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Στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΕΜΜΙΤ που 
έγινε στην Κωσταντινούπολη από 11-13 
Φεβρουαρίου συμμετείχε ο Δήμος Σύμης με 
δικό του περίπτερο το οποίο φιλοξενήθηκε 
στο περίπτερο του Δήμου της Μαρμαρίδας 
(Μαρμαρίς). Είναι η πρώτη φορά που ελλη-
νικό νησί συμμετέχει σε τουριστική έκθεση 
φιλοξενούμενο από περίπτερο γείτονος 
χώρας. 

Να σημειωθεί ότι η Σύμη ήταν το μόνο 
ελληνικό νησί που εκπροσωπήθηκε στην 
έκθεση, ύστερα από την απόφαση της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου να μην συμμετάσχει 
στη φετινή έκθεση για οικονομικούς λόγους. 
Ήταν η πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια που τα 
Δωδεκάνησα δεν συμμετείχαν στην έκθεση.

Στο πρόσφατο ταξίδι του στην Τουρκία 
(αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 3), ο Δήμαρ-
χος Σύμης κ. Λευτέρης Παπακαλοδούκας 
είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί πολλούς 
Δήμους στα απέναντι παράλια και είχε σειρά 
επαφών με τοπικούς φορείς στην προσπά-
θεια που γίνεται ώστε η Σύμη να προσελκύ-
σει ακόμα περισσότερους τουρίστες από τα 
μεγάλα παραθεριστικά θέρετρα της νοτιο-
δυτικής Τουρκίας. Στη συνάντησή που είχε 
στο Δημαρχείο του Μαρμαρίς, ο Δήμαρχος 
της πόλης ρώτησε τον κ. Παπακαλοδούκας 
αν η Σύμη θα συμμετάσχει στην έκθεση της 
Κωνσταντινούπολης και μόλις έμαθε ότι κάτι 
τέτοιο δεν είναι εφικτό λόγω της μη συμ-
μετοχής της Περιφέρειας, ο Δήμαρχος του 
Μαρμαρίς πρότεινε στον κ. Παπακαλοδούκα 
τη δωρεάν παραχώρηση 20 τ.μ. στο δικό του 
περίπτερο. 

Η έκθεση τουρισμού της Κωνσταντινού-
πολης σύμφωνα με το Υπουργείου Πολι-
τισμού & Τουρισμού δεν βρισκόταν στον 
προγραμματισμό προβολής της χώρας μας. 
Όπως δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
της τηλεόρασης του Alpha στις 19 Φεβρυα-
ρίου ο υφυμουργός Τουρισμού κ. Γιώργος 
Νικητιάδης, η χώρα μας θα έχει συμμετοχή 
σε 71 εκθέσεις φέτος ενώ για την έκθεση της 
Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι η Ελλάδα 
επίσημως ουδέποτε συμμετείχε αλλά, όπως 
τόνισε, η συμμετοχή γινόταν έμμεσα (μέσω 
των Περιφερειών). 

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, η μη συμμετοχή στην έκθεση είχε 
να κάνει με τα προβλήματα λειτουργίας τους 
δύο πρώτους μήνες του έτους και τον οικονο-
μικό προγραμματισμό. Με δηλώσεις της στην 
τηλεόραση του Alpha, η αντιπεριφερειάρχης 
Δωδεκανήσου κ. Δέσποινα Διακοσταυριανού 
ανέφερε ότι «συνήθως εκεί τα χρήματα προ-
καταβάλονται, δηλαδή υπήρχουν αντικειμε-
νικές δυσκολίες εξ΄αιτίας της μεταβατικής 
περιόδου –δεν έχουν συγκροτηθεί επιτρο-
πές, δεν υπάρχει προϋπολογισμός, λειτουρ-
γούμε με δωδεκατημόρια– και δεν υπήρχε η 
δυνατότητα συμμετοχής όπως τα προηγού-
μενα χρόνια».

