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ΜΗΝΙΑΙΑ Εφημερίδα

Τίτλοι Τέλους
Τίτλοι τέλους για ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης. Η
εφημερίδα μας, αγαπητοί αναγνώστες,
ύστερα από τρία χρόνια και κάτω από την
εποπτεία του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου του Δήμου (Δ.Π.Π.Κ.Σ.), παύει να
εκδίδεται κάτω από αυτό το ιδιοκτησιακό
καθεστώς.
Οι λόγοι, πολλοί!!! Μεταξύ αυτών η
οικονομική δυσπραγία, η δωρεάν διάθεσή της στους αναγνώστες και πρωτίστως το ότι η πλειοψηφία των μελών του
Δ.Π.Π.Κ.Σ. (ίσως και όλων) δεν πίστεψε
στο εγχείρημα, όπως δεν πίστεψε και στη
διατήρηση λειτουργίας του ραδιοφωνικού
σταθμού.
Από τη μεριά μας, η ικανοποίηση μεγάλη για την αποδοχή που είχαμε από τη
μεγάλη πλειοψηφία των συμπατριωτών
μας, εντός και εκτός Σύμης. Εδώ θυμόμαστε τη Λεμονιά, που για ώρες συζητούσαμε για το στήσιμο της εφημερίδας και τη
δεοντολογία. Οφείλουμε να πούμε όμως,
και ευχαριστούμε γι’ αυτό, ότι ουδέποτε
μας ασκήθηκε πίεση για το πώς θα παρουσιάζαμε ένα θέμα, ή αν δεν θα ‘πρεπε να
γράψουμε κάτι. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο
θα μας έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση και
ίσως να σταματούσαμε πολύ νωρίτερα.
Όμως η ζωή συνεχίζεται.
Και όπως αυτή συνεχίζεται, έτσι και η
εφημερίδα μας θα συνεχίσει να εκδίδεται
κάτω από ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες θα το μάθετε στο
επόμενο φύλλο, αυτό του Μαΐου. Το μόνο
που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι οι
συνεργάτες παραμένουν οι ίδιοι και θα
συνεχίσει να διανέμεται δωρεάν.
Πόροι της εφημερίδας θα είναι οι διαφημίσεις και θα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς να φιλοξενήσουμε τις επιχειρήσεις
των ενδιαφερομένων. Η εφημερίδα θα
είναι ανεξάρτητη, πολιτική, ειδησεογραφική και κοινωνική. Θα φιλοξενεί όλες τις
απόψεις, με μόνο προαπαιτούμενο την
κοσμιότητα.
Η εφημερίδα προς το παρόν θα είναι
μηνιαία με απώτερο σκοπό –αν το επιτρέψουν τα οικονομικά– να γίνει δεκαπενθήμερη (διαπιστώσαμε ότι υπάρχει γόνιμο
έδαφος για δεκαπενθήμερη έκδοση). Η
εφημερίδα θα εκδίδεται και στα αγγλικά,
αφού έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση
οι ομογενείς μας που δεν γνωρίζουν την
ελληνική. Τέλος, την εφημερίδα θα την διακρίνει η παρεμβατικότητα για τα τεκταινόμενα στο νησί μας, υποσχόμενοι ότι η
κριτική που θα ασκούμε θα είναι δίκαιη
και αμερόληπτη.
Συνεχίζουμε λοιπόν και ζητάμε τη στήριξή σας.
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Ο Πάγκαλος, οι «καμπάνες»
και τα παρατράγουδα
Ο εορτασμός της 8ης Μαΐου στη Σύμη
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr & ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΥΡΟΝ christos@symigreece.com
Το Σάββατο 7 Μαΐου, παραμονή της
8ης Μαϊου, στις 18.30 έφθασε στο νησί
μας συνοδευόμενος από τον περιφερειάρχη κ. Γ. Μαχαιρίδη ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλος. Τον κ.
Πάγκαλο υποδέχθηκαν κατά την άφιξή
του ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, ορισμένα κομματικά
στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ελάχιστοι -έως
καθόλου- δημότες. Γενικά, η αδιαφορία
ήταν εμφανής και η απαξίωση στους
πολιτικούς εκφραζόταν σε κατ’ ιδίαν
συζητήσεις.
Ο κ. Πάγκαλος με τη συνοδεία του
κατευθύνθηκαν στο ξενοδοχείο «Αλίκη»
και στις 20.00 δείπνησαν στην ψαροταβέρνα «Μάνος». Να σημειωθεί ότι ο
ιδιοκτήτης της ταβέρνας προσέφερε το
δείπνο για επτά άτομα, αλλά από πληροφορίες μας, παραβρέθηκαν είκοσι άτομα.
Τα 14 άτομα ποιος τα πλήρωσε; Ο Δήμος;
Να αναφέρουμε επίσης ότι σε αθηναϊκές εφημερίδες γράφτηκε ότι ο Δήμαρχος υποδέχθηκε τον αντιπρόεδρο με
κωδωνοκρουσίες, πράγμα αναληθές,
αφού η άφιξή του συνέπεσε με την ώρα
του εσπερινού συγκεκριμένης εκκλησίας.
Το ξημέρωμα της 8ης Μαΐου μας
βρήκε με τυπωμένα χαρτιά πεταγμένα
στους δρόμους, με περιεχόμενο κατά
της κυβέρνησης, και τα οποία φρόντισαν
κάποιοι να μαζέψουν και εξαφανίσουν

(όχι όλα) πριν την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων.
Τρισάγιο - κατάθεση - παρέλαση Opera Ηouse. Και φέτος δεν έλειψαν τα
παρατράγουδα και φυσικά επειδή δεν
συνηθίζουμε να αποκρύπτουμε γεγονότα, θα αναφερθούμε σε δύο από αυτά.
Συνέχεια στη Σελίδα 3»
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400.000 Ευρώ!!!
Στις 400.000 ευρώ ανέρχονται τα χρέη των δημοτών
(επιχειρηματιών και μη) από κατανάλωση νερού
προς τη ΔΕΥΑΣ. Αυτό το εξωφρενικό νούμερο, που
μάθαμε τυχαία, μας ώθησε να το επιβεβαιώσουμε
από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ κ. Μ. Ράμο.
Ήδη αυτή τη στιγμή που διαβάζετε την εφημερίδα, έχει αρχίσει η διακοπή παροχής νερού σε
όσους δεν έχουν εξοφλήσει τους λογαριασμούς
νερού. Πρώτοι οφειλέτες στη λίστα είναι οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων σπιτιών, ακολουθούν
κατοικίες και έπονται ξενοδοχεία και εστιατόρια.
Με μέσο όρο τις 25 διακοπές παροχής νερού την
ημέρα υπολογίζεται ότι μέχρι τα μέσα του Ιούνη θα
έχει περατωθεί η αφαίρεση όλων των υδρομετρητών από τους οφειλέτες.
Εντωμεταξύ, οι λογαριασμοί από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των
αφαλατώσεων έχουν φθάσει στα ύψη και ενώ το
υπουργείο ξόδευε για τη Σύμη παλαιότερα περί τα
3.000.000 ευρώ το χρόνο για τα υδροφόρα πλοία,
αρνείται να επιχορηγήσει το Δήμο με το ποσό των
800.000 ευρώ το χρόνο ώστε να πληρώνει τη ΔΕΗ
και τους υπαλλήλους που εργάζονται σ’ αυτές.
Φαίνεται ότι οι ιθύνοντες έχουν κάποια ιδιαίτερη
αδυναμία στις εταιρείες μεταφοράς νερού και προσπαθούν να τους βρίσκουν πάντα δουλειά.
Δεν έφταναν αυτά, πήρε φωτιά πριν δέκα (10)
μέρες ένα τμήμα της αφαλάτωσης που λειτουργεί
με την ανεμογεννήτρια (δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα)
με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Κλήθηκαν από τη Ρόδο πραγματογνώμονες, η Πυροσβεστική και οι κατασκευαστές από τη Γερμανία, ώστε
να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.
Συνέχεια στη Σελίδα 2»
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400.000 Ευρώ!
« Συνέχεια από τη σελίδα 1
Η αφαλάτωση αυτή λειτουργεί με εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας για
δύο (2) χρόνια και θα καλυφθεί η δαπάνη
επισκευής, όμως οι μήνες του καλοκαιριού
είναι προ των πυλών και η Σύμη χρειάζεται
επάρκεια νερού.
Ήδη το υδροφόρο πλοίο το μήνα Μάϊο
ήρθε τρεις φορές αφού το αρμόδιο υπουργείο συνιστά στη ΔΕΥΑΣ να μην λειτουργεί
όλες τις μονάδες αφαλάτωσης, αλλά να
καλεί το πλοίο να προμηθεύει το νησί με
νερό.
Τι άλλο θα δούμε και θ’ ακούσουμε δεν
ξέρουμε!!!
Δ.Π.Χ.

Επιχειρηματικές
δραστηριοτητές
Από τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το «Βήμα της Κω» σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη μετανάστευση στα Δωδεκάνησα κατά το 2010 στα
νησιά μας, μεταφέρουμε τα ακόλουθα ως
προς τη Σύμη:
Εμπορικό τμήμα: 1 εγγραφή, 4 διαγραφές. Μεταποιητικό: 5 εγγραφές 4 διαγραφές. Τουριστικό: 9 εγγραφές 4 διαγραφές.
Υπηρεσίες: 1 εγγραφή 5 διαγραφέ
Δηλαδή έχουμε νέες επιχειρήσεις 16
και διαγραφές 17. Αν πάνε καλά –όπως
το ευχόμαστε– οι νέες επιχειρήσεις, πάλι
καλά, με την κρίση που μας μαστίζει…

Από τους 185 μετανάστες που βρίσκονται στη Σύμη οι 102 είναι άνδρες
και 83 γυναίκες. Από τους 185, οι νόμιμοι είναι 65 (27 άνδρες, 38 γυναίκες).

