκάφος. Οι άνδρες ξεθάρρεψαν και πήδηξαν στην προκυμαία.
Μερικοί Τούρκοι, περίεργοι, πλησίασαν και κοίταζαν. Ανάμεσά τους, στάθηκε κι ένας της Τουρκικής κυβέρνησης.
Τον γνωρίσαμε γιατί φορούσε χαρακτηριστικά ρούχα γκρι
και πηλίκιο.
Άκουσα που ο πατέρας μου τον ονόμασε «το Καρακόλι»
όπως λιμενοφύλακας. Πλησίασε και στα Τούρκικα ρώτησε
τον πατέρα μου, ποιοι είμαστε, πόσοι και που πηγαίνουμε.
Έδειχνε προς τη βάρκα όλους εμάς.
Ο Τούρκος ήτο υπομονετικός, έδειχνε κατανόηση και μας
περιεργαζόταν ένα προς ένα. Πήρα θάρρος κι άρχισα να
πηδώ το μεγάλο ανοιχτό αμπάρι μπρος-πίσω.
Ίσως το παιδικό μου μυαλό ήθελε να δείξει την επιδεξιότητά μου στο ξένο και επίσης πως δεν ένιωσα φόβο. Με
κοίταξε με συμπάθεια και απηύθυνε κάποιες φράσεις στον
πατέρα μου. Δεν καταλάβαινα τίποτα κι εξακολούθησα τα
άλματα…
συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Διήγησις πορείας

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

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

ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ
Τ.Γ.Ε.Ο. Α.Ε.
(ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ)
ΧΩΡΙΟ –ΣΥΜΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ
ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ,
ΕΡΓΑΛΕΙΑ «ΜΑΚΙΤΤΑ» & «BOSCH»
ΤΗΛ. 22460 72660
ΤΗΛ. FAX 22460 70022
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Φωτοβολταϊκές συστοιχίες

Από το μεσημέρι της 6ης Σεπτεμβρίου, οι δύο φωτοβολταϊκές συστοιχίες που είχαν τοποθετη-

θεί από το Δήμο στα δώματα των δεξαμενών στα Βαλανίδια, τέθηκαν σε λειτουργία και άρχισαν να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο ο Δήμος διαθέτει στη ΔΕΗ σε τιμή πενταπλάσια από αυτήν που πουλά η
εταιρεία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, με το ποσό που αντιστοιχεί από την πώληση του ρεύματος προς τη ΔΕΗ, ο Δήμος
θα καλύπτει –αν όχι όλο- το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης
του δημοτικού φωτισμού.
Για ενημέρωση των αναγνωστών, άρχισαν οι εργασίες επισκευής των δεξαμενών στην Ελικωνή, όπου και εκεί θα
τοποθετηθούν συστοιχίες φωτοβολταϊκών. Το έργο έχει
αναλάβει να εκτελέσει ο ίδιος εργολάβος που κατασκευάζει τις αίθουσες του Πανορμιτείου Γυμνασίου, αφού αναδείχθηκε πρώτος μειοδότης στον
διαγωνισμό που έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου, με έκπτωση 19%.

ΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ, ΤΟ "ΔΩΡΟ" .....
ΣΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
Σε μια σεμνή τελετή που έγινε στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος απένειμε στους κ. Μ. Γουλανδρή

και Ε. Στάη το βραβείο για την κοινωνική προσφορά τους στη Σύμη, και
τους ανακήρυξε επίτιμους δημότες του νησιού μας. Όπως είναι γνωστό, πέρυσι σε επίσκεψή
τους στη Σύμη, το ζεύγος Γουλανδρή-Στάη έκαναν γνωστή στον Δήμαρχο την πρόθεσή τους να
δωρίσουν στον Δήμο μας ένα σύγχρονο
ασθενοφόρο για τις ανάγκες του ιατρείου της Σύμης. Ο αθηναϊκός Τύπος αναφέρθηκε εκτενώς στην προσφορά, ενώ
το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να τους ανακηρύξει επίτιμους
δημότες. Η προσφορά ανέρχεται στο
ποσό των 75.000 ευρώ, ο Δήμος προχώρησε σε μειοδοτικό διαγωνισμό για
την αγορά του ασθενοφόρου, κατακυρώθηκε σε εταιρεία, αλλά ασθενοφόρο ακόμη στη Σύμη δεν είδαμε, λόγω
της γραφειοκρατίας που ταλανίζει τον
δημόσιο βίο. Ύστερα από τηλεφωνική
παρέμβαση της κ. Στάη στο αρμόδιο Υπουργείο, παρατηρήθηκε κάποια κινητικότητα, η οποία
δημιουργεί την αμυδρή ελπίδα να έχουμε το όχημα αυτό μέσα στο χειμώνα. Το ζεύγος Γουλανδρή-Στάη επισκέφθηκε τη Σύμη για δεύτερη φορά στις 19 Αυγούστου.

Γίνε και εσύ μέλος του ΦΑΡΟΣ!
Στους πέντε πρώτους μήνες λειτουργίας του, ο ΦΑΡΟΣ του Χρήστου Μπάυρον

εξόπλησε και λειτούργησε δύο ιατρεία ζώων (σε κόστος
που έφτασε τα 4.417 Ευρώ), εξέτασε πάνω από 100 ζώα
προσφέροντας ένα υψηλό επίπεδο ιατρικής φροντίδας, και μάζεψε συνολικά 2.697 Ευρώ
από εθελοντικές προσφορές του κόσμου. Επίσης ο ΦΑΡΟΣ προσφέρει και χορηγεί εμβόλια για γάτες και σκύλους ανά πάσα στιγμή και μπορεί να δώσει κτηνιατρικές συμβουλές
στο μεσοδιάστημα της λειτουργίας του ιατρείου με το να είναι σε στενή συνεργασία με
την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Οι άλλοι σκοποί του ΦΑΡΟΣ είναι να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο στη φροντίδα των
αδέσποτων ζώων που ζουν ανάμεσά μας, να ενθαρύνει όλους να πάνε τα ζώα τους στον
κτηνίατρο προσφέροντας δωρεάν κτηνιατρική φροντίδα, και να προσφέρει έγκυρη και
αξιόπιστη άποψη για την πρόνοια και προστασία των ζώων στη Σύμη.
Στα προηγούμενα δύο φύλα της εφημερίδας “Τα Νέα της Σύμης”, ο ΦΑΡΟΣ αναφέρθηκε στη
σημαντική μείωση του αριθμού των γατών που κυκλοφορούν αδέσποτες και δεν ανήκουν
σε κανέναν, στην επακόλουθη αύξηση του αριθμού των ποντικιών και στο τι μπορεί να
γίνει από δω και πέρα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι η συμβουλές του
ΦΑΡΟΣ έπιασαν τόπο και φέτος δεν θα υπάρξει αρπαγή και μαζική στείρωση αδέσποτων
γατών από τον Άγγλο κτηνίατρο που μια μικρή ομάδα
αλλοδαπών κατοίκων της
Σύμης φέρνει στο νησί κάθε
φθινόπωρο. Ο κτηνίατρος
αυτός θα έρθει και φέτος
κυρίως, απ’ ότι φαίνεται, για
όσους αρνούνται να φέρουν
τα ζώα τους στους Έλληνες
γιατρούς του ΦΑΡΟΣ.
Μετά την επιτυχία των
πρώτων
πέντε
μηνών,
πιστεύουμε ότι τώρα είναι
η κατάλληλη στιγμή ο
ΦΑΡΟΣ να προχωρήσει
ακόμα παραπέρα. Στις επόμενες εβδομάδες, ο ΦΑΡΟΣ
θα μετεξελιχθεί σε επίσημο φιλοζωικό σωματείο
με όλους τους απαραίτητους κανόνες που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία: εκλεγμένο δοιηκιτικό συμβούλιο, εγγεγραμένα μέλη,
καταστατικό, κλπ. Οι απαραίτητες εργασίες για τη νομική σύσταση του σωματείου έχουν
ήδη ξεκινήσει και ελπίζουμε ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δύο-τρεις μήνες.
Πολλοί έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να γίνουν μέλη του ΦΑΡΟΣ και ελπίζουμε
ότι ακόμα περισσότερος κόσμος θα θελήσει να συμμετάσχει σε ενα φιλοζωικό σωματείο
με έδρα τη Σύμη. Η ετήσια συνδρομή των μελών είναι 25 Ευρώ η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των νομικών εξόδων του υπό σύσταση σωματείου. Όπως όλες οι εθελοντικές προσφορές, ό,τι περισσέψει θα διατεθεί για την οργάνωση και λειτουργία του
ιατρείου του ΦΑΡΟΣ καθ ‘όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος
του ΦΑΡΟΣ, είτε είναι κάτοικος είτε επισκέπτης της Σύμης. Αν θέλετε να βοηθήσετε τον
ΦΑΡΟΣ και να γίνετε μέλη του σωματείου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
τηλέφωνο 6945821782 ή μέσω διαδυκτίου στην ιστοσελίδα www.SymiGreece.com.
Όσο γίνονται οι εγγραφές των μελών του ΦΑΡΟΣ και η νομικές εργασίες προχωρούν, ετοιμάζουμε την επόμενη επίσκεψη κτηνιάτρων η οποία προγραμματίζεται για
τον Οκτωβρίου 2008. Ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τις ακριβής
ημερομηνίες λειτουργίας του ιατρείου πολύ σύντομα. Όπως πάντα οι ανάλογες ανακοινώσεις θα γίνουν από το Δήμο, το ραδιόφωνικό σταθμό Σύμης, και την ιστοσελίδα
SymiGreece.com. Θα υπάρξουν επίσης καινούργιες αφίσες οι οποίες θα αναρτηθούν σε
πολλά σημεία σε όλη τη Σύμη.
ΦΑΡΟΣ: Κτηνίατροι στη Σύμη
Τ.Θ. 41, Σύμη 85600, Δωδεκάνησα
T 0030 6945821782 W www.SymiGreece.com