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
του Alpha ο Δήμαρχος Σύμης τόνισε ότι είναι 
απαράδεκτο η Ελλάδα να μη συμμετέχει στην 
έκθεση όταν, όπως ανέφερε, «υπάρχουν 
10.000.000 Τούρκοι τουρίστες που θέλουν 
να έρθουν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα 

Η Σύμη στην τουριστική έκθεση 
ΕΜΜΙΤ της Κωνσταντινούπολης
Το μόνο ελληνικό νησί που πήρε μέρος στην έκθεση
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΥΡΟΝ christos@symigreece.com

και δεν μπορούνε». Και συνέχισε λέγοντας 
«το να μην πηγαίνουμε και στην έκθεση της 
Κωνσταντινούπολης, ε... από κει και πέρα 
πια πέστε μου εσείς τι πρέπει να κάνω εγώ. 
Να μην πηγαίνουμε και στις εκθέσεις να προ-
βάλλουμε την Ελλάδα, αν είναι δυνατόν... 
Η γραφειοκρατία που υπάρχει στην Ελλάδα 
είναι τρελή. Οι Τούρκοι αναπτύσονται με 
πολύ γρήγορους ρυθμούς ενώ εμείς έχουμε 
μείνει πολύ πίσω». 

Το περίπτερο του Μαρμαρίς ήταν από τα 
μεγαλύτερα στην έκθεση αφού πρόκειται για 
έναν από τους τρεις πρώτους τουριστικούς 
προορισμούς στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν, 
και με δεδομένη την καθοριστική σημασία 
του τουρισμού στην οικονομία του νησιού, 
η παρουσία της Σύμης στον ίδιο χώρο με 
το Μαρμαρίς αποκτά ιδιαίτερη σημασία 
αφού χιλιάδες κόσμου είχαν την ευκαιρία να 
πάρουν μια πρώτη γεύση από τις ομορφιές 
του νησιού μας. 

Στο περίπτερο της Σύμης διετίθετο 
έντυπο ενημερωτικό υλικό σε τρεις γλώσ-
σες (ελληνικά, αγγλικά, τούρκικα), δίνο-
νταν τουριστικές πληροφορίες για τη Σύμη 
στα αγγλικά αλλά προπάντων στα τούρκικα 
(χάρη στην πολύτιμη βοήθεια του Τούρκου 
μεταφραστή Οσμάν Οσμαντζίκ), ενώ καθ’ 
όλη τη διάρκεια της έκθεσης προβάλλονταν 
εκατοντάδες φωτογραφίες της Σύμης που 
παραχώρησε στο περίπτερο η ιστοσελίδα 
SymiGreece.com. Υπεύθυνοι του περιπτέρου 
ήταν ο κ. Γιώργος Παπακαλοδούκας και ο κ. 
Στέλιος Δερμιτζάκης. 

Από αριστερά: Στέλιος Δερμιτζάκης, Οσμάν Οσμαντζίκ, Γιώργος Παπακαλοδούκας
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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για 
κυκλοφοριακό, συγκοινωνίες, στάθμευση 

Τουριστικά
– Με απόφασή του το Δ.Σ. ζητά να θε-

σπιστεί εισφορά υπέρ του Δήμου από τους 
ημερήσιους τουρίστες που επισκέπτονται 
το νησί μας. Για το λόγο αυτό θα έρθει 
σε επαφή αντιπροσωπεία του Δήμου με 
όλους όσους διακινούν ημερήσιους επι-
σκέπτες προς τη Σύμη, ώστε να μεθοδευ-
θεί και να υλοποιηθεί σωστά η απόφαση. 
Η πρόταση-απόφαση αυτή η οποία αν και 
σωστή είχε απορριφθεί στο παρελθόν –ως 
μη σύννομη– νομίζουμε ότι τώρα με τον 
«Καλλικράτη» θα ισχύσει. Έτσι, στην επο-
χή των ισχνών αγελάδων για το Δήμο μας 
στην προκειμένη περίπτωση, θα αποτελέ-
σει τονωτική ένεση στα οικονομικά του. 

– Ο ξαφνικός θάνατος του Νικόλα (ο 
άνθρωπός που εξυπηρετούσε τα ελλι-
μενισμένα σκάφη σε νερό και ηλεκτρικό 
ρεύμα) αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο 
Δήμο και ιδιαίτερα στον τομέα παροχής 
υπηρεσιών στον τουρισμό. Νέος, εργατι-
κός, χαμογελαστός και πάντα πρόθυμος 
να εξυπηρετήσει, αναβάθμιζε το νησί μας 
με τις υπηρεσίες που προσέφερε. Όμως το 
καλοκαίρι πλησιάζει και τα σκάφη άρχισαν 
να έρχονται, οπότε η δημοτική Αρχή θα 
πρέπει να αναπληρώσει τη θέση το συντο-
μότερο δυνατό.  

Δ.Π.Χ.