Η πλακόστρωση στο Γιαλό
Με έγγραφο που έστειλε στο Δήμο Σύμης
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ζητάει από το
Δήμο να συντάξει «Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων», «Κυκλοφοριακή Μελέτη» και
να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας πέρα των μελετών και μια σειρά από
δικαιολογητικά, γνωματεύσεις, αδειοδοτήσεις
και άλλα λοιπά έγγραφα για την επισκευή του
οδοστρώματος (πλακόστρωση) στον κεντρικό
δρόμο του Γιαλού.
Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα ΠΡΟΟΔΟΣ, ο Δήμαρχος Σύμης κ. Λευτέρης Παπακαλοδούκας ανέφερε για το θέμα:
«Ο δήμος της Σύμης πλήρωσε συνολικά
10.000 ευρώ για να αποκαταστήσει ένα τμήμα
του κεντρικού δρόμου και με έγγραφό της η
Περιφέρεια ζητά να γίνουν μελέτες που θα κοστίσουν τρεις και τέσσερις φορές περισσότερο
από το έργο. Αυτά είναι τραγελαφικά πράγματα, θα μας κοστίσει ο κούκος αηδόνι. Οι δήμοι
υποφέρουν και δεν ασχολείται κανένας με τα
προβλήματά τους. Μας έκοψαν τόσα χρήματα κι αντί να προσπαθήσουν διευκολύνουν το
έργο μας, το κάνουν δυσκολότερο. Είναι δυνατόν να μας ζητάνε τόσες μελέτες και να ξοδέψουμε τόσα χρήματα για 100 μέτρα;»
Το έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφέρει τα εξής:
Θέμα: Περιβλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Επισκευή οδοστρώματος Κεντρικής Παραλίας οδού Αιγιαλού Σύμης»
Σχετ.
1. Η με Α.Π. οικ. 236 (σχετ. 395/11)1703-2011 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου περί υπαγωγής του έργου
του θέματος στην 4η υποκατηγορία της 2ης
κατηγορίας της Η.Π. 15393/2332/5-8-02(ΦΕΚ3

Χρησιμα Τηλεφωνα

Δημόσιες Υπηρεσίες
Δήμος Σύμης 2246370110 • Πνευματικό
Κέντρο 2246360413 • Κ.Ε.Π. 2246360400
Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 2246070005 • Κοινωνική Υπηρεσία
2246360419 • Αστυνομία 2246071111
Λιμεναρχείο 2246071205 • Tελωνείο
2246071429
•
Δ.Ε.Η.
2246071338
Ταχυδρομείο 2246071315
Ιατρεία
Γιαλού 2246071290 • Χωριού 2246071316

Οδοντιατρεία
Βολονάκης Χ. 2246071272 • Τσαβαρής Β.
2246072050
Φαρμακείο Τσαβαρής Ι. 2246071888

Τράπεζες
Εθνική 2246072294 • Άλφα 2246071085
Δωδεκανήσου 2246071332
Ναυτικά Πρακτορεία
ΑΝΕΣ
2246071100
•
Καλοδούκας
2246071077 Symi Tours 2246071307

Ταξί
Σταμάτης
6945226348
•
Γιώργος
6974623492 Κωνσταντίνος 6944105596
Κώστας 6932245347 • Θανάσης 6946568731
Θόδωρος 6945531676

TA NEAτης Σύμης

Δήμος Σύμης, Σύμη 85600, Δωδεκάνησα
T 2246072363, 2246070124
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Μηνιαία Εφημερίδα Δημοτικού
Πνευματικού - Πολιτιστικού Κέντρου Σύμης

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΕΡΟ
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημ. Σχολείου
διοργανώνει διήμερη εκδρομή
στη Λέρο το Σάββατο 4 έως την
Κυριακή 5 Ιουνίου 2011.
Δηλώσεις συμμετοχής στα
τηλέφωνα 694702706 και
6959021325.
- Εισιτήριο ενήλικα: 75 €
- Εισιτήριο παιδιού: 65 €
Στην τιμή περιλαμβάνονται
τα εισιτήρια, η διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων (με πισίνα) με πρωινό και η μετακίνηση από και προς το λιμάνι.

32Β/20-3-03)ΚΥΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου-9- της Η.Π.11014/703/Φ104/14-303 (ΦΕΚ 332Β/20-3-03)ΚΥΑ
2. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ160Α) περί «Προστασίας του Περιβάλλοντος», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/25-4-02
3. Η υπ. Αριθ. Η.Π. 15393/2332/5-8-2002
ΚΥΑ περί «Κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες».
4. Η υπ.αριθ. Η.Π.11014/703/Φ104/20-32003 ΚΥΑ περί «Διαδικασίας Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης
και Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων»
Σε συνέχεια του παραπάνω -1- σχετικού εγγράφου, που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Επισκευή οδοστρώματος
Κεντρικής Παραλιακής οδού Αιγιαλού Σύμης»
σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να συνταχθεί και
να κατατεθεί στην Υπηρεσίας μας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που αναφέρονται στις διατάξεις της ισχύουσας μονοθεσίας (σχετικά -2-3&4-).
Στο φάκελο της ΜΠΕ, εκτός από την Τεχνική και Περιβαλλοντική Εκθεση, το Διαχειριστικό Σχέδιο Αποβλήτων και τα Σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά) περιλαμβάνονται επίσης
αδειοδοτήσεις-εγκρίσεις άλλων συναρμόδιων
υπηρεσιών και λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία
όπως π.χ.
-Γνωμοδότηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (ΚΒ Εφορεία
Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, 4η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Εφορεία
Νεωτέρων Μνημείων & Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων)
-Γνωμοδότηση από το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο
-Γνωμοδότηση από την Κτηματική Υπηρεσία Επίσης, σύμφωνα και με την -1- σχετική
Απόφαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει:
-να εκπονηθεί κυκλοφοριακή μελέτη της
οδού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρ. 2.16 του άρθρου 94 του Ν. 3852/10 -να
προσκομιστεί «Πράξη αναγνώρισης οδού»
κατά τις πολεοδομικές διατάξεις. Επισημαίνεται ότι ο Φάκελος της ΜΠΕ (Εκθέσεις-Σχεδιαγράμματα-Αδειοδοτήσεις-Βεβαιώσεις και
λοιπά δικαιολογητικά που κατατίθενται στην
υπηρεσία μας για έγκριση των περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να αποτελείται από τρία
(3 πανομοιότυπα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή).
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο προϊστάμενος του Τμήματος
Περιβ. & Υδρ. Δωδ/σου
Βενέρης Παναγιώτης,
Αρχιτέκτων Α΄βαθμού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Συμιακών Ελευσίνας «ο Μιχαήλ Αρχάγγελος», ευχαριστεί
τον Δήμο Σύμης για την φιλοξενεία που παρείχε στο σύλλογό μας για τις
εκδηλώσεις της επετείου της 8ης Μαΐου. Επίσης ευχαριστούμε θερμά την
Πρόεδρο της Ένωσης Γυναικών Σύμης κα Ριζοπούλου Σεβαστή καθώς και
τον κο Μισσό Μιχάλη για την αμέριστη βοήθειά τους.
Για το Δ.Σ., η Γραμματέας
Ζαφείρη Δανάη

Οφειλές τελών
πεζοδρομίου
Στις 14 Μαρτίου σε συνεδρίασή του
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να
προχωρήσει σε ρύθμιση οφειλών των
τελών πεζοδρομίου παρελθόντων ετών,
αφού ανέρχονται -αισίως- στο ποσό των
300.000 ευρώ (η απόφαση-ειδοποίηση
του Δ.Σ. δημοσιεύεται παρακάτω).
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα χρέη
των επαγγελματιών-δημοτών από διάφορα τέλη, εξαιρουμένων αυτών της
ύδρευσης (ανεξάρτητη υπηρεσία) πλησιάζουν τα 600.000 ευρώ.
Η Δημοτική Αρχή λοιπόν καλείται να
εισπράξει τα οφειλόμενα το ταχύτερο,
πόσο μάλλον αφού το υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε περικοπές.
Τα ποσά που οφείλονται πανελλαδικά είναι υπερβολικά υψηλά και αν
δεν εισπραχθούν το όποιο κόστος θα
επιβαρύνει τους συνεπείς στις υποχρεώσεις τους δημότες, με αυξήσεις, που
όχι μόνο δεν είναι της στιγμής, αλλά θα
ήταν και άδικες απέναντι στους συνεπείς.
Δ.Π.Χ.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα
με την υπ΄αριθ. 55/14-3-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης,
η οποία είναι στη διάθεση σας στα
γραφεία του Δήμου, αποφασίστηκε
κατά πλειοψηφία, ότι πρέπει για την
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου να
καταβληθούν οι οφειλές τελών πεζοδρομίων παρελθόντων ετών ως εξής :
Μέχρι 30 Ιουνίου 2011 το 25 % της
συνολικής οφειλής παρελθόντων ετών,
μέχρι 31 Ιουλίου 2011 το 25% και το
υπόλοιπο 50% μέχρι τέλος Αυγούστου
2011.
Σε αντίθετη περίπτωση θα βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να γνωστοποιήσουμε την οφειλή σας στην Δ.Ο.Υ.
Ρόδου με τις ανάλογες συνέπειες (δέσμευση φορολογικής ενημερότητας).
Επιπρόσθετα θα αναγκασθούμε να
μην σας εγκρίνουμε χώρο πεζοδρομίου
για το παρόν έτος 2011 απομακρύνοντας τυχόν τραπεζοκαθίσματα από τα
καταστήματα και θα εφαρμοστούν οι
ανάλογες διατάξεις του νόμου για αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου
που καταλαμβάνετε δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 το
αναλογούν τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων καταβάλλεται εξ΄ολοκλήρου στο
δήμο ΠΡΙΝ παραδοθεί η άδεια χρήσης .
Χρήση του κοινόχρηστου χώρου πριν
την έκδοση της άδειας θεωρείται αυθαίρετη.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
για τη συνεργασία.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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To «Διαγόρας» στη Σύμη
Το πλοίο «Διαγόρας» της εταιρείας Blue Star
Ferries ήρθε στη Σύμη την Τρίτη 3 Μαΐου για
ένα έκτακτο «δοκιμαστικό» δρομολόγιο (για
να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να μπει,
να μανουβράρει και να «δέσει» στο λιμάνι)
ώστε να αποφασιστεί αν το πλοίο θα συμπεριλάβει τη Σύμη στα δρομολόγιά του δίνοντας μια λύση στο πρόβλημα της ακτοπλοϊκής
σύνδεσης της Σύμης με το πρώτο λιμάνι της
χώρας, μια σύνδεση που έχει διακοπή εδώ και
3 μήνες.
Το πλοίο, που φάνηκε να μπαίνει και να
δένει στο λιμάνι χωρίς πρόβλημα, υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Σύμης κ. Λευτέρης Παπακαλοδούκας και είχε ολιγόλεπτη συζήτηση με
εκπροσώπους της εταιρείας.
Σε αντίθεση με το προηγούμενο «δοκιμαστικό» δρομολόγιο 5 χρόνια πριν (22 Δεκεμβρίου 2006) που δε μετέφερε επιβάτες και
οχήματα, αυτή τη φορά ήταν «κανονικό»
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Προσλήψεις
στη ΔΕΥΑΣ