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

24 ώρες το 24ωρο, τοπικά
νέα, ειδήσεις, εκπομπές
μουσικές, πολιτισμού και
αθλητισμού

σε συνεργασία με τον Ρ/Σ

FM 102,10 και online στη διεύθυνση www.anes.gr
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Αρωματικά αλμυρά
κεκάκια με ελιές
Έχουμε συνηθίσει να φτιάχνουμε τα γλυκά κέικ με

γεύση βουτύρου, σοκολάτας, φρούτων αλλά σπάνια
τα αλμυρά κέικ τα οποία μπορούν συνοδεύουν άριστα το
ζεστό πρωινό καφέ , την απογευματινή μπυρίτσα ή ακόμα
να αποτελέσουν ένα υγιεινό
και θρεπτικότατο κολατσιό
για τα παιδιά μας στο σχολείο. Η συνταγή μου θα σας
δώσει 12 μικρά κέικ , εσείς αν
θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη φόρμα
του κέικ. Ακόμα μπορείτε να
αλλάξετε τα μυρωδικά και να
βάλετε αυτά που σας αρέσουν
ή ακόμα να αντικαταστήσετε
τις ελιές με τυριά, μπέικον και
ότι άλλο αγαπάτε.

Υλικά για 12
μικρά κέικ:
100γρ ελιές
της αρεσκείας σας (χωρίς
το κουκούτσι), 1/2 κουτ. γλυκού θυμάρι,
1⁄2 κουτ. γλυκού δεντρολίβανο,
150γρ αλεύρι ολικής
αλέσεως (ή άσπρο
αν το προτιμάτε), 2
αβγά, 4 κουταλιές
της σούπας στραγγιστό γιαούρτι, 1⁄2
κουτ. γλυκού αλάτι,
μία πρέζα
πιπέρι
,
1⁄2
κουτ.
γλυκού
ζάχαρη , 1 κουτ.
γλυκού ξηρή μαγιά,
2 κουταλιές της
σούπας ελαιόλαδο
και 12 μικρά φορμάκια.
Εκτέλεση:
Προθερμαίνετε το
φούρνο στους 120C.
Βουτυρώνετε
τα
12 φορμάκια και
τα πασπαλίζετε με
αλεύρι.
Σε ένα μπολ σπάτε τα
αβγά και ρίχνετε το
αλάτι, το πιπέρι και
τη ζάχαρη. Χτυπάτε
έως ότου το μείγμα

της Σύµης

φουσκώσει και προσθέτετε τα μυρωδικά , το γιαούρτι και το λάδι. Στη συνέχεια
κοσκινίζετε το αλεύρι μαζί
με τη μαγιά και ανακατεύετε μέχρι να απορροφηθούν
όλα τα υγρά. Τέλος ρίχνετε
και τις ελιές και ανακατεύετε καλά.
Μοιράζετε το μείγμα στα
φορμάκια και ψήνετε για 20
λεπτά. Τα βγάζετε από το
φούρνο και τα αφήνετε να
κρυώσουν σε μια σχάρα.
Καλή επιτυχία!
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ΤO ΠΙΑΤO
ΤΟΥ ΜΗΝΑ
η Λεμονιά Τσιριμώνια προτείνει:

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ
Φίλοι και φίλες,
γεια σας!
Σεπτέμβριος, και
για πολλούς είναι
ακόμη μήνας
διακοπών, για μας
που εργαζόμαστε
είναι ένας πιο
ανάλαφρος μήνας
δεν έχει τόση
ζέστη, δεν υπάρχει
συνωστισμός
και γενικά τα
πράγματα είναι πιο
ανθρώπινα!
Σας έχω ένα
εύκολο πιάτο, που
θα σας αφήσει
αρκετό ελεύθερο
χρόνο, στην
περίπτωση που
θέλετε να κάνετε κανένα
μπανάκι, μιας και η
θάλασσα αυτή την εποχή
είναι υπέροχη!
ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ
600γρ καλαμάρι (φρέσκα
κατά προτίμηση)600γρ.φρέσκα-2
νεροπότηρα χυμό
φρέσκιας ντομάτας1 μεγάλο κρεμμύδι
τριμμένο στον τρίφτη-

1 φλιτζ. τσαγιού
ελαιόλαδο-αλάτι και
πιπέρι.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Παίρνετε μια μεγάλη
κατσαρόλα και ρίχνετε
μέσα το λάδι, σοτάρετε
το κρεμμύδι μέχρι να
ροδίσει και να βγάλει τα
υγρά του.
Ρίχνετε μέσα τα
καλαμαράκια που
έχετε κόψει σε χοντρά