Δικαίωμα για 
ρύθμιση
Είδε κι απόειδε το υπουργείο Εσωτερικών 
ότι με τις περικοπές που επέβαλε στους 
Δήμους, η θηλειά γίνεται όλο και πιο σφι-
κτή στο λαιμό τους και αποφάσισε να προ-
χωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση με την 
οποία να επιτρέπει στους Δήμους να δια-
πραγματευθούν τα χρέη τους από δάνεια 
που έχουν λάβει. 

Έτσι οι Δήμοι που έχουν συνάψει δά-
νεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων όχι μόνο θα έχουν το δικαίωμα 
να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με χαμη-
λότερο επιτόκιο, αλλά θα δικαιούνται να 
προχωρήσουν και σε νέο δανεισμό, αν το 
επιθυμούν. 

Το αρμόδιο υπουργείο ελπίζει ότι με 
τη ρύθμιση αυτή θα κατευνάσει τη δικαι-
ολογημένη οργή που διακατέχει τους το-
πικούς άρχοντες, οι οποίοι άρχισαν να κα-
ταλαβαίνουν ότι πρόθεση του υπουργείου 
είναι να τους μεταβάλει σε… φοροεισπρά-
χτορες, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους 
Δήμους.  

Δ.Π.Χ.

Με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο 
όρισε τα της κυκλοφορίας, την εξυπηρέτηση 
των δημοτών και μη με τις συγκοινωνίες, και 
τους χώρους στάθμευσης. Οι αποφάσεις 
που πάρθηκαν είναι οι παρακάτω όπως ανα-
γράφονται στα πρακτικά και εκφράζουμε 
την ελπίδα να εφαρμοσθούν πιστά. 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα:
• Εκτός από την κεντρική πιάτσα θα 

σταθμεύουν δύο ταξί, ένα  απέναντι από το 
περίπτερο Κοκκιμίδη Ψυλλάκη στο Χωριό  
και  ένα στο Πέδι στην προβλήτα. Για τους 
θερινούς μήνες κατά το διάστημα από Ιούνιο 
έως Σεπτέμβρη θα διανυκτερεύουν δύο ταξί 
έως τις 03:00πμ. 

• Το λεωφορείο, το διάστημα από 15 Ιου-
λίου έως 15 Σεπτεμβρίου θα εκτελεί δρομο-
λόγια έως τη 01:00πμ. 

• Όταν προσεγγίζει το «ΣΥΜΗ ΙΙ» στο 
λιμάνι, θα ξεφορτώνει τα εμπορεύματα που 
μεταφέρει  μία ώρα μετά την απομάκρυνση 
των επιβατών.

• Όλα τα μεγάλα φορτηγά που πρόκει-
ται να ταξιδέψουν δεν θα σταθμεύουν  έξω 
από τον «ΠΡΩΤΕΑ» αλλά θα αναμένουν στο 
δρόμο μετά το «Πέταλλο» και θα κινούνται 
προς το πλοίο, αφού αποβιβαστούν οι επι-
βάτες. 

• Η κατασκευή του κ.  Χούλη θα μεταφερ-
θεί  στη μεγάλη στροφή του δρόμου προς 
Χωριό. Οι μόνιμοι κάτοικοι της εγγύτερη 
περιοχής θα μπορούν να  σταθμεύουν στο 
χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης, όταν υπάρ-
χει χώρος,  ένα όχημα  δωρεάν το οποίο  
όμως και θα έχουν δηλώσει.   

• Από εστιατόριο κ Δημήτρη Σύκαλλου 

έως την ανηφόρα στο «Πιτίνι» απαγορεύε-
ται η στάθμευση όλων των οχημάτων πλην 
των δικύκλων. 

• Άμεσα θα απομακρυνθούν τα βαρέ-
λια που βρίσκονται μπροστά από τα σπίτια 
μέσα στο δρόμο.

• Στο τελωνείο θα  δοθεί μία θέση στον 
Νικόλαο Κατσαρά για ένα όχημα, και  μία 
θέση στην επιχείρηση «ΓΛΑΡΟΣ» στο Μου-
ράγιο.

• Από το Ρολόι μέχρι τα αρμυρίδια του 
ξενοδοχείου «Νιρεύς» θα υπάρχει ελεγχό-
μενη στάθμευση. 

• Διαγράμμιση για απαγόρευση στάθ-
μευσης θα γίνει στο σημείο μετά την  «Οδύσ-
σεια» προς οικία Νικόλα Μανωλέσκου , στο 
Θόλο, και μπροστά στην οικία του Σταμάτη 
Χαρίτου. Στου Χαρίτου θα επιτρέπεται η 
στάθμευση δικύκλων. Στην Αγία Ειρήνη θα 
πρέπει να γίνει διαγράμμιση για απαγό-
ρευση στάθμευσης, για να υπάρχει χώρος 
για στροφή ενός  οχήματος. 