Φώτο © SymiGreece.com
και ήρθε στη Σύμη αφού πέρασε πρώτα από
Σαντορίνη, Κάλυμνο και Κω.
Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι
γραμμές οι διαβουλέυσεις συνεχίζονται και
αν και οι πληροφορίες λένε για δρομολόγηση

του πλοίου περί τα τέλη Μαΐου, δεν υπάρχει
καμία επίσημη εξέλιξη (θετική ή αρνητική).
Χ.Μ.
Φώτο & βίντεο www.SymiGreece.com/diagoras11.htm

Χρέη Δήμων και «επιτήρηση»
Η δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση των
υπερχρεωμένων Δήμων στις τράπεζες λόγω
δανείων, είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν
αντιδράσεις, οι συνέπειες των οποίων θα
γίνουν ορατές σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο Δήμος της Τήλου και αυτός της Ρόδου
σύμφωνα με την ανακοίνωση βρίσκονται στο
κόκκινο και μπαίνουν σε επιτήρηση (Ραγκούσιο μνημόνιο), ενώ ο Δήμος της Σύμης μπορεί
να μη μπαίνει στην επιτήρηση, αλλά βρίσκεται στο πορτοκαλί.
Παλαιότερα είχαμε δημοσιεύσει τη λίστα
των δανείων του Δήμου μας και για ποιο λόγο
είχαν συναφθεί αυτά. Όπως μας διαβεβαίωσαν, μέχρι στιγμής ο Δήμος Σύμης εξυπηρετεί
κανονικότατα τις υποχρεώσεις του προς τις
τράπεζες και δεν αντιμετωπίζει το παραμικρό
πρόβλημα, αρκεί -να προσθέσουμε εμείς- να
αξιοποιήσει κατάλληλα την περιουσία του
(όχι βέβαια ξεπουλώντας).
Ο Δήμαρχος της Τήλου σε συνέντευξη του,
λαύρος κατά της κυβέρνησης, της καταλογίζει
το γεγονός ότι ναι μεν η Τήλος δανείστηκε,
αλλά το αποτέλεσμα από τον δανεισμό ήταν
το νησί να βγει από την αφάνεια και να γνωρίζει μέρες ανάπτυξης από τη στιγμή που η
πολιτεία δεν επρόκειτο να σκύψει ποτέ πάνω
στα προβλήματα ενός τόσο μικρού νησιού.
Να σημειωθεί ότι ο κ. Αλιφέρης θεωρείται
σκληρός κομματικός του ΠΑΣΟΚ (ίσως και να
τον θεωρεί ακόμη η κυβέρνηση δεδομένο).
Για να επανέλθουμε στα του οίκου μας,
να πούμε ότι ναι μεν ο Δήμος μας μπορεί να
μην μπήκε σε επιτήρηση, όμως αυτό δεν θα
πρέπει να προκαλεί εφησυχασμό και οι άρχοντες του νησιού να κοιτάξουν να κόψουν τις
–διαχρονικά– παλαιές κακές συνήθειες (χάρισμα οφειλών, μειώσεις ενοικίων, στραβά
μάτια σε καταπατήσεις και άλλα πολλά).
Αναδημοσιεύουμε το ρεπορτάζ από την
εφημερίδα «Έθνος»:
«Μνημόνιο» για 24 υπερχρεωμένους
δήμους που βρίσκονται στο «κόκκινο» και
άλλους 34 με μεγάλες «μαύρες τρύπες» προ-

βλέπει το Πρόγραμμα Εξυγίανσης των ΟΤΑ, το
οποίο παρουσίασε χθες ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί από την Κεντρική Βάση Δεδομένων του
υπουργείου Εσωτερικών, 24 δήμοι βρίσκονται στο «κόκκινο», δηλαδή το συνολικό χρέος
ξεπερνά το 150% των τακτικών εσόδων, ενώ
στην πορτοκαλί ζώνη βρίσκονται 34 δήμοι, οι
οποίοι έχουν συνολικό χρέος μεταξύ 100%150% των τακτικών εσόδων. Θα πρέπει να
σημειωθεί ωστόσο ότι η κατάταξη γίνεται
σε ποσοστιαία βάση, γεγονός που οδηγεί
μικρούς δήμους με μεγάλα για τα δεδομένα
τους ελλείμματα να βρίσκονται στην κορυφή
της λίστας (π.χ. Τήλος), την ίδια ώρα που
μεγάλοι δήμοι με ανοίγματα εκατομμυρίων
μένουν εκτός λόγω χαμηλότερων ποσοστών,
όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Στο χρέος
των δήμων δεν έχουν υπολογιστεί οι οφειλές
σε ασφαλιστικά ταμεία, στοιχείο που αν υπολογιζόταν θα οδηγούσε -για παράδειγμα- τον
Δήμο Θεσσαλονίκης στην πρώτη δεκάδα των
«κόκκινων» ΟΤΑ.
Οι δήμοι που βρίσκονται στο «κόκκινο»
θα περιληφθούν σε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών. Κατόπιν θα ανατίθεται σε
ορκωτό λογιστή η αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων τους, η οποία θα κατατίθεται
στην Ελεγκτική Επιτροπή του υπουργείου
Εσωτερικών, όπου θα προεδρεύει σύμβουλος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα συμμετέχουν ο γενικός διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου και εκπρόσωπος της
Κεντρικής Ενωσης των Δήμων. Η επιτροπή θα
δίνει το «πράσινο φως» για το πρόγραμμα και
θα εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο που θα
συντάσσει ο δήμος. Το πρόγραμμα εξυγίανσης θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε μόνο μία
δημοτική ενότητα. Οι δήμοι που θα ενταχθούν
θα πρέπει να διαθέτουν μέρος ή το σύνολο
των εσόδων τους για την αποπληρωμή του
χρέους και να «παγώσουν» περιττές δαπάνες,
όπως δημόσιες σχέσεις, εκδηλώσεις κ.τ.λ.

Παράλληλα δεν θα γίνονται προσλήψεις
για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το 2014. Θα μπορούν να επιμηκύνουν τον
χρόνο αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους
μέχρι και 25 χρόνια με δάνεια που θα έχουν
προνομιακό επιτόκιο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης προβλέπονται
πιστωτικές διευκολύνσεις από ιδιωτικές τράπεζες, χρηματοδότηση από τον Λογαριασμό
Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης που θα συσταθεί
στο ΤΠΔ και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση του χρέους.
Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων των
ΟΤΑ είναι 1.891.098.604 ευρώ και των υποχρεώσεων σε τρίτους 1.269.756.697 ευρώ.
Αντίστοιχα, οι απαιτήσεις των δήμων
αντιστοιχούν σε 1.878.386.170 ευρώ και τα
ταμειακά διαθέσιμα σε 735.700.436 ευρώ. Ο
δανεισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης (2 δισ.)
συμμετέχει κατά 0,7% στο δημόσιο χρέος της
χώρας και αντιστοιχεί στο 0,9% του εθνικού
ΑΕΠ.
Δήμοι με μαύρες τρύπες:
Στο «κόκκινο»: Τήλου, Φυλής, Αμαρουσίου, Περάματος, Αχαρνών, Πειραιώς, Σπάτων
- Αρτέμιδος, Αγιάς, Δίου - Ολύμπου, Ρόδου,
Καρδίτσας, Ασπροπύργου, Πύλης, Λυκόβρυσης - Πεύκης, Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
Βιάννου, Βύρωνος, Τροιζηνίας, Σαλαμίνας,
Παξών, Κορυδαλλού, Τρικκαίων, Κοζάνης,
Σιθωνίας
Στo πορτοκαλί: Ζωγράφου, Σύμης, Μεταμορφώσεως, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη,
Αγίας Βαρβάρας, Κέρκυρας, Ιστιαίας - Αιδηψού, Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας,
Αλίμου, Βέλου - Βόχας, Κασσάνδρας, Σερβίων -Βελβεντού, Αμπελοκήπων -Μενεμένης,
Κύμης - Αλιβερίου, Μεγαρέων, Κισσάμου,
Λαυρεωτικής, Ηλιδας, Ωρωπού, Κεφαλονιάς, Νέας Προποντίδας, Σκιάθου, Ζακύνθου,
Υδρας, Κατερίνης, Ορχομενού, Περιστερίου,
Καισαριανής, Ιωαννιτών, Θερμαϊκού, Αίγινας,
Ρεθύμνης, Κρωπίας, Διρφύων - Μεσσαπίων
Δ.Π.Χ.