κομμάτια και
ανακατεύετε με μια
ξύλινη κουτάλα για
5 λεπτά.
Προσθέτετε το
χυμό ντομάτας και
τα μαγειρεύετε
για 15 λεπτά
τουλάχιστον,
συνεχίζετε με τα
φασολάκια και,
αν χρειαστεί,
προσθέτετε
ελάχιστο νερό.
Σε αυτό το σημείο,
αν τα καλαμάρια
σας είναι φρέσκα
και έχετε κρατήσει
λίγο μελάνι,
μπορείτε να το
προσθέσετε.
Τα αφήνετε να
μαγειρευτούν για 30-40
λεπτά μέχρι να πήξει η
σάλτσα τους.
Προτιμήστε να τα φάτε
ζεστά.
Ο συνδυασμός είναι
υπέροχος γευστικά και
κρύβει μέσα του τα
αρώματα της γης και της
θάλασσας.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Τραπεζάκι παλιό από
Κίνα
Παλαιά σκαλιστή
κονσόλα
Ανθοστήλη
Μπουφές
Παλιά ραπτομηχανή
– έπιπλο, μάρκας REX
Κρεβάτι παλαιό,
μπρούτζινο
Πληροφορίες:
6934736674
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Ο Αύγουστος ξεκίνησε όμορφα με μια γλυκιά εκδήλωση αφιερωμένη
στο όνειρο και στην κοινωνική αλληλεγγύη, με τραγούδια του Μάνου
Χατζηδάκη, του Θάνου Μικρούτσικου, του Μπρεχτ και άλλων. Πρόκειται για την Κατερίνα Τατιάνα Θωμαΐδου που τίμησε για δεύτερη φορά
τη στήλη επιμελείται η Αντιγόνη Παλατιανού
με την παρουσία της το Φεστιβάλ Σύμης, χαρίζοντάς μας μια βραδιά με
μελωδίες πλαισιωμένες με ποίηση που η ίδια επιμελήθηκε. Τα παρακάτω αποτελούν αποσπάσματα, προοίμια τραγουδιών, επιτυγχάνοντας με
όταν τη διώχνει με πέτρες ο εστιάτορας κι ύστερα με τρόπο φυσικό
τρόπο αριστουργηματικό το πάντρεμα ποίησης και μουσικής.
πετάει αφάγωτα μπιφτέκια στα σκουπί«Ο Έρωτας είναι συνήθως όνειρο φευγάτο, ανεκπλήρωτο. Όμως δε κάνει να
της Κατερίνας - Τατιάνας Θωμαΐδου δια.
Θέλω να σου χαρίσω ένα λουλούδι από
πετάς πάνω απ’ τα γρανάζια της συνήθεικείνα που φυτρώνουν ανάμεσα στα σκουας, να ανεβαίνεις πάνω από τα άχαρα και
πίδια που τους πετούν οι ασυνείδητοι
τα μίζερα που σε κυκλώνουν. Ο Έρωτας είναι ένα όνειρο που σε κραστα παρτέρια και στις νησίδες των λεωφόρων.
τάει ζωντανό...
ΤΟ ΣΚΑΚΙ
Βλέπεις(;) τελικά ζει το όνειρο...
Στη λάγνα ατμόσφαιρα των καφέ-σαντάν με τα σερμπέτια
αλλιώς δε θα είχα τόσα ν’ αγαπήσω...
στα καφενεία-φιλολογικά στέκια της παλιάς Αθήνας
Του Μανόλη Αναγνωστάκη
Στα καφενεία με τα σκονισμένα μπουκάλια κονιάκ και τους άνεργους
Ένα σκοτεινό ερωτικό παραμύθι, όνειρο με γλυκόπικρη γεύση.
εργάτες κάποιας περασμένης δεκαετίας
Έλα να παίξουμε,
Στα καφενεία της πλατείας Εξαρχείων όπου έγραφε ποιήματα ζωής η
Θα σου χαρίσω τη βασίλισσά μου
Ευλογία είναι να ζεις το όνειρο απλά κι ευχαριστηριακά...
Κατερίνα Γώγου
(ήταν
για μένα μια φορά η αγαπημένη,
σ’ ανακαλύπτω
Εντός σχεδίου πόλεως:
τώρα δεν έχω πια αγαπημένη)
Στα καφενεία της φαντασίας και της επιθυμίας
“Εδώ Πολυτεχνείο-εδώ Πολυτεχνείο”
σε συναντώ.
θα σου χαρίσω τους πύργους μου
“Εδώ Λιλιπούπολη-εδώ Λιλιπούπολη”
Μετά τη γενιά του ‘60 που χόρτασε όνειρα, τη γενιά της μεταπολίτευ(τώρα δεν πυροβολώ τους φίλους μου
“... εδώ τσιμεντούπολη...”
σης που βίωσε όνειρα, μετά τη γενιά των στρασάτων ‘80ς που κατανάέχουν πεθάνει καιρό πριν από μένα)
μυστικό ταλέντο και ικανότητα
λωσε όνειρα και συνθήματα ήρθε η δική μου γενιά, υποσιτισμένη από
ν’ ανακαλύπτεις ομορφιά μες στην ασχήμια
όνειρα και όραμα. Οι αναφορές της γενιάς μου είναι η έρημος του κατακι ο βασιλιάς αυτός δεν ήτανε ποτέ δικός μου
ανθρώπους μέσα στη μοναξιά
ναλωτισμού, η tv, οι γειτονιές-φυλακές τσιμέντου, ο εγωκεντρισμός, η
κι ύστερα τόσους στρατιώτες τι τους θέλω;
και νόημα μέσα στην απροσδιοριστία.
απομόνωση, η κατάθλιψη...
(Τραβάνε μπρος τυφλοί χωρίς καν όνειρα)
Το παρόν μου είναι άπειρες διαδρομές στην πόλη μας στα πρώτα χρόνια
Τελευταίοι των Μοϊκανών μια παρέα δεκαεξάρηδων, δεκαετία
του 21ου αιώνα... millenium,η εποχή μελλοντική:εργατικές κατοικίες,
όλα και τ’ άλογά μου θα στα δώσω
του ‘90,που κάθε βραδάκι συναντιόνταν σ’ ένα πάρκο στη λεωφόκαμένα δάση, ο ναός της γειτονιάς σου, το τρόλεϊ Θησείο-Πατήσια. Κι
μονάχα ετούτον τον τρελό μου θα κρατήσω
ρο Μεσογείων και έχτιζαν κόσμους ονειρεμένους, αυθεντικούς και
όμως το θυμάμαι καλά πως άλλα ονειρεύτηκα στο παρελθόν... για το
που ξέρει μόνο σ’ ένα χρώμα να πηγαίνει
δίκαιους με υλικά πανάκριβα:μουσική από αυθόρμητες φωνές και
μέλλον... μιαν άλλη διάσταση ζωής που μόνο η αγάπη σου τη σώζει...
ξεκούρδιστες
κιθάρες,
αστείρευτο
χιούμορ
και
μάγκικες
βρισιές...
δρασκελώντας τη μια άκρη ως την άλλη
Ψάχνω μια νύχτα το όνειρο της καθημερινότητας στις γειτονιές που δε
Μπορεί τώρα να έχουν μεγαλώσει, να έχουν παγώσει ή απομακρυνσύχνασα. Κρύβεται κάτω απ’ τα τσιμέντα,το νέφος και τα νεύρα που
γελώντας μπρος στις τόσες πανοπλίες σου
θεί, ίσως όμως και να έχουν φύγει με ένα τραίνο σ’ ένα ταξίδι έξω
έχει απ’ το πρωί ο συνεπιβάτης μου στο λεωφορείο... μα υπάρχει και
μπαίνοντας μέσα στις γραμμές σου ξαφνικά
από το χρόνο...
ξέρω πως θα το βρω. Και πριν φύγεις για την άχαρη δουλειά σου το
αναστατώνοντας τις στέρεες παρατάξεις.
Το
όνειρο
άρχισε
μα
δεν
τέλειωσε
μαζί
σου...
πρωί, θύμισέ μου κάτι να σου πω:
Μερικές φορές νόμιζα πως το έχασα σε κάποια λακκούβα με λασπόθέλω να σου πω ένα ποίημα βγαλμένο από την ποίηση της καθημερινερα ρουτίνας, μα τελικά ήταν εκεί και με περίμενε.
νότητας
Κι αυτή δεν έχει τέλος η παρτίδα.
Άλλες φορές το δάνεισα, το δανείστηκα, το παραποίησα, το εγκααπό την αρρώστια των τσιμέντων
τέλειψα
από την εξουσία των ασφαλτοστρώσεων πάνω στον Ιλισό.
τόσο
Θέλω να σου πω ένα τραγούδι
που δεν έμοιαζε καν με όνειρο
φτιαγμένο απ’ τις κραυγές των αδέσποτων ζώων όταν τελειώνουν οι
κι όμως ήταν. Ήταν και ξαναγεννήθηκε...
ρόδες ακριβών αυτοκινήτων φιγουρατζήδων κομπλεξικών
Το όνειρο θα νικήσει τα σκοτάδια του καταθλιπτικού μας βίου.
όταν τα βασανίζουν οι βιομηχανίες καλλυντικών και φαρμάκων
Το όνειρο μας καλεί και απαιτεί ευθύνη.
“για το δικό μας καλό”.
Θα νικήσει».
Θέλω να ζωγραφίσω μια εικόνα που να αποτυπώνει τον οριστικό
πανικό
γι’ αυτό διαλέγω ΄το βλέμμα μιας αδέσποτης ψιψίνας

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Οι ημερίδες του Κοινωνικού Συλλόγου « Ο Πανορμίτης» στη Σύμη
Στα πλαίσια του 14ου φεστιβάλ Σύμης, ο Κοινωνικός Σύλλογος