• Τα τρέιλερ θα μετακινηθούν στη 
μεγάλη στροφή του δρόμου προς Χωριό. 

• Θα ζητηθεί άδεια από οικογένεια 
Ανδρέα Διακομιχάλη, για μετατροπές στο 
τοιχίο που  βρίσκεται έξω από το Τ.Ε.Ε.  προς 
τα κάτω για  να δημιουρ-
γηθεί χώρος στάθμευσης 
οχημάτων.

• Θα γίνει αίτηση στο 
Τ.Ε.Ε. να παραχωρηθεί ο 
προαύλιος  χώρος τους 
θερινούς μήνες για χώρο 
στάθμευσης.

• Διαγράμμιση για 
απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης θα γίνει  
στο δρόμο από οικία 
Ευκλή Καραγιάννη έως 
την είσοδο  οικίας Γιάννη 
Καραγιάννη προς Πέδι,  
κάτω από οικία Θανάση 
Καστρουνή και έναντι 
Χαβιαρά στο Χωριό.

• Απαγορεύεται η εναπόθεση  λέμβων 
στο δρόμο. Στο εσωτερικό του Γιαλού απαγο-
ρεύεται η στάθμευση. Είσοδοι παραμένουν  
το κατάστημα «Κρύσταλλο»,  Καφέ «Γεφυ-
ράκι», καφενείο «Πάχου» μπαρ  «Χαράνι», 
καφέ «Κοκκιμίδη», καφε «Ακτίς». 

• Απαγορεύεται κατά τις ώρες 11:00-
16:00 η κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν 
αδρανή υλικά  και κυρίως τα μεγάλα φορ-
τηγά.

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
• Καθορίζονται ως χώροι ξενάγησης των 

τουριστών,  το Πλατύ του Αϊ Γιάννη, ο χώρος 
πίσω από την εθνική τράπεζα,  το Ηρώο, ο 
χώρος μπροστά  από το Ναυτικό Μουσείο, ο 
χώρος απέναντι από το σημείο προσέγγισης 
του «ΠΡΩΤΕΥΣ», ο χώρος απέναντι από το  
«ΠΡΩΤΕΥΣ» στην αρχή της ανηφόρας προς 
το Γυμνάσιο  και το Ψαροπωλείο.

• Στη θέση του «ΠΡΩΤΕΥΣ» θα γίνει 
διαγράμμιση - απαγόρευση στάθμευσης 
στα δύο άκρα από εστιατόριο κ. Δημήτρη  
Σύκαλλου και πέρα και από οικία  κας Φανής 
Κωνσταντινίδου  και πέρα. Στον ενδιάμεσο 
χώρο θα υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση  
και όχι στάση.

ΘΥΡΑΝOIΞΙΑ
Tην Κυριακή 10 Απριλίου θα 
τελεσθούν τα θυρανοίξια του 
Μονυδρίου του Οσίου Σάββα 
εν Καλύμνω, στον προαύλιο 
χώρο του Ιερού Ναού Αγίου 

Αθανασίου στο Χωριό. 

Κυκλοφοριακή συμφόρηση μετά την άφιξη του Πρωτέα. Φωτογραφίες  © SymiGreece.com 

Κυκλοφοριακή συμφόρηση σκαφών το καλοκαίρι στο Γιαλό



μενισμοί των σκαφών αναψυχής από την 
Τουρκία στο λιμάνι της Σύμης. 

Να σημειωθεί επίσης ότι, τα έξοδα 
παραμονής και φιλοξενίας των προσκεκλη-
μένων καλύφθηκαν από το Δήμο του Μαρ-
μαρίς και έτσι δεν επιβαρύνθηκε ο προϋπο-
λογισμός του Δήμου μας.

Δημοσιεύουμε φωτογραφίες από τις 
επαφές του Δημάρχου με επισήμους και 
τοπικούς φορείς.

Επιμελητηρίου του Μπόντρουμ. 
Να σημειωθεί ότι η επίσκεψη προ-

βλήθηκε από τους τοπικούς τηλεοπτικούς 
σταθμούς, η δε επίσκεψη του Δημάρχου 
Σύμης πραγματοποιήθηκε με την ευγενική 
υποστήριξη του κ. Οσμάν Οσμαντζίκ. 