Ο εορτασμός της 8ης Μαΐου στη Σύμη
« Συνέχεια από τη σελίδα 1
1.Ο Δήμος εσκεμμένα ή όχι, από τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο
άλλα κάλεσε και άλλα όχι. Με αποτέλεσμα,
στεφάνι να καταθέσει μόνο ο εκπρόσωπος
του ΚΚΕ, ενώ από τα άλλα κόμματα κανείς. Οι
κακές γλώσσες λένε ότι ο Δήμαρχος ικανοποίησε την επιθυμία κάποιου υψηλά ιστάμενου.
Οι νομαρχιακές των κομμάτων δεν προσκλήθηκαν, όπως μας είπαν από τον Δήμο, αλλά

αυτό δεν πτόησε τόσο τον Γραμματέα του
ΠΑΣΟΚ Ρόδου κ. Πόκκια να παραβρεθεί, όσο
και αντιπροσωπεία του ΛΑΟΣ από δύο στελέχη τα οποία και παρακάθησαν στο γεύμα.
Τώρα το πώς γίνεται κάποιος απρόσκλητος να
πηγαίνει σε επίσημο γεύμα, χρειάζεται εξήγηση.
2. Κατά τη διάρκεια του γεύματος και προς
το τέλος του, οι κύριοι του ΛΑΟΣ δημιούργησαν επεισόδιο το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο, βρίζοντας τόσο τον Δήμαρχο όσο και

τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Οι ψυχραιμότεροι με την παρέμβαση τους απέτρεψαν
τα χειρότερα. Να σημειωθεί ότι ο ένας εκ των
φωνασκούντων ήταν ο πολιτευτής του ΛΑΟΣ
στο νομό μας κ. Μ. Τσιριγωτάκης. Του δεύτερου ατόμου το όνομα δεν μπορέσαμε να το
μάθουμε.
Φωτογραφίες από τον εορτασμό:

http://www.symigreece.com/pagalos.htm

Με απόφαση του γενικού γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ.
Φ. Χατζημιχάλη, εγκρίθηκε η πρόσληψη εποχικού προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στη ΔΕΥΑΣ.
Η πρόσληψη θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ
και αφορά τις θέσεις ενός ΠΕ Οικονομολόγου, ενός ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ενός ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού,
δύο ΔΕ Καταμετρητών Υδρομετρητών
και τεσσάρων ΥΕ Εργατών γενικών Καθηκόντων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών.

«Πράσινο φως»
για υποχρεωτικές μετατάξεις
από τους δήμους
Ανοίγει ο δρόμος για υποχρεωτικές
μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού από δήμους σε άλλους φορείς
του δημοσίου, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών
που κατατέθηκε στη Βουλή στο
πλαίσιο του σχεδίου νόμου για την
«ηλεκτρονική διακυβέρνηση».
Με την ίδια τροπολογία δίνεται
η δυνατότητα στους δήμους να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιώτες για
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
και αποκομιδής απορριμμάτων.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, διαπιστώθηκε μετά τον
«Καλλικράτη» ότι σε αρκετούς δήμους υπηρετούν πολύ περισσότεροι υπάλληλοι από εκείνους που
έχουν πραγματικά ανάγκη, ενώ σε
άλλους ΟΤΑ αλλά και φορείς του
δημοσίου δεν υπάρχει ο αναγκαίος
αριθμός υπαλλήλων. Έτσι, με την
τροπολογία προβλέπεται η υποχρεωτική μετάταξη υπαλλήλων σε
άλλους δήμους ή ΝΠΔΔ εντός του
ίδιου νομού. Προβλέπεται ακόμη η
κατάργηση των οργανικών θέσεων
στους αρχικούς δήμους για όσους
μετατάσσονται.
Εξάλλου, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις του ίδιου του Γ.
Ραγκούση στο παρελθόν, το υπουργείο Εσωτερικών επιτρέπει στους
δήμους να δίνουν τις αρμοδιότητες
της καθαριότητας και της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτες.
Όπως προβλέπει η τροπολογία, οι
σχετικές συμβάσεις θα πρέπει να
εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο, το
οποίο με απόφασή του θα τεκμηριώνει την αδυναμία εκτέλεσης των
συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια
μέσα του δήμου και θα καθορίζει
αναλυτικά το αντικείμενο των παρεχομένων από ιδιώτες υπηρεσιών,
τη διάρκεια και την περιοχή που αυτές θα ασκούνται.
Τέλος, νόμιμες μέχρι τη λήξη
τους θεωρούνται οι συμβάσεις που
είχαν καταρτιστεί από τους δήμους
με ιδιώτες μέχρι σήμερα.
Δ.Π.Χ.
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Θυρανοίξεια
Ήταν Τετάρτη 1η Απριλίου 2009 όταν η
Ιερά Εικόνα του Οσίου Σάββα εν Καλύμνω, ένα δώρο του Μητροπολίτη Καλύμνου, Λέρου & Αστυπάλαιας κ. Παΐσίου
προς την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου,
έφτανε στη Σύμη και μεταφερόταν από
το λιμάνι του Γιαλού στον εκκλησία του
Αγίου Αθανασίου στο Χωριό.

ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ kyriakosg21@yahoo.gr

Βρισκόμαστε στο 2011, σε μια χρονιά που
η τεχνολογία ανθίζει, σε αντίθεση με το γενικότερο κλίμα παρακμής που επικρατεί.
Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
κοινωνία μας (οικονομική κρίση, φτώχεια,
ανεργία), τα μέλη της έχουν την ανάγκη
συνεχώς να ενημερώνονται για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Και δεν ενημερώνονται
απλώς, αλλά καταθέτουν και τις απόψεις
τους.
Οι δρόμοι προς την πληροφόρηση,
όπως και να το κάνουμε, ανοίγονται μέσω
του διαδικτύου. Πάνε οι εποχές που οι άνθρωποι κρατούσαν το ραδιόφωνο στο χέρι
ή αγόραζαν την εφημερίδα από το περίπτερο της γειτονιάς. Τώρα, με έναν υπολογιστή και μια σύνδεση στο διαδίκτυο τα
πάντα ανοίγονται διάπλατα και σε συμφέρουσα τιμή.
Ας πάμε, όμως στο φλέγον ζήτημα. Από
πού ενημερώνονται οι φίλοι του διαδικτύου; Μα, φυσικά από διάφορους ιστότοπους που παρέχουν ειδήσεις. Υπάρχει, στο
σημείο αυτό, μια διαφορά. Από τη μία τα
επώνυμα sites και από την άλλη τα ανώνυμα blogs. Στην πρώτη περίπτωση, την ευθύνη τη φέρει αυτός που γράφει κάτι, ενώ
στη δεύτερη δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ ευθύνη. Ο
καθένας, με έναν απλό λογαριασμό γράφει
και μεταδίδει ό,τι θέλει, ό,τι υπάρχει στο
κεφάλι του, κρυμμένος πίσω από τη μάσκα
της ανωνυμίας του. Από αυτό και μόνο,
στερείται κάτι πολύ σημαντικό. Την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ του.
Στην χώρα μας, αυτή τη στιγμή, λειτουργούν, σύμφωνα με στατιστικά, περισσότερα από 55.000 (!!!) Blogs. Και τι δεν γράφεται εκεί. Μάτια να έχει κανείς να διαβάζει.
Μοιάζει με τις κουβέντες και τα σχόλια που
γίνονται στα καφενεία, στα μπαρ και στις
παρέες μικρών και μεγάλων. Οι βρισιές διαδέχονται η μία την άλλη κι όλα γράφονται
ελεύθερα. Βέβαια, αν γράφονταν μόνο βρι-

ENOIKIAZETAI
Παραθαλάσσια κατοικία στο
Πέδι για 6-12 ή περισσότερους
μήνες. Καθιστικό-κουζίνα,
δύο ανεξάρτητα δωμάτια, δύο
μπάνια και δύο βεράντες με
καταπληκτική θέα
σε όλο το Πέδι και το Χωριό.
Τηλ. 6947402722 & 6934736674

σιές και χυδαιότητες, δε
θα υπήρχε νόημα ούτε
ενδιαφέρον από τους
γράφοντες αλλά και από
τους αναγνώστες. Για το
λόγο αυτό, θα βρει κανείς
«αποκαλύψεις» (ανάλογα με το χαρακτήρα και
το περιεχόμενο του blog)
για διάσημα πρόσωπα,
για πολιτικούς, επιχειρηματίες,
ηθοποιούς,
ανθρώπους της τηλεόρασης, ακόμα και για ιερείς.
Βέβαια, είναι πολύ διαφορετικό, όλες
αυτές οι «αποκαλύψεις» να λέγονται σε
μια παρέα 5-10 ατόμων, με το να τις διαβάζουν χιλιάδες άτομα, διαφόρου μορφωτικού επιπέδου, ηλικίας και χαρακτήρα.
Τους φίλους μας, ως επί το πλείστον, τους
ξέρουμε. Οι ανώνυμοι, όμως, παραμένουν
άγνωστοι για μας.
Τα blogs, κατά κάποιον τρόπο δρουν
εκδικητικά. Αφού το κατεστημένο τα λέει,
όπως το συμφέρει, γιατί υποκινείται, οι
bloggers θα τα λένε διαφορετικά κι ας μην
έχουν κάποιο συμφέρον. Πάντα ανώνυμα.
Δεν πρέπει να παραλείπετε αυτό. Τα ξεσπάσματα των bloggers, εν μέρει, δικαιολογούνται γιατί υπάρχει τόσος θυμός και
αγανάκτηση στον Έλληνα, ο οποίος δεν
τραβάει και λίγα. Άρα, όλα αυτά είναι μέσα
στο κλίμα της εποχής. Ένα κλίμα θυμού,
εκδίκησης και ανασφάλειας. Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις αλήθειες που γράφονται μέσα σε αυτούς τους
ιστότοπους.
Το ζήτημα που τίθεται είναι μεγάλο
και σοβαρό. Αντιμετωπίζεται αυτή η ανωνυμία; Και με ποιόν τρόπο; Ελέγχονται οι
55.000 bloggers; Θα μάθει κανείς ποιοι
κρύβονται πίσω από την ανωνυμία τους;
Κατά καιρούς γίνονται αγωγές και μηνύσεις
προς blogs που προσβάλουν στελέχη των
ΜΜΕ, αλλά ως εκεί. Οι λόγοι ευνόητοι. Τα
blogs συνεχίζουν ακατάπαυστα τις επιθέσεις τους έχοντας, ως συμπαραστάτες χι-