Συμαίων Αθήνας- Πειραιά «Ο Πανορμίτης» διοργάνωσε δύο ημερίδες
στις 30 Αυγούστου και στις 6 Σεπτεμβρίου.
Αυτή της 30ης Αυγούστου αφορούσε το Πέδι και όπως ήταν φυσικό
έγινε στο ξενοδοχείο «Πέδι Μπητς». Οι εργασίες της ημερίδας
ξεκίνησαν με την εισαγωγική ομιλία του Προέδρου του συλλόγου κ. Κ.
Αγαπητίδη και εν συνεχεία η κ. Ελ. Φαρμακίδη μίλησε με θέμα «Πέδι,
αρχαία μνημεία», η κ. Ελ. Ζαχαρίου- Μαμαλίγκα με θέμα «Πέδι,
εκκλησία και ναϊδρια», η κ. Σ.. Νικόλη αναφέρθηκε στο «σημερινό
Πέδι», ενώ ο κ. Ν. Χατζηνικήτας παρουσίασε το βιβλίο «Από το Γιαλό
στο Πέδι» της Φωτεινής Κλαδάκη- Μενεμενλή. Τέλος οι εισηγήσεις
έκλεισαν με την ομιλία του κ. Κ. Παπακωνσταντίνου, που αφορούσε
τις σημαντικές περιοχές για τα πουλιά στα Δωδεκάνησα. Στην ημερίδα
δεν έλειψε και η ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα που αφορούν
την περιοχή. Μετά το τέλος των εργασιών της ημερίδας, το Δ.Σ. του
συλλόγου παρέθεσε γεύμα στους παρευρισκομένους.
Στις 6 Σεπτεμβρίου, στην Ιερά Μονή Πανορμίτη στις 10.30 το
πρωί, ξεκίνησαν οι εργασίες της ημερίδας «Αφιέρωμα στον
Πανορμίτη». Ουσιαστικά οι εισηγήσεις- ομιλίες άρχισαν στις 11.00,
όμως προηγουμένως ο Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος εξέφρασε
την επιθυμία να γίνει μία περιήγηση των παρευρισκομένων στους
γύρω χώρους, ώστε να διαπιστώσουν «ιδίοις όμμασι» το έργο
που επιτελείται στη Μονή. Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στην
καθαριότητα της Μονής τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, που
όντως είναι υποδειγματική. Ξεναγηθήκαμε στις δημόσιες τουαλέτες
της Μονής, οι οποίες πραγματικά έλαμπαν από καθαριότητα και
ακολούθησε επίσκεψη στον «Όρχο» όπου και είδαμε τον στόλο των
οχημάτων της Μονής. Ιδιαίτερα, έμφαση δόθηκε στην απόκτηση
πυροσβεστικού οχήματος από τη Μονή, ώστε σε περίπτωση ανάγκης
να υπάρχει η δυνατότητα κατάσβεσης. Μας ανακοινώθηκε ότι πρόθεση
της Μονής είναι, να αναγερθεί –κοντά στο κτιριακό συγκρότημα
«Κυπραίου» σύγχρονο μουσείο στο οποίο θα εκτεθούν όλα τα κειμήλια
της Μονής, καθώς επίσης ενημερωθήκαμε για τις επισκευές που έγιναν
και γίνονται στα κτίσματα της μοναστηριού. Ακολούθησε το κανονικό
πρόγραμμα της ημερίδας στον χώρο της μεγάλης τραπεζαρίας, όπου
μετά την έναρξη των εργασιών από τον Μητροπολίτη, ο φοιτητής
Θεολογίας Γ. Κασσώτης μίλησε με θέμα «Τα εννέα μοναστήρια
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Σύμη», ο Πρόεδρος του συλλόγου κ.
Κ. Αγαπητίδης με θέμα «Ο Πανορμίτης και οι Συμιακοί», ο κ. Γ.
Πετρόπουλος με θέμα «Ο ηγούμενος Γαβριήλ και η ποιμαντική της
αγάπης», η κ. Κυπραίου με θέμα «Ι.Μ.Χατζηφώτης» και η κ. Δέσποινα
Μερκαντέ- Αγγελίδη με θέμα «Η παραδοσιακή κοινωνική αλληλεγγύη
των Συμιακών». Εδώ θα σταθούμε σε δύο σημεία της ημερίδας. Το
ένα αφορά την ομιλία του κ. Αγαπητίδη ο οποίος με ύφος γλαφυρό
αναφέρθηκε στους δεσμούς Συμιακών και Μονής, έτσι ώστε αυτοί να
ενδιαφέρονται να μάθουν οτιδήποτε συμβαίνει στη Μονή, στην εκλογή
παλαιότερα εφορίας από τις ενορίες, στο κλείσιμο του γηροκομείου

και στην διερεύνηση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία και
λειτουργία Σχολής με θεολογικό αντικείμενο. Ο Μητροπολίτης
Σύμης κ. Χρυσόστομος κλείνοντας τις εργασίες της ημερίδας,
ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι, το γηροκομείο έκλεισε
μεν αλλά προηγουμένως έγινε γνωστή η πρόθεση της εφορίας στο
Πατριαρχείο και ζήτησε από τον γραμματέα της Μητρόπολης να
αναγνώσει την σχετική επιστολή που στάλθηκε στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο. Αναφέρθηκε στην προφορική ενημέρωση του
Δημάρχου και του Νομάρχη, και στο κόστος λειτουργίας του
Ιδρύματος το οποίο ανήρχετο στα 120.000 ευρώ ετησίως. Με
έμφαση τόνισε ότι, ο χώρος που στεγαζόταν μέχρι πρότινος το
Ίδρυμα, δεν θα χρησιμοποιηθεί για την φιλοξενία παραθεριστών,
αλλά από του χρόνου θα λειτουργήσει σαν χώρος φιλοξενίας
παιδιών από τα χωριά S.O.S. Εξέφρασε την πικρία του λέγοντας
ότι, κανείς δεν τον επισκέφθηκε ζητώντας να ενημερωθεί για
οποιοδήποτε θέμα, και ανακοίνωσε ότι στο αμέσως προσεχές
διάστημα θα υπάρχει στο διαδίκτυο ιστοσελίδα της Μητρόπολης
και της Ι.Μ.Π. από όπου θα μπορεί να ενημερώνεται κανείς για
τις δραστηριότητές τους. Ακόμη ότι, στο τέλος κάθε μήνα θα
εκδίδεται δελτίο Τύπου, το οποίο θα αποστέλλεται στον Τύπο
για ενημέρωση. Ο κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στο κοινωνικό
έργο που επιτελεί η Μονή και η Μητρόπολη και ζήτησε από
τον γραμματέα της Μονής να τα απαριθμήσει, καθώς και το
χρηματικό ποσό που έχει διατεθεί. Σε ότι αφορά την Μητρόπολη
είπε ότι, έδρα της είναι η πρωτεύουσα της Σύμης και αυτή θα
παραμείνει, αν και το κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της
είναι μικρό, εκφράζοντας παράλληλα και την πικρία του που δεν
παραχωρήθηκε το κτίριο του Ναυτικού μουσείου, αν και του το
είχαν υποσχεθεί. Ωστόσο είπε, άλλο η έδρα της Μητρόπολης
και άλλο η κατοικία του Δεσπότη. Η κατοικία του θα είναι στον
Πανορμίτη και για το σκοπό αυτό θα αρχίσουν σύντομα εργασίες
διαμόρφωσης και διαρρύθμισης στο συγκρότημα Καντούνια,
ύστερα από δωρεά 100.000 ευρώ που έκανε ο κ. Καντούνιας στη
Μητρόπολη. Για δε τη δωρεά Μ. Γ. Αγγελίδη, αυτή αφορά το 1/3
του οικοπέδου που έχει δωρηθεί στη Μονή και η αξία του οποίου
ανέρχεται στα 120.000 ευρώ περίπου.
Κλείνοντας, ο Μητροπολίτης αφού εξέφρασε την αγάπη του για
τη Σύμη και τους κατοίκους της, προέτρεψε τους Συμιακούς –σε
περίπτωση που δεν τους είναι αρεστός- να μαζέψουν υπογραφές
ώστε να αντικατασταθεί. Το ίδιο, συμπλήρωσε, και στην
περίπτωση που δεν θέλουν τη Μητρόπολη.
Μετά το κλείσιμο της ημερίδας, η Μονή παρέθεσε γεύμα στους
παριστάμενους. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σωκράτης Μαρούλης
ζήτησε ιδιαίτερη συνάντηση από τον Μητροπολίτη μετά το γεύμα,
την οποία και είχε, ώστε να συζητήσουν ορισμένα θέματα, πουκατά τη γνώμη του- δεν προσφέρονταν για δημόσια συζήτηση.
Στη συζήτηση αυτή παρίστατο και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κ.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου σπούδασε Ιατρική. Κατά
τη διάρκεια της Κατοχής συμμετείχε στην ΕΠΟΝ. Είχε έντονη
πολιτική δράση στο φοιτητικό κίνημα, για την οποία φυλακίστηκε το 1948 ενώ το 1949 καταδικάστηκε σε θάνατο από
έκτακτο στρατοδικείο. Βγήκε από τη φυλακή με την γενική
αμνηστία το έτος 1951.
Την περίοδο 1955-1956 ειδικεύτηκε ως ακτινολόγος στη
Βιέννη και κατόπιν άσκησε το επάγγελμα του ακτινολόγου για
ένα διάστημα στη Θεσσαλονίκη ενώ το 1978 εγκαταστάθηκε
στην Αθήνα.
Δημοσίευσε κείμενα του για πρώτη φορά στο περιοδικό Πειραϊκά Γράμματα (1942) και αργότερα στο το φοιτητικό περιοδικό Ξεκίνημα (1944), του οποίου υπήρξε και αρχισυντάκτης
για μία περίοδο. Ποιήματα του, καθώς και και κριτικές δημοσιεύτηκαν αργότερα σε αρκετά περιοδικά. Την περίοδο 1959
- 1961 εξέδωσε το περιοδικό Κριτική ενώ υπήρξε μέλος της
εκδοτικής ομάδας των Δεκαοκτώ κειμένων (1970), των Νέων
Κειμένων και του περιοδικού Η Συνέχεια (1973).
Το 1986 του απονεμήθηκε το Κρατικό Βραβείο Ποίησης ενώ
το 1997 ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
της Θεσσαλονίκης.
Συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Θάνος Μικρούτσικος
και ο Μιχάλης Γρηγορίου έχουν μελοποιήσει αρκετά ποιήματα
του ενώ έργα του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τα γαλλικά,
τα γερμανικά και τα ιταλικά.
Καταγόταν από το χωριό Ρούστικα Ρεθύμνης, όπου σώζεται
το σπίτι του πατέρα του.