Όπως μας δήλωσαν τόσο ο Δήμαρχος 
όσο και ο κ. Σ. Αλεξόπουλος το αποτέλε-
σμα της επίσκεψης υπήρξε θετικότατο και 
αναμένεται να αυξηθούν κατά πολύ οι ελλι-
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Ασφαλιστικά 
ταμεία και 
ασφαλισμένοι
Ήταν στραβό το κλίμα… το’ φαγε κι 
ο γάιδαρος. Μόνο έτσι μπορούμε να 
χαρακτηρίσουμε την κατάσταση που 
επικρατεί στο χώρο της κοινωνικής 
ασφάλισης.  

Και για να γίνουμε πιο σαφείς να 
πούμε ότι ενώ οι ασφαλισμένοι ανά 
την Ελλάδα πληρώνουν κανονικά τις 
εισφορές τους στα ταμεία, εντούτοις αν 
θέλουν να αγοράσουν τα φάρμακά τους 
θα πρέπει να τα πληρώσουν στο φαρμα-
κείο στην κανονική τους τιμή, και κατό-
πιν να απευθυνθούν στο ασφαλιστικό 
τους ταμείο για να τους αποδοθεί το 
χρηματικό ποσό που δικαιούνται (συμ-
μετοχή του ταμείου). 

Στην Αθήνα και τον Πειραιά, συζη-
τώντας με γνωστούς ιδιοκτήτες φαρ-
μακείων μας είπαν ότι αναγκάζονται να 
δανείζονται από τις τράπεζες προκειμέ-
νου να μπορούν να κρατήσουν ανοιχτά 
τα φαρμακεία τους, αφού τα ποσά που 
έχουν να λαμβάνουν από τα ταμεία είναι 
τεράστια, και οι καθυστερήσεις κατα-
βολής μεγάλες. Αποφάσισαν λοιπόν να 
μην δέχονται να εκτελούν τις συνταγές 
των ταμείων, παρά μόνο με τον τρόπο 
που αναφέραμε παραπάνω. 

Η απόφαση αυτή του πανελλήνιου 
φαρμακευτικού συλλόγου που εφαρμό-
ζεται εδώ και καιρό, όπως είναι φυσικό 
δεν εξαιρεί τη Σύμη. Ήδη στον μαυροπί-
νακα και του φαρμακείου μας βρίσκο-
νται 7 ταμεία (ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, Λιμενικό, 
ΤΣΑΥ,ΟΤΕ,ΔΕΗ και ΤΑΠΕΤΕ) και από πλη-
ροφορίες μας τα ταμεία αυτά μέχρι πριν 
την εφαρμογή της απόφασης του πανελ-
λήνιου φαρμακευτικού συλλόγου χρώ-
σταγε στον φαρμακοποιό μας περί τις 
70.000 ευρώ. Λες και ο άνθρωπος έχει 
μηχανή να παράγει χρήμα για να συντη-
ρεί την επιχείρησή του. 

Κατά τα άλλα η σοσιαλιστική μας 
κυβέρνηση με εντολή της Τρόικας απε-
λευθερώνει το επάγγελμα χωρίς να 
υπολογίζει ότι η όποια απελευθέρωση 
ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν 
μπορεί να συγκριθεί με τη δική μας, 
αφού εκεί το κράτος δεν είναι μπατα-
χτσής.

Δ.Π.Χ.

Η επίσκεψη του Δημάρχου στην Τουρκία
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr

Μετά από πρόσκληση του 
υπεύθυνου στους τομείς 
τουρισμού και πολιτι-
σμού της Περιφέρειας των 
Μούγλων της Τουρκίας κ. 
Mehmet Erden, ο Δήμαρχος 
και ο δημοτικός σύμβουλος 
και μέλος του Δ.Π.Π.Κ.Σ. 
κ. Σάββας Αλεξόπουλος, 
επισκέφθηκαν από τις 25 
Ιανουαρίου έως την 1η 
Φεβρουαρίου τις πόλεις 
Μούγλα, Μαρμαρίς, Μπό-
ντρουμ, Γιαταγάν, Κέιτζειζ 
και Μπόσμπουρουν προ-
κειμένου να συζητήσουν 
και να έρθουν σε επαφή με 
πολιτικούς και τουριστικούς 
παράγοντες της περιοχής. 