λιάδες bloggers. Και να πούμε την αλήθεια,
δε συμφέρει τα επώνυμα sites και τις εφημερίδες, να εναντιωθούν με τα blogs, γιατί
γνωρίζουν πολύ καλά, ότι αυτή η κίνηση είναι καταδικαστική για τους ίδιους αφού θα
είναι ορατός ο κίνδυνος να τους σβήσουν
από την ειδησεογραφική σκηνή.
Αλλά δεν πρέπει να αδικούμε και τους
επώνυμους, αυτούς που γράφουν κάτι και
στο τέλος, υπάρχει η υπογραφή τους. Αυτοί
είναι υπεύθυνοι για ό,τι γράφουν. Κάτι τέτοιο ισχύει για όλα τα ΜΜΕ, ανεξαιρέτως.
Ο καθένας έχει την ευθύνη αυτών που γράφει ή μεταδίδει. Όμως, στα blogs, μπορεί
κανείς να διαβάσει συκοφαντίες, χυδαιότητες και εκβιασμούς. Ξεχνά κανείς αυτούς
που «αποκάλυψαν», ότι στις 25 Μαρτίου η
Ελλάδα θα κήρυττε χρεωκοπία; Και η ανταπόκριση αυτή της είδησης ήταν τεράστια.
Η δικαιοσύνη δείχνει αμηχανία μπροστά στο φαινόμενο της ανωνυμίας. Πολλοί
είναι αυτοί που την υποστηρίζουν, αρκετοί
κι αυτοί που την κατακρίνουν. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις μένουν μόνο στη σκέψη
και αδυνατούν να ψηφίσουν νόμο που θα
βάλει φρένο στην ανωνυμία των blogs. Άλλωστε, όταν αυτοί που «παρανομούν» είναι αμέτρητοι, πώς να εφαρμοστεί ένας τέτοιος νόμος; Για αυτό και μένει στη σκέψη.
Κλείνοντας, να επαναλάβουμε κάτι που
ειπώθηκε στην αρχή. Είναι κάτι που δεν
αμφισβητείται: η ανωνυμία στερείται ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ. Και για αυτό το λόγο η επωνυμία
δε θα χάσει ποτέ τη δύναμή της…

Ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου
Ελλήνων Κτηματομεσιτών
www.doma.gr

T 6945705057 • Ε domasymi@otenet.gr

Δύο χρόνια αργότερα, η εικόνα βρίσκεται στο νέο της σπίτι στο παρεκκλήσι
του Οσίου Σάββα εν Καλύμνω (το οποίο
είναι επίσης αφιερωμένο στον Άγιο
Μερκούριο) που φτιάχτηκε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου
Αθανασίου, όπου την Κυριακή 10 Απριλίου έγιναν τα Θυρανοίξια από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύμης κ. Χρυσόστομο.
Χ.Μ.
Περισσότερες φωτογραφίες:
Υποδοχή: www.SymiGreece.com/agiossavvas.htm
Θυρανοίξεια: www.SymiGreece.com/agsavvas.htm

Το νέο Δ.Σ. της
Εν. Γυν. Σύμης
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε
από το Δ.Σ. της Ένωσης Γυναικών Σύμης,
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές της 10ης Απριλίου
2011 έχει ως εξής:
Πρόεδρος Νικόλη Σεβαστή
Αντιπρόεδρος Σεμερζάκη Ειρήνη
Γ. Γραμματέας Φασουλάρη Αννα
Ειδ. Γραμματέας Μανωλέσκου Χριστίνα
Ταμίας Πετρίδη Σμαράγδα
Μέλη Μισσού Αννα, Τσαβαρή Χαριτωμένη

Αγορές, Πωλήσεις Ακινήτων.
Γρήγορη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση
Με πολύ μικρή επιβάρυνση
ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

Φώτο © SymiGreece.com

ENOIKIAZETAI
Στο Πέδι ισόγειος χώρος
100 τ.μ. περίπου ακριβώς
δίπλα στη θάλασσα.
Τηλ επικοινωνίας 6944663661

Υποτροφίες σε
φοιτητές
Tο Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών, ύστερα από έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοίνωσε τις
υποτροφίες που χορηγήθηκαν στους
φοιτητές και σπουδαστές από τη Σύμη
για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ως
εξής:
- Ελευθερία Βόλα του Μιχαήλ , Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής.
- Βικτωρία Κρητικού του Πανορμίτη,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας.
- Χρυσούλα Μιχελή του Αγαπητού, ΤΕΙ
Θεσσαλονικης, Τμήμα Λογιστικής.
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H αναβίωση του Κουκκουμά
Πρωτομαγιά και Κουκκουμάς γιορτάστηκαν
φέτος παρέα στο πλατύ του Άη Θανάση στο
Χωριό, όπου παρά τον δυνατό αέρα και το
ψιλόβροχο πολύς κόσμος είχε την ευκαιρία να δει την αναπαράσταση του εθίμου
που επιμελήθηκε άψογα η Ένωση Γυναικών
Σύμης, και να καμαρώσει τα χορευτικά της
Ένωσης Γυναικών με τη μουσική συνοδεία
του συγκροτήματος του Μιχάλη Μισσού.
Για όσους δεν γνωρίζουν ή θέλουν να
θυμηθούν τι είναι ο Κουκκουμάς, αναδημοσιέυουμε το άρθρο της προέδρου της
Ένωσης Γυναικών Σύμης κ. Σεβαστής Νικόλη
(από την ιστοσελίδα SymiGreece.com) που
μας εξηγεί το έθιμο και την ιστορία του στη
Σύμη.
Χ.Μ.
Ο ΚΟΥΚΚΟΥΜΑΣ
της Σεβαστής Νικόλη
Στη Σύμη στις 2 Μαΐου απ’ τα παλιότερα
χρόνια μέχρι σήμερα γιορτάζεται το έθιμο
του Κοκκουμά, του κλήδονα όπως γνωρίζουμε σαν έθιμο καθιερωμένο πανελλαδικά.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα γιορτάζεται στις 24
Ιουνίου ανήμερα του Άη Γιάννη ενώ στη
Σύμη στις 2 Μαΐου γιατί έπρεπε να είναι οι
σφουγγαράδες στη Σύμη, πριν φύγουν τα
καΐκια για το πολύμηνο ταξίδι για το ψάρεμα
των σφουγγαριών.

Παλιά ο κουκκουμάς γινόταν σε κάθε
γειτονιά, σε σπίτι που συνήθως το επέλεγαν τα κορίτσια που θα έπαιρναν μέρος.
Το έθιμο έπαιρνε μορφή ιεροτελεστίας και
είχε σκοπό τα νεαρά ανύπαντρα κορίτσια να
δούνε ποιόν άνδρα θα παντρευτούν. Αργότερα επεκράτησε να γίνεται στο πλατύ του
Άη Θανάση και τα τελευταία χρόνια γίνεται
εκεί η αναπαράσταση του εθίμου.
Οι προετοιμασίες άρχιζαν 3-4 μέρες
πριν. Οι κοπέλες έβγαιναν κατά ομάδες, γυρνώντας πόρτα – πόρτα τα σπίτια και μάζευαν
τα ονόματα των κοριτσιών που θα έπαιρναν

Φωτογραφίες © SymiGreece.com
μέρος στον Κουκκουμά. Να τονίσουμε ότι οι
μάνες εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ αυστηρές
και δεν άφηναν εύκολα τα κορίτσια τους να
πάρουν μέρος, μόνο αν ήταν σίγουρες για
τις υπόλοιπες κοπέλες από ποιο σπίτι ήταν.
Σε κάποια σάλα λοιπόν τα κορίτσια ετοίμαζαν τον κουκκουμά ως εξής:
Από βραδύς οι κοπελιές που θα έπαιρναν μέρος συγκέντρωναν σ’ ένα πήλινο
κουκκουμάρι (απ’ όπου πήρε και το όνομα
του), το αμίλητο νερό (λεγόταν αμίλητο
γιατί οι κοπέλες που
το συγκέντρωναν δεν
έπρεπε να μιλούν
μεταξύ τους καθ’ όλη
την διαδρομή, αλλά
ούτε και με περαστικούς), από επτά σπίτια
που το όνομα της κάθε
νοικοκυράς έπρεπε να
είναι Ειρήνη. Μέσα
στο ξυστί με το αμίλητο νερό έβαζαν οι
ανύπαντρες νεαρές
κοπελιές τα δαχτυλίδια τους, το σκέπαζαν
μ’ ένα κόκκινο μεταξωτό μαντήλι και το
έβγαζαν στο δώμα να
το δουν τ’ άστρα.
Με το αμίλητο
νερό ζύμωναν επίσης
την πίτα, η οποία επαρασκεύαζετο από
αλεύρι, νερό και μπόλικο αλάτι. Αξιοσημείωτο ήταν ότι ζύμωναν την πίτα γονατιστές
σε πήλινη λεκάνη με την πλάτη προς την
λεκάνη δηλ. με τα
χέρια προς τα πίσω.
Τη πίτα την αλμυρή
την έτρωγαν τα
κορίτσια σίγουρες
ότι στον ύπνο τους
θα διψούσαν και θα
ζητούσαν νερό από
κάποιο σπίτι, οπότε

λέγεται ότι αν αυτό είχε ανύπαντρο γιο με
το όνομα που της φώναξαν βγάζοντας το
δαχτυλίδι από το ξυστί, αυτόν θα παντρευόταν. Την ημέρα του Κουκκουμά οι κοπέλες
ετοίμαζαν διάφορα φαγητά συνήθως ντολμαδάκια και τη πίτα. Μετά το φαγητό έβαζαν
στη μέση της σάλας ένα στρογγυλό μεγάλο
ταψί συνήθως μπακκιρένιο, τοποθετούσαν πάνω σ’ αυτό το
ξυστί με τα δαχτυλίδια
αφού το ξεσκέπαζαν,
έβαζαν μέσα βασιλικό
και άλλα μυρωδικά
φυτά. Τότε οι κοπέλες
κάθιζαν τριγύρω στο
ταψί και χτυπώντας
τα χέρια τους ρυθμικά
πάνω στο ταψί άρχιζαν να τραγουδούν τα
τραγούδια του κουκκουμά σε τρίσημη
βυζαντινή
μελωδία
για να ξυπνήσουν τον
κουκκουμά.
Να βγάλουμε τον
Κουκκουμά να – α βγει
Χαριτωμένη
Να βγαλούμε τον Κουκκουμά
Να βγει της Παναγιάς ο γιος και της
κυράς η κόρη
να βγει της Παναγιάς ο γιος
Στη μια του Μα στις δυο του Μα τον
κουκκουμά να βγάλω
Κι αν είναι καλορίζικος, τον αγαπώ θα
πάρω
Να βγάλουμε τον κουκκουμά.

(ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ) ΧΩΡΙΟ – ΣΥΜΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟ-ΛΟΓΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

Ξενοδοχείο Savoy

Στο κέντρο της Ρόδου
www.savoyrodos.gr - Tηλ. 22410 20721-2

Περισσότερες φωτογραφίες:
www.SymiGreece.com/koukoumas11.htm

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα σε άριστη
κατάσταση στη Ρόδο
(Άννης Μαρίας) 97 τ.μ.
δεύτερος όροφος στην τιμή
των 100.000 ευρώ.
Τηλ. 22460 71372 μετά τις 15.00

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ Τ.Γ.Ε.Ο. Α.Ε.

ΤΗΛ. 22460 72660

Αη Θανάση αφέντη μου έβγα απ’ το
θρονί σου
Να δεις χαρές που γίνονται έξω απ’ το
πλατύ σου
Να βγάλουμε τον κουκκουμά.
Γύρω τριγύρω στο σινί πέρδικες πλουμισμένες
Και του καιρού χαρούμενες και καλοπαντρεμένες…
Το τραγούδι κρατά πολλή ώρα. Μετά
βγάζουν τον βασιλικό και τα άλλα μυρωδικά
φυτά, είναι η ώρα να βγάλουν ένα - ένα τα
δαχτυλίδια. Ένα κορίτσι ανήλικο που πρέπει
να ζουν οι γονείς της αρχίζει να βγάζει ένα
– ένα τα δαχτυλίδια φωνάζοντας ένα τυχαίο
ανδρικό όνομα και σ’ αυτήν που ανήκει το
δαχτυλίδι δίνει και το ανδρικό όνομα, που
σημαίνει ότι θα παντρευτεί άνδρα με αυτό
το όνομα. Στην συνέχεια τα κορίτσια τρώνε
την αλμυρή πίτα.
Το γλέντι για όλο τον παρευρισκόμενο
κόσμο συνεχίζεται με τις μελωδίες του
λαούτου, του βιολιού, του ακορντεόν και
της λίρας, μέχρι πρωίας όσο τους κρατάνε τα
πόδια τους. Οι κοπελιές ελπίζουν η βραδιά
να δείξει αν είναι τυχερές σ’ αυτό τον κουκκουμά, αν είναι δε και λίγο μεγαλοπές εύχονται να μην απογοητευτούν για άλλη μια
φορά. Γιατί θα τις περιμένει το ράφι όπως
λέει η λαϊκή παροιμία.
Και του χρόνου!

ΤΗΛ. FAX 22460 70022

Στον πρώτο όροφο οικοδομής
στη Ρόδο και επί της οδού
Άννης Μαρίας, διαμέρισμα 97
τ.μ. στην τιμή των 95.000 ευρώ.
Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη.
Τηλ. 22460 71372 μετά τις 15.00

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ισόγειο διαμέρισμα 97 τ.μ.
με χώρο πάρκινγκ στην πόλη
της Ρόδου επί της οδού Άννης
Μαρίας. Τιμή 90.000 ευρώ.
Δεκτή προσφορά.
Τηλ. 22460 71372 μετά τις 15.00
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Οι Ταρσανάδες της Σύμης
ΓΡΑΦΕΙ Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΨΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
« Συνέχεια από το προηγούμενο
Ο μεγάλος ταρσανάς του
Κάμπου στο Γιαλό
Ο χώρος που καταλάμβανε ο
ταρσανάς αυτός εκτείνετο ανατολικά από την άκρη της θάλασσας
ενώ στα άλλα σημεία έφτανε όπου
σταματά κι ο οικισμός τριγύρω,
του Γιαλού και του Μαυροβουνιού.
Περιοχή κατάλληλη, γιατί είχε ευρυχωρία για την κατάλληλη ναυπήγηση
πολλών σκαφών και λόγω της γειτονικής της θέσεως με την θάλασσα η
οποία απαλά ενώνεται με τη ξηρά.
Αυτό βοηθά πολύ ώστε να γίνεται η
καθέλκυση των πλοίων εύκολη.
Ο χώρος τριγύρω εζώνετο από
φυτεμένα ψηλά δέντρα (ευκάλυπτους) που η σκιά τους τις πολύ
ζεστές ημέρες του καλοκαιριού να
πέφτει ευεργετική και την περίοδο
αυτή του χρόνου μαστόροι και μαθητάδες να εργάζονται στην δροσερή
σκιά τους.
Σαν αποθήκες δε τα εργαστήρια
χρησιμοποιούσαν τα κατώγια (ισόγεια) των σπιτιών, που περιέβαλλαν την περιοχή του Κάμπου. Έτσι
ο τόπος εγίνετο πιο ιδανικός για τις
κατασκευές αυτές των καραβιών
αν πλάι σε όλα αυτά τα προσόντα
αναφέρουμε και την γλίστρα, δηλ.
την πλακόστρωτη ράμπα προς την
θάλασσα πάνω από την οποία, το
καινούργιο σκάφος άφηνε τη στεριά
και αντάμωνε τη θάλασσα.
Ο ταρσανάς στο Χαράνι
Ήτο ο δεύτερος ταρσανάς στο
Γιαλό της Σύμης. Αυτός ευρίσκετο
στον μικρό όρμο στο Χαράνι προφυλαγμένος από το βοριά και τη
δύση με τα βουνά όπου του εξασφάλιζαν νηνεμία, ενώ Ν.Α. βρέχεται
μαλακά από τη θάλασσα. Παρουσίαζε αρκετά πλεονεκτήματα τόσο για
τη ναυπήγηση των καραβιών όσο
και για την επισκευή τους αργότερα
και το καλαφάτισμα. Επίσης αποδείχτηκε σαν χώρος κατάλληλος για
την ανέλκυση και παραμονή των
σκαφών στον χώρο αυτό ο οποίος
εκρίνετο αρκετά πλεονεκτικός γιατί
λόγω των αβαθών υδάτων και της
μαλακής –ομαλής ακτής, η ανέλκυση
και καθέλκυση εγίνετο κατά τρόπον
εύκολο.
Για τούτο ελειτούργησε περισσότερον σαν τόπος επισκευής και μέχρι
σήμερον εξακολουθεί να λειτουργεί όπου τα καράβια τα ξύλινα που
έχουν απομείνει ή και τα από πλαστικό κατασκευασμένα, ξεκουράζονται το χειμώνα, επισκευάζονται τις
πρώτες ημέρες της άνοιξης και κατά
τον Απρίλιο και Μάιο ξαναμπαίνουν στη θάλασσα για νέα ταξίδια.
Το «Χαράνι» με 6 έως 7 εργαστήρια
καραβομαραγκών κι ένα μηχανουργείο που δεν λειτουργεί πια αφού οι
μαστόροι του πέθαναν και δεν αντικαταστάθηκαν.
Ο ταρσανάς στο Πέδι
Βρίσκεται στη βορειοδυτική
άκρη του λιμανιού του Πεδιού. Έχει
όλα τα προσόντα για ναυπήγηση.
Έγραψε κι αυτό μια ιστορία. Σήμερα
εξακολουθεί να λειτουργεί σαν ναυπηγείο ξύλινων σκαφών από τους
Πεδιώτες ναυπηγούς Χάσκα Ηλία και
τους υιούς του Γιώργο και Πανορμίτη.
Μέσα στο χώρο των ταρσανάδων
ή λίγο πιο πέρα, πρέπει να αναφέρουμε και τα σιδεράδικα που ελει-

Χανιώτικη Τούρτα
Φωτο © Σμαράγδα Μακρή

Ο ταρσανάς του Κάμπου στο Γιαλό
τούργησαν, τα οποία κατασκεύαζαν
όλα τα σιδερένια εξαρτήματα των
ξύλινων καραβιών που εχρησιμοποιούσαν στην ναυπήγησή τους, επίσης
δε επισκεύαζαν τα εργαλεία των
ναυπηγών στα ναυπηγεία.
Στον Κάμπο αναφέρουμε το σιδεράδικο του Ιωάννη Βολονάκη, το
σιδεράδικο των αδελφών Δημήτρη
και Ιωάννη Λεβεντέρη και το σιδεράδικο του Αναστασίου Μιχαήλ Αναστασιάδη. Τα σιδεράδικα αυτά φαίνονται τον 18ο και 19ο αιώνα.
Μονόχναρο και Σάλα
Η ναυπηγική είναι πανάρχαια
ελληνική τέχνη. Η Ελλάδα με τη
φυσική της διαμόρφωση και τα
χιλιάδες νησιά της, ευρίσκεται θα
λέγαμε συνέχεια σε επαφή μέσα
στο αλμυρό νερό. Και το νερό αυτό
που την αγκαλιάζει και την βρέχει,
έγινε γι’ αυτήν δρόμος, δια μέσω του
οποίου επέρασε και επικοινώνησε με
τις γειτονικές φυλές. Ο δρόμος αυτός
την βοήθησε να μεταφέρει τα προϊόντα της, να τα ανταλλάξει με άλλα
και την βοήθησε ώστε να αναπτύξει
μεγάλο και σπουδαίο πολιτισμό.
Και οι Συμαίοι, οι οποίοι κατά
τον Όμηρο ακολούθησαν τους Αχαιούς στην εκστρατεία της Τροίας με
τριήρεις και με αρχηγό τον βασιλέα
Νιρέα, φανερώνονται στην ελληνική ιστορία ως θαλασσοπόροι. Και
η κατοπινή της ιστορία, πάλι την
φέρνει ταξιδεύτρια στη Μεσόγειο
και στο Αιγαίο. Και μάλιστα με δικά
της καράβια κτισμένα στους δικούς
της ταρσανάδες.
Οι μαστόροι της Σύμης που ασχολήθηκαν με το κτίσιμο ξύλινων καραβιών στη Σύμη μέχρι τον 17ο αιώνα
τουλάχιστον δούλευαν πρακτικά
χωρίς γεωμετρικά σχέδια παρά με
γνώσεις που κάθε πρωτομάστορας
τις μετέφερε στον επόμενο πρακτικά
και με τη βοήθεια της συχνής και
συνεχούς παρατήρησης και άσκησης.
Όταν όμως τον 18ο αιώνα η ναυπήγηση ξύλινων καραβιών έλαβε μεγάλην ανάπτυξη και στους ταρσανάδες
του νησιού ναυπηγήθηκαν καράβια
όχι μόνο για τους Συμαίους πλοιοκτήτες, αλλά και για τους άλλους από
τα γειτονικά νησιά, τότε δημιουργήθηκε η ανάγκη σχεδίων, το οποίον
να καθορίζει την τελειότητα και την
ακρίβεια της κατασκευής.
Στην αρχή λοιπόν οι μαστόροι
κατά τρόπον πρακτικό κατασκεύαζαν
τα καράβια. Μεγάλη βοήθεια είχαν
από το μονόχναρο. Το μονόχναρο,
αχνάρι ενός μισού πλεούμενου ξύλινου, δηλαδή μια καμπυλωτή γωνία,
που δείχνει το άνοιγμα ενός μεσαίου
σκαρμού (πλευρού) όπου συγκρατείται στη λοξή (τριγώνου) πλευρά
μ’ ένα καρφί μόνιμο, ενώ στην άλλη
πλευρά μένοντας ελεύθερη, κινεί-