Γιαλλουράκης, το δε περιεχόμενό της δεν έγινε γνωστό.
Από την πλευρά μας, σαν εφημερίδα δεν θα σχολιάσουμε όσα
ειπώθηκαν, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να αναφερθούμε σ’
αυτό που είπε ο Μητροπολίτης , ότι δηλαδή, κανείς μέχρι
τώρα δεν ζήτησε συνάντηση για ενημέρωση από αυτόν.
Πληροφορούμε λοιπόν τους αναγνώστες μας ότι, πριν τρεις
μήνες συναντηθήκαμε με τον Μητροπολίτη, κατόπιν αιτήματός
μας, όπου και συζητήσαμε επί δίωρο σχεδόν όλα τα προβλήματα
και τα παράπονα που δεχόμαστε. Όμως η συζήτηση αυτή δεν
δημοσιοποιήθηκε, μιας και δεν επρόκειτο για συνέντευξη, αλλά
για απλή ενημέρωσή μας για τις απόψεις και τις θέσεις του
Μητροπολίτη. Μετά το τέλος της ημερίδας, το υπενθυμίσαμε
στον κ. Χρυσόστομο.

Σεπτέμβριος 2008

ΤΑ ΝΕΑ

της Σύµης

Ανακοίνωση με θέμα «Η οργάνωση των Αποδήμων και η προσφορά
τους στον τόπο καταγωγής τους» του κ. Κώστα Αγαπητίδη τ.
Νομάρχη, Προέδρου του Κοινωνικού Συλλόγου Συμαίων Αττικής
«Ο Πανορμίτης» και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Δωδεκανήσου
«Κλεόβουλος ο Λίνδιος».
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α) την κατανάλωση ειδών δωδεκανησιακής παραγωγής.
Είναι πλήθος τα προϊόντα που παράγονται στα νησιά και
μπορούν να διατεθούν έξω από αυτά, είτε με παραγγελίες, είτε σε καταστήματα Δωδεκανησίων, είτε ως προς τις
δυο-τρεις μεγάλες παροικίες μας, σε πρατήρια Σωματείων μας.
β) την επιχειρηματική δραστηριότητα στα νησιά. Δεν
χρειάζεται να προτείνουμε τομείς. Η επιχειρηματικότητα μπορεί να βρει οπουδήποτε πεδίο δράσης- οπωσδήποτε όμως, στον τουρισμό και τη ναυτιλία.
Από το Β΄ Συνέδριο Δωδεκανησίων της Διασποράς – Ρόδος και στην πολύτιμη χρήση του διαδικτύου, αφού ακούσα- 2. Η δεύτερη κατεύθυνση της δραστηριότητας των απο9-10/8/200
με με ικανοποίηση ότι αυτά θα αποτελέσουν βασικό θέμα δήμων, αναφέρεται στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου
Δεν θ’ αναφερθώ σε ιστορικά ή στατιστικά δεδομένα, τις πηγές εισηγήσεων, παρεμβάσεων και προτάσεων κατά το σημερι- των νησιών μας.
α) Με τη συμβολή στην εξυπηρέτηση αγαθοεργών
και τις αιτίες της δωδεκανησιακής μετανάστευσης, τους τόπους νό μας Συνέδριο.
σκοπών που είναι η κλασική μορφή συμπαράστασης των
εγκατάστασης των αποδήμων μας, τα ποσοτικά στοιχεία που Εκδηλώσεις- Μορφές δράσης
τους αφορούν ή ακόμα και τα ποιοτικά- δηλαδή αριθμητική Οι μορφές της δραστηριότητας των αποδήμων είναι, αποδήμων. Πολλές ανάγκες μπορεί να καλύψει η ευποιδύναμη, κατανομή, κύριες απασχολήσεις τους, οικονομική και βέβαια, πολλές και ποικίλες. Ας τις διακρίνουμε σε δύο ία τους – είτε με την εκτέλεση αυτοτελών έργων, είτε με
κοινωνική τους θέση.
κατηγορίες – σ’ εκείνες που πραγματοποιούνται εκτός των τη συμμετοχή σε εράνους, και γενικότερα με την ενίσχυΠεριορίζομαι μόνο στη γενική διαπίστωση ότι οι Δωδεκανήσι- νησιών μας και σε κείνες που πραγματοποιούνται στα ίδια ση τοπικών προσπαθειών.
β) Με τη συμβολή στην πνευματική, μορφωτική και άλλη
οι της διασποράς αποτελούν μια μεγάλη δύναμη, όχι μόνο αριθ- τα νησιά.
μητική, αλλά συγχρόνως ότι η οργάνωσή τους δεν είναι πάντα Α) Εκτός των νησιών μας – και συγκεκριμένα στους τόπους πολιτιστική ανάπτυξη. Πρόκειται για τη διεύρυνση της
αγαθοεργίας και της ευποιίας. Πέρα από τα όργανα κοιανάλογη προς την επιβλητικότητα των παροικιών ή προς τον της αποδημίας.
δυναμισμό των Δωδεκανησίων.
Είναι πρώτα- πρώτα οι διάφορες εκδηλώσεις – συγκεντρώ- νωνικής πρόνοιας, έχουμε τόσες και τόσες ευκαιρίες προΗ οργάνωση των αποδήμων και οι μορφές δράσης τους αποτε- σεις με χαρακτήρα εθνικοπατριωτικό, πνευματικό, καλλιτε- σφοράς! Περιορίζομαι ν’ αναφέρω τη χορήγηση υποτρολούν το θέμα της δεκάλεπτης ανακοίνωσής μας.
χνικό, ψυχαγωγικό, οι συνεστιάσεις, οι εκδρομές. Οι εκδη- φιών, τις επιβραβεύσεις, τις προσφορές σε μουσεία και
Οργάνωση – Φορείς - Στόχοι
λώσεις αυτές εξυπη- βιβλιοθήκες, τις αθλοθετήσεις.
Οι απόδημοι εμφανίζονται και
ρετούν τους στόχους 3. Η επιδίωξη μεγαλύτερης και συχνότερης επαφής με τη
δρουν, όπως είναι γνωστό,
της δημιουργίας κλί- γενέτειρα, αποτελεί την τρίτη κατεύθυνση της δραστηριείτε ως οργανωμένες ομάδες,
ματος, της προβο- ότητας των αποδήμων μας. Κοντά στην οικονομική ωφέμε σωματειακή συνήθως
λής των νησιών μας, λεια μεταδίδουμε με την πραγματική επαφή, ένα πνεύμα
μορφή- είτε ως μεμονωμένα
συχνά ενεργούν επι- αισιοδοξίας, προσφέρουμε μια συμπαράσταση.
άτομα – ιδιαίτερα στον επιμορφωτικά και είναι Θ’ ανοίξω μια παρένθεση για να θυμίσω ότι η τέλεση
κοινωνιακό τομέα. Βασικούς
ταμιακά ωφέλιμες για μυστηρίων, και ιδίως του βαπτίσματος, δημιουργούν
στόχους της δραστηριότητάς
τα Σωματεία. Από τις δεσμούς με την πατρίδα. Αποτελεί, αλήθεια, υψηλό συμτους θα σημειώσουμε πέντε.
εκδηλώσεις αυτές, οι βολισμό το βάπτισμα στα νησιά μας παιδιών που γεννήα) Τη διατήρηση δεσμού με
εθνικοπατριωτικές, θηκαν στους τόπους της διασποράς. Αντίστοιχα, η δημιτην πατρίδα και τους συμπαπου μπορούν να γίνο- ουργία οικογενειακών τάφων, πέραν από το συμβολισμό,
τριώτες.
νται κάποτε και με τη εδραιώνει τους δεσμούς των επιγόνων με την πατρώα γη.
β) Την εξυπηρέτηση των
συνεργασία αδελφών Φτάνουμε πια στις διάφορες μορφές, ας τις ειπούμε, «επισυμπατριωτών που χρειάζοΣωματείων, δωδεκα- στροφής».
νται την υλική ή την ηθική
νησιακών ή γενικότε- α) Με τις επισκέψεις πρώτα. Με εκδρομές, οργανωμέσυμπαράστασή μας.
ρα ελληνικών, δίνουν νες ή όχι.
γ) Τη διατήρηση της γλώσσας
την ευκαιρία για τη β) Με την εγκατάσταση έπειτα. Ας διατηρούμε ένα σπικαι την αναβίωση ηθών και
δημιουργία
ζεστής τικό στην πόλη ή σε μια εξοχή. Ας γίνει σύνθημα των
εθίμων της πατρίδας στους
ατμόσφαιρας χαράς, αποδήμων μας ν’ αποκτήσουν μια στέγη, ν’ αναστηλώτόπους της διασποράς.
που γεννά η αγάπη σουν το ερειπωμένο σπίτι για να λιγοστεύουν ολοένα
και τ’ αποκαΐδια της πολεμικής συμφοράς, να επισκευάδ) Την προβολή, με κάθε
της πατρίδας.
τρόπο, των νησιών μας και
Άλλη δραστηριότη- σουν το εγκαταλειμμένο, να χτίσουν κάτι σ’ ένα οικόπετων συμπατριωτών μας.
τα αποτελεί η συμπαράσταση των μελών της παροικίας με δο. Θα δώσουν ζωντάνια στον τόπο, θα προκαλούνται για
ε) Την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των νησιών μας.
τη μορφή της κοινωνικής αλληλεγγύης ή με τη μορφή της συχνότερες επισκέψεις και θα δημιουργήσουν ακατάλυΠροϋποθέσεις