Αντικείμενο των 
επαφών ήταν η συνεργασία 
στον τουριστικό και πολιτι-
στικό τομέα, τομείς που οι 
γειτονικοί Δήμοι θεωρούν 
σημαντικότατους. Συγκε-
κριμένα, επισκέφθηκαν το 
Νομάρχη, το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της 
Περιφέρειας Μούγλων, το Δήμαρχο και τον 
Έπαρχο του Μαρμαρίς, και τους Δημάρχους 
Γιαταγάν, Κέιτζειζ, Μπόντρουμ και Μπό-
σμπουρουν. Ακόμη είχαν συναντήσεις με 
εκπροσώπους του Εμπορικού Επιμελητη-
ρίου του Μαρμαρίς, καθώς επίσης και με 
το Σωματείο πλοιάρχων σκαφών, του Επι-
μελητηρίου θαλάσσης και του Εμπορικού 
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Οι Ταρσανάδες της Σύμη
(Ξύλινα τείχη στη Σύμη)
Από τον Κάμπο του Γιαλού όπου ευρίσκετο ο 
μεγάλος ταρσανάς, το Ναυπηγείο | Εισαγωγή στο 
χώρο | Γνωριμία με το υλικό και τους τεχνίτες

ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΨΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

« Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Στον Κάμπο του Γιαλού, στη Σύμη, όπου 
ακούγοντο οι «σαματτάδες» από τα σφυριά 
που «’νηβοκατατηβαίνα» στον αέρα για να 
μπήξουν στα μαδέρια τις «μπρόκες» και ο 
πολύ γνώριμος στην περιοχή μονότονος συρι-
χτός ήχος που «εκάμνα» τα «πισκιά» των 
«πισκητζήδων» οι οποίοι ο ένας κάτω και ο 
άλλος «σκαλωμένος» στο ξύλο «εκόβγα» με 
προσοχή και «γήσα» τα μεγάλα κορμιά των 
πεύκων, ευρίσκετο ο μεγάλος Ταρσανάς της 
Σύμης, το Ναυπηγείο. 

Ήτο απλωμένος στο πλάτωμα αυτό ανά-
μεσα στα πανέμορφα σπίτια του Γιαλού που 
«καλομαθεμένα» τριγύρω και τόνα θαρρείς 
πάνω στο άλλο δημιουργούν ένα πανέμορφο 
σύνολο που μοιάζει με πίνακα ζωγράφου. 
Κτισμένα και μαστορεμένα από την θαυμά-
σια συμιακιά πέτρα με ασβέστη και «πουρ-
σουλάνα» που την «εκουβαλούσα» από την 
Σαντορίνη, ενώ τον ασβέστη τον «εκάμνα» 
από τη ψημένη πέτρα στα καμίνια, είναι καλά 
ριζωμένα στο πλαγιαστό έδαφος με τάξη. 

Στο τριγύρισμα λοιπόν των πέτρινων 
αυτών σπιτιών που ανεβαίνουν μέχρι πάνω 
στο ψήλωμα του Μαυροβουνιού και των 
άλλων που ευρίσκονται κάτω μέχρι την Κου-
λουντρή και απέναντι τον Καταρράκτη και που 
μοιάζει σαν αρχαίο ελληνικό θέατρο με τις 
πέτρινες κερκίδες, απλωνεται ο Κάμπος του 
Γιαλού και πάνω του ο Ταρσανάς. Το κομμάτι 
αυτό της γης, στην αρχή μικρό, μεγαλώνει 
αργότερα, ύστερα από το πέρασμα πολλών 
ετών, από τις προσχώσεις των χειμάρρων, 
Σαλαχούρη και Καταρράκτη, αναγκάζοντας 
τη θάλασσα να οπισθοχωρήσει προς τα ανα-
τολικά και μεγαλώνοντας έτσι το πλατύ του 
Γιαλού αυτό κομμάτι. 