ται σε χαραγμένα σημάδια πλάτους
ενός πόντου, τα οποία δείχνουν το
άνοιγμα ή το στένεμα των πλευρών ανάλογα με την ανάγκη. Με το
μονόχναρο, εύρισκαν την καμπυλότητα των πλευρών του καραβιού.
Πληροφορίες πήραμε από τον Ν.
Μοστράτο.
Αργότερα εχρησιμοποίησαν τις
σάλες. Η σάλα η οποία λέγεται και
μοντέλο αργότερα ήρθε να προστεθεί στις πρακτικές γνώσεις των
Συμαίων καραβομαραγκών από τους
Ευρωπαίους όπως μας πληροφόρησαν ο κ. Εμ. Μοράρης, ο κ. Ν. Χατζηνικήτας και ο κ. Γ. Χατζηγιαννάκης.
Αυτοί που μπορούσαν να κτίσουν
καράβια σύμφωνα με τη σάλα ήσαν
ελάχιστοι, οι οποίοι ήσαν πρωτομάστοροι ήξεραν γεωμετρία ενώ συγχρόνως επέβλεπαν στους ταρσανάδες άλλους μαστόρους που ναυπηγούσαν πρακτικά δουλεύοντας καθ’
ομάδας. Γιατί όπως πληροφορηθήκαμε χωρίς γνώσεις γεωματρίαςαριθμητικής δεν θα μπορούσαν να
κάνουν σωστούς υπολογισμούς από
τις σάλες, χάμω στο χώμα και πάνω
στο ξύλο.
Αναφέρουμε καραβομαραγκούς
που δούλευαν με τη σάλα τον κ. Νικ.
Χατζηνικήτα, τον κ. Δ. Τριαντάφυλλο
και τον κ. Αντ. Κυραμαριό.
Κατά τη σάλα, ο πρωτομάστορας και σύμφωνα με τον τρόπο του
σκάφους και το μέγεθος φτιάχνει
ένα σχέδιο στο χώμα. Αυτό αρχίζει
από την καρένα παράλληλα και είναι
μικρότερο 40 φορές του πραγματικού υπό ναυπήγηση. Το μισό αυτό
σκαρί που είναι όπως είπαμε το
1/40 του πραγματικού μεταφέρεται
στις σανίδες. Τις σανίδες καρφώνει
με ξύλινους πύρους για να μπορεί
εύκολα να τους ξεκαρφώνει και να
μεταφέρει τα μεγέθη στο χαρτί. Τις
αφαιρεί με μεγάλη προσοχή πάνω
στο χαρτί όπου και τις αποτυπώνει.
Με την βοήθεια του κουμπάσου
(διαβήτης) και με μαθηματικούς
υπολογισμούς (πολλαπλασιάζοντας
επί 40) βρίσκει την καμπυλότητα του
καραβιού καθ’ όλον το μήκος του.
Κι όταν είναι απόλυτα βέβαιος
για το όλον μέτρημα που το ελέγχει
ξανά ώστε να μην προκύψει λάθος,
πολλαπλασιάζει τα ευρεθέντα ποσά
από κάθε πράξη με τον αριθμό
σαράντα (40) και βρίσκει τις αναλογίες του μισού καραβιού. Η ακρίβεια
και η ορθότητα των αποτελεσμάτων
θα δώσει ένα σκάφος όπως τη σάλα
ακριβώς. Το μισό σχέδιο πολλαπλασιάζει επί δύο.
Αυτά ως προς τον τρόπο του κτισίματος ενός καραβιού από μαστόρους Συμαίους είτε πρακτικά εδούλευαν είτε με την βοήθεια της σάλας.
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο »

Υλικά για ένα ταψί 32-34 εκ
Για τη ζύμη:
– 500γρ αλεύρι που φουσκώνει
μόνο του
– 1 κεσεδάκι γιαούρτι
– 1 πρέζα αλάτι
– 5 κουταλιές ελαιόλαδο
– 150ml ζωμό λαχανικών και λίγο
παραπάνω αν χρειαστεί
Για τη γέμιση:
– 700γρ αρνάκι ψαχνό ψιλοκομμένο
– 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια
ψιλοκομμένα
– 2 κουταλιές στης σούπας ελαιόλαδο
– 1-2 κουταλάκια του καφέ κοφτά
κανέλα σε σκόνη
– ½ κιλό μυζήθρα
– 200γρ γραβιέρα Κρήτης τριμμένη
– 1/2 ματσάκι ψιλοκομμένο
δυόσμο
– 1 σφηνάκι ούζο
– αλάτι, μπόλικο πιπέρι και ένα
μεγάλο αυγό.
Για τη τελείωμα:
– κρόκο αυγού χτυπημένο με λίγο
νερό και σουσάμι
Εκτέλεση
Σε ένα μπολ βάζετε το αλεύρι
κοσκινισμένο μαζί με το αλάτι.
Ανοίγετε μια λακουβίτσα και
ρίχνετε το ελαιόλαδο, το γιαούρτι

και το ζωμό. Φτιάχνετε αρχικά ένα
χυλό και στη συνέχεια μια μπάλα,
μόλις ξεκολλάει από τα τοιχώματα τη βγάζετε από το μπολ και
τη δουλεύετε σε επιφάνεια εργασίας για 5΄. Η ζύμη πρέπει να είναι
πολύ μαλακή. Την αφήνετε να
ξεκουραστεί.
Σε ένα τηγάνι ,σε μέτρια φωτιά,
ρίχνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε
το αρνάκι για 7-10 λεπτά μέχρι να
ροδίσει ελαφρώς. Στη συνέχεια
ρίχνετε τα φρέσκα κρεμμυδάκια
μέχρι να μαλακώσουν. Ρίχνετε το
ούζο και μόλις εξατμιστεί, ρίχνετε
την κανέλα, το αλάτι , το πιπέρι ,
το δυόσμο και ανακατεύετε για 2΄.
Σβήνετε τη φωτιά και ρίχνετε τα
τυριά και στη συνέχεια το αυγό,
ανακατεύετε καλά.
Προθερμαίνετε το φούρνο
στους 175 πάνω κάτω αντίσταση.
Λαδώνετε ένα ταψί. Χωρίζετε τη
ζύμη σε 2 μπάλες, από τις οποίες
η μία λίγο μεγαλύτερη. Ανοίγετε
πρώτα τη μεγαλύτερη μπάλα έτσι
ώστε να υπερκαλύπτει το ταψί και
να έχει αρκετό περίσσεμα για να
γίνει ο κόθρος. Ρίχνετε τη ζύμη
στο ταψί και την απλώνετε καλά.
Ανοίγετε και το δεύτερο φύλλο, το
τοποθετείτε από πάνω και γυρίζετε τον κόθρο.
Περνάτε την επιφάνεια με το
αυγό και πασπαλίζετε με το σουσάμι. Ψήνετε για 1 ώρα περίπου.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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Α.Ο.Σ. – Αστέρας Μασσάρων: 2-1

Φώτο © Κυριάκος Καρακατσάνης

Αποτελέσματα
6/4
10/4
16/4
30/4
7/5

Άρης Αρχαγγέλου – Α.Ο.Σ. 6:3
Α.Ο.Σ. – Ομόνοια Γενναδίου 4:0
Χάλκη – Α.Ο.Σ. 1:0
Α.Ο.Σ. – Αστέρας Μασσάρων 2:1
Άγιος Ισίδωρος – Α.Ο.Σ. 0:4

Τελική Βαθμολογία
1. Άρης Αρχαγγέλου
2. Χάλκη
3. Αστ. Μασσάρων
4. Ομόνοια Γενναδίου
5. Ασπίς Σαλάκου
6. Α.Ο.Σ.
7. Π.Α.Ο. Κω
8. Διγενής
9. Δόξα Καρδάμαινας
10. Κατταβιά
11. Αγιος Γεώργιος
12. Ποσειδ. Καρπάθου
13. Ευκλής
14. Αγιος Ισίδωρος

68
56
50
44
43
40
36
35
33
30
30
23
15
14

(22 2 2) 78:19
(18 2 6) 51:26
(16 2 8) 51:28
(14 2 10) 48:41
(13 4 9) 46:30
(11 7 8) 41:33
(11 3 12) 47:48
(10 5 11) 31:39
(10 3 13) 31:44
(7 9 10) 34:35
(8 6 12) 31:49
(6 5 15) 33:50
(3 6 17) 13:46
(4 2 20) 17:64

(+59)
(+25)
(+23)
(+7)
(+16)
(+8)
(-1)
(-8)
(-13)
(-1)
(-18)
(-17)
(-33)
(-47)

Οι 3 πρώτες ομάδες προβιβάζονται στην Α1, ενώ οι 3
τελευταίες υποβιβάζονται στη Β κατηγορία.