φιλίας ή της στοργής, κι ακόμα η προτίμηση συμπατριωτών τους δεσμούς με την αγαπημένη πατρίδα για τις επόμεΓια τη θετική και αποδοτική δραστηριότητα των αποδήμων μας επαγγελματιών, η συμπαράσταση σε συμπατριώτες μας που νες γενιές.
γ) Τέλος, η οριστική επιστροφή. Μιλάμε για τους απόθεωρούμε ως προϋποθέσεις
φτάνουν από την πατρίδα ή άλλη παροικία.
α) Τη συνεργασία με τους Δήμους, τις άλλες Αρχές και τις Τέλος, άλλες μορφές δράσης, εκτός των νησιών είναι η μαχους, που μπορεί να μην έχουν σοβαρό λόγο παραμοΟργανώσεις των νησιών.
χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων για την νής στην παροικία. Η ηρεμία και οι υγιεινές συνθήκες θα
β) Τη συνεργασία με τις ευρύτερες παροικιακές οργανώσεις- προβολή της πατρίδας, ακόμα περισσότερο τα μέσα επι- τους ελκύσουν. Δεν πρόκειται για τη μεταφυσική ή φιλοστον ελληνικό χώρο τις άλλες δωδεκανησιακές και στο εξωτε- κοινωνίας κι εντελώς ιδιαίτερα το διαδίκτυο και ο τύπος, λογική όψη του θανάτου στο γενέθλιο τόπο. Πρόκειται
ρικό, γενικότερα ακόμα, τις κοινότητες που λειτουργούν, ελλη- τα περιοδικά, οι εφημερίδες, οι άλλες εκδόσεις που ανα- για τη «συντέλεια» της ζωής, της μόνης πραγματικής, που
νικές και ορθόδοξες χριστιανικές.
φέρονται στα νησιά μας- βιβλία, λευκώματα καλλιτεχνικά, «βιούται» τέλεια και ως το θάνατο, μόνο στο περιβάλλον
γ) Την καλή οργάνωση των σωματειακών μας φορέων και τον δημοσιεύματα σ’ ελληνικά ή ξένα περιοδικά, εφημερίδες, εκείνο που γνωρίσαμε γνήσια, αληθινά.
Θα καταλήξουμε, τελειώνοντας, με δύο θέσεις.
συντονισμό της δράσης τους.
λεξικά, κλπ.
1.Η πρώτη αφορά στη δύναμη που προορίζεται για τα
Οργάνωση – Συντονισμός δράσης
Β) Φτάνουμε στη δραστηριότητα που πραγματοποιείται ή
Αρχίζουμε από την εκπροσώπηση. Πρέπει να γίνονται τακτικά αντανακλά άμεσα στα νησιά μας και έχει τρείς κατευθύν- νησιά μας και τους συμπατριώτες μας. Πραγματικά οι
απόδημοι, συνιστούν μια μεγάλη δύναμη- υλική και,
Γενικές Συνελεύσεις και, κατά το δυνατόν πολυπρόσωπες, για σεις.
να εκδηλώνεται συχνά και γνήσια το πνεύμα των αποδήμων.
1. Την αύξηση του τοπικού εισοδήματος στο κάθε νησί, που οπωσδήποτε ηθική.
Η ειδικότερη οργάνωση της παροικίας, έπειτα. Ενδεικτικά ανα- επιτυγχάνεται έμμεσα με την προβολή του και την προβολή 2.Η δεύτερη αφορά στην αντιπροσφορά της πατρίδας στα
παιδιά της. Τη δύναμη που αποκτούμε απ’ αυτήν. Αγαφέρουμε,
των προϊόντων του, άμεσα δε με
πώντας, ευτυχούμε. Και είναι ευτυχείς όσοι
α) την τήρηση συστηματικού μητρώου
έχουν μια μικρή πατρίδα.
συμπατριωτών και φίλων, β) τη συμΤο φαινόμενο παρατηρείται σε οικουμενική
μετοχή στα Σωματεία κατά το δυνακλίμακα. Η τάση του σύγχρονου ανθρώπου,
τόν περισσότερων μελών της παροικίνα διευρύνει τις κοινότητες, από λογική και
ας, γ) την αποκέντρωση με τη σύσταση
από συμφέρον, είναι παράλληλη προς την
παραρτημάτων και εξειδικευμένων τμητάση της επιστροφής στις μικρές πατρίδες,
μάτων (λ. χ. αθλητικών, ψυχαγωγικών,
στη σμίκρυνση όπου οδηγεί το συναίσθημα.
καλλιτεχνικών, εκδοτικών κλπ) δ) τη
Είναι τέτοια η τάση προς τις μικρές πατρίλειτουργία Γραφείων – εντευκτηρίων.
Ο Γιάννης Βολονάκης, ο μαθηματικός, εδώ και 3-4 χρόνια ασχολήθηκε εντατικά
δες, που χαρίζουν ψυχική ξεκούραση, που
Ας αναφέρουμε εδώ, ως προς τις καταμε
τη
συγγραφή
ενός
Λεξικού
του
Συμιακού
Ιδιώματος
(Συμιακιάς
διαλέκτου),
που
αναγεννούν, ώστε οι άνθρωποι των μεγαστατικές διατάξεις την επιδίωξη συμμελουπόλεων ν’ αναζητούν τους τόπους της
είναι σχεδόν έτοιμο και θα το τυπώσει σύντομα. Είναι πλέον θέμα τυπογραφικό.
τοχής νέων από 16 ετών και πάνω (για
μακρινής καταγωγής τους ή ακόμα και θετές
Έχει στην κυριολεξία «φρακάρει» από χιλιάδες λέξεις συμιακές και δύσκολα ανατον έγκαιρο δεσμό τους με τα νησιά, μια
πατρίδες.
και δεν γεννήθηκαν σ’ αυτά), επίσης
καλύπτει άλλες. Όμως πιστεύει, όπως μας είπε, ότι πολλές θα του έχουν διαφύγει
Καθώς ο πιστός παίρνει δύναμη από την
συζύγων Δωδεκανησίων (αφού πρόκαι γιαυτό ζητά τη βοήθειά σας, ώστε το Λεξικό αυτό να γίνει πιο άρτιο. Σας ζητά,
πίστη του, έτσι και η ενεργητική αγάπη
κειται συχνά για πρόσωπα που μπονα γράψετε σ’ ένα χαρτάκι 10-20 λέξεις συμιακές, που να μην είναι τόσο συνηθιτης πατρίδας μας δίνει δύναμη πλούσια. Οι
ρούν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσμένες.
Δίπλα
στην
κάθε
λέξη
να
γράψετε
την
έννοιά
της,
π.χ.
ποδοσίμι=
αμανάτι,
απόδημοί μας, προνομιούχοι που έχουν για
σίες) και τέλος την ευρύτερη χρησιμοπατρίδα ένα ωραίο τόπο, ένα νησί με σπουταχυδρομικό
δέμα
ή
ππώθω=
σπρώχνω,
παρασύρω.
ποίηση, πέραν από τα Διοικητικά Συμδαίο παρελθόν ίσως δεν συνειδητοποιούν,
βούλια, σε επιτροπές ή και για μεμονωΗ ενέργειά σας αυτή θα είναι χαρά μεγάλη γι’ αυτόν μα και για σας, αφού έτσι θα
όσο πρέπει, αυτό το «μέσα πλούτος» που
μένες ενέργειες, δυναμικών ή με ειδική
συμβάλλετε σ’ αυτό το σοβαρό έργο, που αφορά στη Σύμη μας.
μπορούν να διαθέτουν, όταν αγαπούν, επιπείρα συμπατριωτών μας ή και συγγεΤο τηλέφωνό του είναι 22460-71142
σκέπτονται ή βοηθούν το νησί τους.
νών τους.
Σύμη, 5-8-08
Η πατρίδα μας προσφέρει ιερό και πολύτιμο
Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων
το αντίδωρό της.
Ι. Μ. Βολονάκης
των διαφόρων Σωματείων, είναι βέβαια
σημαντικός παράγοντας. Δεν θα αναφερθώ όμως ειδικότερα σ’ αυτόν, καθώς
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εξαίρεση ;
5.Πώς
είναι
δυνατόν πλοίο
το οποίο εκτελεί περιηγητικούς και δρομ ο λ ο γ ι α κο ύ ς
πλόες
(Β΄
κατηγορίας)
να μην φέρει
πιστοποιητικά κλάσης από
ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ ; Μήπως έχει εξαιρεθεί ; Αν ΝΑΙ σύμφωνα
με ποιες διατάξεις έγινε η εξαίρεση και για ποιο λόγο σε όλα
τα υπόλοιπα πλοία καθίσταται υποχρεωτικός ο εφοδιασμός
τους με τα ανωτέρω πιστοποιητικά ; Το ότι είναι εφοδιασμένο με Π.Γ.Ε. αντί Π.Α. είναι επαρκής λόγος να εξαιρεθεί ακόμη
και για πλόες Β΄ κατηγορίας;
6.Οι πρόσθετες απαιτήσεις και προδιαγραφές που θέτει η
EUROSOLAS αποσκοπούν στην βελτίωση της ασφάλειας
των επιβατών κυρίως στον τομέα της πυρασφάλειας. Αυτός
είναι και ο λόγος που εξαιρεί τα πλαστικά πλοία τα οποία δεν
έχουν τις προδιαγραφές ακαυστότητας που έχουν τα χαλύβδινα
και αλουμινένια πλοία. Σε περίπτωση λοιπόν ναυτικού ατυχήματος σε πλαστικό πλοίο πως θα εξασφαλιστεί η διάσωση των
επιβαινόντων όταν οι προδιαγραφές του πλοίου δεν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί και

Τα 9 ερωτήματα...
Εγκυρότητα Πιστοποιητικών αξιοπλοίας Ε/Γ ΣΗ-ΣΤΑΡ
(SEA STAR) σε σχέση με την δρομολόγησή και επιδότησή του
εκ μέρους των αρμοδίων αρχών .

Aξιότιμοι κύριοι,
Το Ε/Γ πλοίο «ΣΗ-ΣΤΑΡ» Νηολογίου Πειραιά 10728 της Ναυτικής Εταιρείας «ΤΗΛΟΣ 21ος ΑΙΩΝΑΣ» δραστηριοποιείται
στην ευρύτερη περιοχή της Ρόδου εκτελώντας περιηγητικά ταξίδια από Ρόδο για Πανορμίτη – Σύμη και επιβατικά δρομολόγια Τήλο-Ρόδο-Τήλο με επιδότηση από την δρομολογούσα Αρχή
( ΥΕΝΑΝΠ).
Η δρομολόγηση του ΣΗ-ΣΤΑΡ του οποίου το κύριο υλικό κατασκευής είναι το F.R.P. (μείγμα πλαστικού) δεν είναι σύννομη καθ’
ημάς, λόγω του ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές της Κοινοτικής Οδηγίας 98/18 (ΕUROSOLAS). Η δρομολόγηση αυτή εκτός
του ότι προκαλεί σε μας βλάβη οικονομική, καταστρατηγεί την
συνταγματικά κατοχυρωμένη έννοια της νομιμότητας και ισονομίας αφού η εταιρεία μας η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Σύμης
έχει νόμιμα δρομολογημένο στην γραμμή ΡΟΔΟΥ-ΣΥΜΗΣΤΗΛΟΥ-ΝΙΣΥΡΟΥ-ΚΩ το Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ ΝΠ 4007.
Κατόπιν των παραπάνω τα ερωτήματα πού τίθενται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και αναμένουν τεκμηριωμένες απαντήσεις είναι τα
παρακάτω :
1.Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π Δ 103/1999 (EUROSOLAS) εισάγεται ενιαίο επίπεδο ασφαλείας της ζωής και της περιουσίας και
προστασίας του περιβάλλοντος στα νέα και υπάρχοντα επιβατηγά
πλοία και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη όταν εκτελούν εσωτερικούς
πλόες. Το Ε/Γ ΣΗ-ΣΤΑΡ καλύπτει και εφαρμόζει τους ανωτέρω
κανόνες και πρότυπα για να δικαιούται να εκτελεί μεταφορές επιβατών και μάλιστα ακτοπλοϊκά δρομολόγια ;
2.Το άρθρο 3 του ΠΔ 103/1999 (EUROSOLAS) εξαιρεί από το
πεδίο εφαρμογής του πλοία τα οποία δεν είναι κατασκευασμένα
από χάλυβα η ισοδύναμο υλικό και δεν καλύπτονται από τα πρότυπα πού αφορούν τα ταχύπλοα ή τα Δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη. Παρέχει η εξαίρεση αυτή την δυνατότητα στα πλαστικά και στα άλλα σκάφη πού εξαιρούνται όπως τα ξύλινα, τα
σκάφη πρωτόγονης κατασκευής και τα πολεμικά πλοία να εκτελούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια ; Αν ναι τότε πως διασφαλίζεται η μη
καταστρατήγηση του άρθρου 1 του Π Δ 103/1999 για ενιαίο επίπεδο ασφαλείας ; Αν όχι τότε πως η αρμόδια υπηρεσία του Υ.Ε.Ν.
εφοδίασε την πλοιοκτήτρια εταιρεία με πιστοποιητικό ενδομεταφορών για την συμμετοχή της στον μειοδοτικό διαγωνισμό του
ΥΕΝΑΙ&Ν.Π. ; Κατά την άποψή μας η εξαίρεση αποκλείει εντελώς τα πλοία αυτά γιατί σε διαφορετική περίπτωση είναι πέρα από
κάθε λογική να τίθενται πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας στα πλοία
από χάλυβα και αλουμίνιο και να έχουν προνομιακή μεταχείριση
τα πλαστικά και τα ξύλινα πλοία. Όμως οι αρμόδιοι φαίνεται πως
είχαν διαφορετική άποψη από εμάς, πού όμως θεμελιωμένη ;
3.Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του ΠΔ 103/1999
(EUROSOLAS) όλα τα νέα και υπάρχοντα επιβατηγά πλοία με
ελληνική σημαία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Π.Α). Βάσει ποιου νόμου ή Υπουργικής απόφασης το ανωτέρω πλοίο φέρει ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
( Π.Γ.Ε) και όχι Π.Α όπως όλα τα άλλα ελληνικά
Ε/Γ πλοία ; Το Π.Γ.Ε. νομιμοποιεί το πλοίο αυτό να εκτελεί πλόες
κατηγορίας Β΄ (απομάκρυνση άνω των 5 ναυτικών μιλίων από
στεριά) ; Επιτρέπεται στα πλοία που είναι εφοδιασμένα με Π..Γ.Ε.
να αναπτύσσουν ταχύτητες όπως το προαναφερόμενο πλοίο άνω
των 30 κόμβων;
4.Το εν λόγω πλοίο εφοδιάστηκε με Π.Γ.Ε. στο οποίο αναγράφεται ότι μπορεί να εκτελεί περιηγητικούς πλόες (και όχι δρομολογιακούς) μέχρι 80 ν.μ. χωρίς όμως να αναφέρει τις κατηγορίες των
περιοχών μέσα στις οποίες μπορεί να δραστηριοποιείται ανάλογα
με την απομάκρυνσή του από την στεριά (κατηγορίες Α-Β-Γ-Δ).
Αν υποθέσουμε ότι εντάχθηκε στην κατηγορία της πρώην μικρής
ακτοπλοΐας (παρανόμως καθ’ ημάς) όπου δεν ισχύουν οι κατηγορίες αυτές τότε για ποιο λόγο εξαιρέθηκε από τους δρομολογιακούς
πλόες και στην συνέχεια βάσει ποιου νόμου ή Υπουργικής απόφασης αναγράφηκε στο πιστοποιητικό με τρόπο μάλιστα που δείχνει
ότι έγινε εκ των υστέρων (χειρόγραφα και ανάμεσα σε άλλες σειρές)
η υπ’ αριθμό 17 παρατήρηση βάσει της οποίας του επιτρέπουν οι
Λιμενικές Αρχές να εκτελεί επιβατικά δρομολόγια μεταξύ Ρόδου
– Τήλου (Β κατηγορίας) ; Σύμφωνα τουλάχιστον με όσα γνωρίζουμε και με αυτά που ισχύουν σε όλα τα άλλα πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας όλα τα Ε/Γ πλοία που εκτελούν πλόες Β’ κατηγορίας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Π.Α. Το «ΣΗ ΣΤΑΡ» αποτελεί