Η “ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ”
ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ Α.Ε.
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

50 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Το Μαντείο

Καφέ ή ποτό με υπέροχη θέα προς Πέδι
Παιδική Χαρά, Εύκολη πρόσβαση, Πάρκινγκ,
Ασύρματο Ίντερνετ. Περιοχή Αγίου
Ελευθερίου, Χωριό. Τ 22460 71741

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ:
«Θα συνεχίσουμε τον
αγώνα για να πίνουν
οι νέοι ελεύθεροι το
κρασί της χαράς»
Την Πέμπτη 5 Απριλίου 2011, εκατοντάδες
σύντροφοι και σύσσωμη η πολιτική ηγεσία
του τόπου αποχαιρέτισε τον Λάκη Σάντα.
Συγκλονιστικός ο επικήδειος «διάλογος» του
Μανώλη Γλέζου με τον αδελφικό του φίλο και
σύντροφο. Μεταξύ άλλων ο Μ. Γλέζος είπε.
«Νεκροί
μας
σύντροφοι
και
συναγωνιστές έρχονται να σε συναντήσουν
και να σε ρωτήσουν. Απόστολε Σάντα,
ελευθερωθήκαμε; Η απάντησή σου είναι
«Ναι, ελευθερωθήκαμε. Ελευθερωθήκαμε
μόνοι μας όμως, κανένας άλλος δεν μας
ελευθέρωσε. Μόνοι μας -όλος ο ελληνικός
λαός- ελευθερώσαμε την πατρίδα μας».
Το δεύτερο ερώτημα. Αποκτήσαμε μήπως
την εθνική μας ανεξαρτησία, Λάκη;… Ένα
βροντερό όχι ακούστηκε. Οι ολετήρες του
έθνους μας έχουν υποδουλώσει από την
απελευθέρωση έως σήμερα στρατιωτικά,
οικονομικά και πολιτικά. Αν είναι δυνατόν,
πατρίδα ελεύθερη να έχει ξένες στρατιωτικές
βάσεις στο υποτίθεται ανεξάρτητο και
κυρίαρχο έδαφός της. Ξένοι δίνουν εντολές
και τα στρατεύματά μας βρίσκονται στο
Αφγανιστάν, στο Κόσοβο, στον αραβικό
κόσμο, στα παράλια του Ισραήλ και της
Παλαιστίνης.
Και η οικονομική υποδούλωση από μέρα
σε μέρα είναι πιο στενή. Η θηλιά γύρω από τον
λαό όλη την ώρα και σφίγγεται περισσότερο
με εντολές μόνο των ξένων. Δεν μας άφησαν
να αναπτύξουμε τη βαριά μας βιομηχανία, τις
ήπιες και αναλώσιμες πηγές ενέργειας, δεν
μας άφησαν να αναπτύξουμε την αγροτική
μας οικονομία. Ολόκληρη η χώρα στηρίζεται
στον μεταπρατικό χαρακτήρα. Ευλογούν
επίσης οι ξενοδόχοι μας το γεγονός ότι
γίνονται πολεμικές συγκρούσεις σε άλλα
μέρη της Μεσογείου και γι’ αυτό θα ‘ρθουν
οι τουρίστες στην Ελλάδα. Τέτοια κατάντια
δεν την περίμενε κανένας. Δεν είναι λόγια
δικά μου, είναι του Λάκη. Μαζί τα έχουμε
επεξεργαστεί.
Και η πολιτική υποδούλωση είναι η
συνέπεια. Για πρώτη φορά έχουμε τέτοιου
είδους πολιτική υποδούλωση από το 21
και δώθε. Η κοινωνική δικαιοσύνη που
ονειρευόμασταν τι γίνεται; Θα ρωτήσουν.
Ούτε το 8ωρο δεν έχουμε τώρα, αγωνιζόμαστε
να πετύχει το 10ωρο, το 12ωρο, τα
ασφαλιστικά μας δικαιώματα».
Και
στο
τέλος
του
επικήδειου
αποχαιρετισμού, μια υπόσχεση ζωής. «Δεν
είχαμε γνωρίσει τη γλύκα της ζωής και γι’
αυτό έλεγε ο ένας τον άλλον. Αν ζήσεις και
δεν σε βρει το καλό το βόλι, μη με ξεχνάς.
Όταν θα γλεντάς στα χοροστάσια της ζωής,
να γλεντάς και για μένα. Όταν πίνεις το
γλυκό κρασί, να το πίνεις και για μένα. Όταν
συναντάς στον δρόμο τους συντρόφους μας,
να τους χαιρετάς σαν να είμαι εγώ ο ίδιος ο
νεκρός που δεν ζω».
Λάκη, όπως στο ‘λεγα και πριν στο λέω
και τώρα, αν φύγεις πρώτος θα συνεχίσω
τον αγώνα. Δεν θα αφαιρέσω τα ωμοφόρια
του χρέους από πάνω μου και θα συνεχίσω
τον αγώνα ως το τέλος, για να πίνουν οι νέοι
ελεύθεροι το κρασί της χαράς. Για τα νιάτα…
Μόλις συναντήσεις, Λάκη, τον Αντώνη
Μοσχοβάκη, τον Θόδωρο Ρεμουντάκη, τον
Λευτέρη Σελλά και τον Γιώργο Ρατζή, εκείνη
την πρώτη μαχητική ομάδα που είχαμε
σχηματίσει, να τους πεις ότι συνεχίζω τον
αγώνα.»
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΗΣ

ΕΔΡΑ: Σύμη Δωδεκάνησα Τ.K. 85600 Τηλ:2246071444 Fax: 2246071373 ΓΡΑΦΕΙΑ ΡΟΔΟΥ:Αυστραλίας 88 Τ.Κ.85100 Τηλ: 2241037769
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Ε/Γ - Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ
ΑΠΟ 09/05/11 ΕΩΣ 30/06/11
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΩΡΑ
ΑΦ
ΑΝ
ΡΟΔΟ
09:00
ΣΥΜΗ
10:40 14:00
ΠΑΝ/ΤΗ
15:00 16:00
ΡΟΔΟ
17:40
Δ

ΤΡΙΤΗ
ΛΙΜΑΝΙ
ΩΡΑ
ΑΦ
ΑΝ
ΡΟΔΟ
09:00
ΠΑΝ/ΤΗ
10:40 12:00
ΣΥΜΗ
13:00 16:00
ΡΟΔΟ
17:40
Δ

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΛΙΜΑΝΙ
ΩΡΑ
ΑΦ
ΑΝ
ΡΟΔΟ
09:00
ΣΥΜΗ
10:40 14:00
ΠΑΝ/ΤΗ
15:00 16:00
ΡΟΔΟ
17:40
Δ

Τα δρομολόγια μπορούν να τροποποιηθούν λόγω εκτάκτων
συγκοινωνιακών αναγκών ή καιρικών συνθηκών.
Παρακαλούμε πριν ταξιδέψετε επικοινωνήστε με την Εταιρία:
Γραφείο Σύμης : Τηλ.2246071444 Fax 2246071373
Γραφείο Ρόδου: Τηλ.2241037769 Fax.2241034493

ΠΕΜΠΤΗ
ΩΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦ
ΑΝ
ΡΟΔΟ
09:00
ΣΥΜΗ
10:40 14:00
ΠΑΝ/ΤΗ 15:00 16:00
ΡΟΔΟ
17:40
Δ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦ
ΑΝ
ΡΟΔΟ
09:00
ΠΑΝ/ΤΗ 10:40 12:00
ΣΥΜΗ
13:00 16:00
ΡΟΔΟ
17:40
Δ

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦ
ΑΝ
ΡΟΔΟ
09:00
ΣΥΜΗ
10:40 14:00
ΠΑΝ/ΤΗ
15:00 16:00
ΡΟΔΟ
17:40
Δ

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑ
ΑΦ
ΑΝ
ΡΟΔΟ
09:00
ΠΑΝ/ΤΗ
10:40
13:00
ΣΥΜΗ
14:00
17:00
ΡΟΔΟ
18:40
Δ
ΛΙΜΑΝΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET: www.anes.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΗΣ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούνται οι κκ Μέτοχοι της Α.Ν.Ε.Σ. σύμφωνα με τον Νόμο και το
Καταστατικό της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 22
Μαΐου 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 13,00 στο Πανορμίτειο συνεδριακό
κέντρο του ∆ήμου Σύμης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέμα
ημερησίας διάταξης:
Ενημέρωση των Μετόχων για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας
και για τους λόγους που οδήγησαν το ∆.Σ. να λάβει την απόφαση για
την ένταξη της στις διατάξεις του άρθρου 99 του νόμου 3588/2007.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο κάθε Μέτοχος για να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να
ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία.
1. Να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας ή στις τράπεζες
ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, πέντε (5) ημέρες πριν την
Γενική Συνέλευση. (Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις να έχετε την
απόδειξη μαζί σας).
2. Σε περίπτωση που κάποιος εξουσιοδοτείται πρέπει η εξουσιοδότηση να
έχει το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή την ∆ημαρχία ή
οποιαδήποτε ∆ημόσια Επιχείρηση και να κατατεθεί μαζί με τις μετοχές
του κατόχου πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
3. Εξουσιοδότηση δεν χρειάζεται μόνο στα παιδιά που είναι ανήλικα,
δηλαδή κάτω των 18 ετών.
4. Στην Γενική Συνέλευση παίρνουν μέρος μόνο οι κκ Μέτοχοι και κανένας
άλλος .
5. Σε περίπτωση που κάποιος δεν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία
θα παραβρεθεί στην Γενική Συνέλευση με τις μετοχές του και θα λάβει
μέρος μόνο αν το εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.
Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Χατζημάρκος Αντώνιος

ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΣΤΟΝ ΝΑΥΛΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ
Επί του ναύλου Φορτηγών και Ψυγείων που διακινούνται με το
πλοίο «ΠΡΩΤΕΥΣ», από συνεργάτες που κατά βάση προτιμούν την
εταιρεία μας, θα διενεργείται έκπτωση 30%.
Οι συνεργάτες που επιθυμούν να ενεργοποιηθεί η έκπτωση στον
κωδικό τους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Λούπη Έφη
στο τηλ. 2241037769.
Εκ του Δ.Σ. της ΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Πέμπτη, 12-05-2011, και ώρα 3:00π.μ. (περίπου) εκδηλώθηκε
φωτιά στον χώρο του Υβριδικού Συστήματος Αφαλάτωσης, που βρίσκεται στα θέση Βελανίδια. Επιτόπου μετέβησαν υπάλληλοι της Επιχείρησης και του Δήμου Σύμης, οι οποίοι βοήθησαν στην κατάσβεσή
της.
Την Παρασκευή, 13-05-2011, επισκέφτηκε τον χώρο της μονάδας
κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου για την διενέργεια αυτοψίας.
Από το Σάββατο, 14-05-2011, παρουσία του προμηθευτή της μονάδας, διενεργείται έλεγχος από τον πραγματογνώμονα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν το
συγκεκριμένο ατύχημα.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αναμένει την έκδοση του πορίσματος ώστε να προβεί
σε περαιτέρω ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μιχαήλ Ράμος