τους οποίους η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει ;
7.Μήπως η δρομολόγηση ενός πλαστικού πλοίου, ακόμη και
αν φαινομενικά καλύπτεται πίσω από διαφορετικές ερμηνείες της ισχύουσας νομοθεσίας, δώσει το δικαίωμα σε όλες τις
ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια να δρομολογήσουν πλοία που δεν είναι συμμορφωμένα με τις απαιτήσεις της EUROSOLAS καταστρατηγώντας έτσι τους διεθνείς κανονισμούς και υποβαθμίζοντας τα πρότυπα ασφαλείας της χώρας μας;
8.Έχει το δικαίωμα η πλοιοκτήτρια εταιρεία που έχει υπογράψει την σύμβαση του Υ.Ε.Ν.Α.&Ν.Π. να παραχωρήσει
την διαχείριση του πλοίου της σε άλλη εταιρεία όπως και
έκανε ; Τηρεί η διαχειρίστρια εταιρεία το ισχύον ναυλολόγιο
για τα συμβατικά πλοία καθώς και την υποχρέωσή της για
μηδενικό ναύλο στους μόνιμους κατοίκους Τήλου ;
9.Τηρούνται οι απαιτήσεις του Π.Δ.101/1995 άρθρο 24 περί
αερισμού των επιβατών σε ανοικτό κατάστρωμα καθώς και
οι απαιτήσεις του Π.Δ.259/1981 (κεφάλαιο ΙΙ, μέρος Β) περί
ενδιαίτησης πληρωμάτων ;
Όντας βέβαιοι ότι θα τύχουμε της δέουσας προσοχής αλλά
και της παρέμβασής σας όπου απαιτείται, διατελούμε μετά
τιμής,
Για το Δ.Σ. της Α.Ν.Ε.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μαραβέλιας Μιχάλης
Ο Δ/νων Σύμβουλος
Βογιατζής Ελευθέριος

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ 02/09/08 ΕΩΣ 30/09/08
ΡΟΔΟ - ΣΥΜΗ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
09:00 ΣΥΜΗ ΙΙ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 14:00 ΑΙΓΛΗ, 18:00 ΠΡΩΤΕΥΣ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: 09:00 ΣΥΜΗ ΙΙ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 18:00 ΑΙΓΛΗ, 19:15 ΠΡΩΤΕΥΣ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:
09:00 ΣΥΜΗ ΙΙ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 12:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, 19:00 ΣΥΜΗ ΙΙ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ:
10:00 ΣΥΜΗ ΙΙ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 14:00 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:00 ΣΥΜΗ ΙΙ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 16:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, 18:00 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ:
09:00 ΣΥΜΗ ΙΙ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 09:00 ΑΙΓΛΗ, 18:00 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ:
09:0 09:00 ΣΥΜΗ ΙΙ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 10:30 ΑΙΓΛΗ, 18:00 ΑΙΓΛΗ
ΣΥΜΗ - ΡΟΔΟ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ:
09:00 ΑΙΓΛΗ, 15:45 ΣΥΜΗ ΙΙ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: 06:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, 09:00 ΑΙΓΛΗ, 15:45 ΣΥΜΗ ΙΙ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:
08:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, 09:00 ΑΙΓΛΗ, 15:45 ΣΥΜΗ ΙΙ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ:
07:30 ΣΥΜΗ ΙΙ, 11:55 ΠΡΩΤΕΥΣ, 16:45 ΣΥΜΗ ΙΙ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:00 ΑΙΓΛΗ, 15:45 ΣΥΜΗ ΙΙ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30 ΑΙΓΛΗ, 11:55 ΠΡΩΤΕΥΣ, 15:45 ΣΥΜΗ ΙΙ, 16:45 ΑΙΓΛΗ
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ:
09:00 ΑΙΓΛΗ, 15:00 ΑΙΓΛΗ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ), 15:45 ΣΥΜΗ ΙΙ
ΡΟΔΟ - ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 09:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 14:15
ΠΡΩΤΕΥΣ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ - ΡΟΔΟ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 14:00 ΠΡΩΤΕΥΣ, ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 19:05
ΠΡΩΤΕΥΣ
ΡΟΔΟ-ΣΥΜΗ-ΤΗΛΟ-ΝΙΣΥΡΟ-ΚΩ: ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΤΕΥΣ ΡΟΔΟ(12:00) –ΣΥΜΗ(13:40-14:
10)- ΤΗΛΟ(16:20-16:40)- ΝΙΣΥΡΟ(17:55-18:10) - ΚΩ(19:40 -Δ)
ΡΟΔΟ-ΣΥΜΗ-ΤΗΛΟ-ΝΙΣΥΡΟ-ΚΩ: ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΕΥΣ ΡΟΔΟ(16:00) –ΣΥΜΗ(17:
40-18:10)- ΤΗΛΟ(20:20-20:40)- ΝΙΣΥΡΟ(21:55-22:10) – ΚΩ (23:40 - Δ)
ΚΩ-ΝΙΣΥΡΟ-ΤΗΛΟ-ΣΥΜΗ-ΡΟΔΟ: ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΩ(06:00) –
ΝΙΣΥΡΟ(07:30-07:45) – ΤΗΛΟ(09:00-09:20) - ΣΥΜΗ(11:30-11:55) ΡΟΔΟ(13:35)
ΕΔΡΑ: Σύμη Δωδεκάνησα Τ.K. 85600 Τηλ:2246071444 Fax: 2246071373
ΓΡΑΦΕΙΑ ΡΟΔΟΥ:Αυστραλίας 88 Τ.Κ.85100 Τηλ: 2241037769 Fax:2241034493
http://www.anes.gr/
anesymis@otenet.gr