Το πλάτωμα λοιπόν αυτό, με την ευνοϊκή 

του κατανομή, το γειτόνεμά του 
με τη θάλασσα και το λοξό στο 
μέρος όπου ενώνεται στεριά και θάλασσα, 
θα υπήρξαν πιθανότατα οι μεγάλοι λόγοι 
που προτιμήθηκε για Ναυπηγείο από τους 
παλιούς καλούς ναυτικούς και ναυπηγούς. 
Προτιμήθηκε και διαλέχτηκε λοιπόν για 
εργαστήρι. Σ’ αυτό το μέρος φέρνουν το 
ξύλο, εδώ το κόβουν, το μοιράζουν, το πελε-
κούν. Το σκαλίζουν, οι πρωτομαστόροι και οι 
παραγιοί. Απαράμιλλοι μαστόροι κτίζουν τα 
ξύλινα τείχη, που διατηρούν και συντηρούν 
και πλουτίζουν την πόλη, την πόλη αυτή που 
την προστατεύουν και 
την σώζουν. Κτίζουν 
πλεούμενα καράβια, 
κινητά σπίτια ναυ-
τικά, πολιτείες ολάκε-
ρες, που κύλησαν στα 
τέσσερα σημεία του 
ορίζοντα και σταύρω-
σαν τις θάλασσες, και 
ταξίδεψαν και έφεραν 
δύναμη και πλούτο στο 
νησί τους. 

Για να στηθούν τα 
καράβια αυτά, εχρει-
άστηκε  χρόνος πολύς 
και κόπος, έτσι οι 
«σαματάδες» δεν είχα 
«συχασμό». Πράγμα 
που αποδεικνύει πως 
υπήρχε πολύχρονη 
εργασία, αφού και οι φωνές των μαστό-
ρων του ταρσανά και των καραβομαραγκών 
ακούγοντο προστακτικές και σκληρές «πού-
καμναν» τους παραγιούς να τρέχουν γρή-
γορα, να τις εκτελέσουν κινούμενοι από τη 
βαθιά υποταγή τους σ’ αυτούς, μα και από 
το φόβο προς τους μεγάλους μαστόρους, οι 

οποίοι θα τους άφηναν έξω από 
το «σινάφι», άτεχνους. Γιατί μη 
νομίζετε πως οι παραγιοί αυτοί 
πάντοτε επληρώνοντο. Τέχνη 
ήρταν για να μάθουν και μόνο. 
Και έπρεπε νάναι ξύπνιοι να την 
«ηρπάξουν με το μάτι». Το αφε-
ντικό, ο μεγάλος μάστορης, τους 
υποχρέωνε να βοηθούν χωρίς 
μεροκάματο και τους προέτρεπε 
να γίνουν ανοιχτομάτηδες, να 
«θωρού και να ψηλαφού» ώστε 
τη τέχνη αυτή τη δύσκολη και 
πολύ υπεύθυνη του καραβομαρα-
γκού ν’ αρπάξουν μοναχοί τους, 
χωρίς ιδιαίτερη διδασκαλία προ-
σωπική, αφού εκείνος είχε την 
απόλυτη ευθύνη και εξουσία και 
δεν ευκαιρούσε να καταπιαστεί 
με τη δική τους μάθηση. 

Και επιστρέφουμε λοιπόν πάλι 
στο χώρο όπου το μεγάλο αυτό 

εργοτάξιο, τον Κάμπο. Τα χαμηλά λοιπόν κτι-
σμένα σπίτια του της «πρώτης σειράς», που 
τα θεμέλιά τους τον ακουμπούσαν και τα 
θεμέλιά τους τα είχαν πάνω στο σώμα τους, 
είχαν τα «κατώγεια» τους δοσμένα στους 
τεχνίτες αυτούς που τα είχαν για εργαστήρια 
και βοηθητικούς χώρους. Ήσαν όλα χώροι 
χρήσιμοι του ταρσανά, και οι μαστόροι , οι 
πισκητζήδες κι οι παραγιοί μελίσσι βουερό 
κι ακούραστο, όλη μέρα, κάθε μέρα, όλο το 
μήνα, κι ολάκερο το χρόνο μελίσσι βουερό 
κι ακούραστο, πηγαινοέρχοντο ακούραστοι 

εργάτες και μύστες της 
όμορφης μα τόσο κου-
ραστικής αυτής τέχνης. 
Της τέχνης να κάνεις 
καράβια δυνατά και 
καλοτάξιδα. Πουλιά 
που πετούσαν πάνω 
στο άσπρο κύμα της 
θάλασσας και του 
πελάγου. Που βουτού-
σαν τα μεγάλα άσπρα 
φτερά στην αλμύρα 
του νερού που ρίχνετο 
σε μικρούς αφρούς 
προς τα πάνω και τους 
θαλασσόβρεχε. Και 
που τους έκαμνε τόσο 
τους ναύτες όσο και 
τους καπετάνιους των 
«μαυροτσούκαλους». 

Οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες απέκτησαν 
σιγά-σιγά μεγάλη φήμη, τόση ώστε βγήκε 
κι «όξω από το νησί ντω» και ταξίδεψε μαζί 
με τα καράβια πολύ μακριά, και ξαναγύρισε 
ο αντίλαλος της κι έφταναν οι παραγγελίες 
πολλές από τα «νησά» και τα «μέρη». Και 
πολλά «γρόσα και μετζίτια» ήμπα στον τόπο. 
Οι παραγγελίες για το κτίσιμο των καραβιών 
εδίνιντο από τους ιδιοκτήτες που τις περισσό-
τερες φορές ο ιδιοκτήτης του καϊκιού ήτο και 
ο καπετάνιος του σκάφους. Πολυταξιδεμένος 
με το πετσί του αλμυρό από το κύμα, σκληρός 
και χουβαρδάς με μάτι παρατηρητικό ήξερε 
ποιο σκαρί να προτιμήσει, για τις θάλασσες 
που θα το ταξίδευε και για το σκοπό που θα 
εκτελούσε. Αν ήθελε «μπρατσέρα» ή «βαρ-
καλλά» για «τρεχαντήρι» για «γιάλλα» ή 
πάλι προτιμούσε «σκάφη», ή άλλο μικρότερο 
σκαρί. Έκλειε τη συμφωνία αφού έδινε και 
μπροστά μερικά λεφτά αφού συμφωνούσε 
όσα σχετικά γύρω από την καλή κατασκευή 
και την αντοχή του ξύλου και ετελείωνε με 
κεράσματα και σφιξίματα των χεριών και 
έμπαινε ο χρόνος του περάματος της όλης 
εργασίας και της απόδοσης των υπόλοιπων 
χρημάτων. 

Ο πρωτομάστορας λοιπόν, ύστερα από το 
κλείσιμο της συμφωνίας, έπρεπε βασιζόμενος 
στο μέγεθος του υπό κατασκευή πλεούμενου 

Ο ταρσανάς στον Κάμπο

Ιστιοφόρα στο Γιαλό

να υπολογίσει και την ποσότητα των ξύλων. 
Τα ξύλα αυτά ήσαν από πεύκα και εξωτερικής 
προέλευσης (από Μ. Ασία, Σάμο, κλπ) ή ντό-
πιας προέλευσης από το δάσος της Σύμης. Αν 
τα έφερναν από το δάσος του νησιού, τότε ο 
πρωτομάστορας ερχόταν σε συνεννόηση με 
το δασονόμο ο οποίος και του υποδείκνυε 
τόσο τον τόπο όσο και τα δέντρα που θα 
έπρεπε να κοπούν. Τα εσημάδευαν και αυτά 
θα έπρεπε να κοπούν από πυκνό μέρος, ώστε 
να μην δημιουργηθούν κενά. Με τη βοή-
θεια των παραγιών, τα έκοβαν, τα μοίραζαν 
σε μεγάλα ή μικρά τεμάχια ανάλογα με την 
χρησιμότητά των, ευρίσκα πέρασμα εύκολο 
που θα τα περνούσαν προς τη θάλασσα και 
με ειδικούς διπλούς σιδερένιους γάντζους τα 
οδηγούσαν τραβώντας τα με τα καϊκια και τα 
έφερναν στο λιμάνι της Σύμης. Απ’ εκεί δια 
της «κυλίστρας» πλάι στο τελωνείο τα έσυραν 
στον ταρσανά και τα εστοίβαζαν στον Κάμπο 
να στεγνώσουν. Μετά το στέγνωμα οι «πισκη-
τζήδες» έπαιρναν ένα-ένα κορμό χωριστά και 
με τη «στάφνη» τα «εσταφνίτζα» σε τεμάχια 
τόσου πάχους, ανάλογα κάθε φορά με τη 
χρήση τους, τον ετοποθετούσαν πάνω σε τρί-
ποδες δύο και με τη βοήθεια του πισκιού τα 
έκοβαν. 

Στάφνη
Είναι τεμάχια σπάγκου που τον βου-

τούσαν σε κόκκινη σκόνη καμωμένη από 
κοπανισμένο φύλλο πεύκου. Την έδεναν 
σε δυο καρφιά που κάρφωναν στον κορμό 
του πεύκου, τον οποίο προηγουμένως είχαν 
καθαρίσει από τους φελλούς εξωτερικά, και 
με τα δάκτυλα την ετέντωναν προς τα επάνω, 
μετά την άφηναν να πέσει με δύναμη στο 
ξύλο επάνω, σρο οποίο εσχηματίζετο οριζό-
ντια κόκκινη γραμμή. Αυτήν ακολουθούσε το 
«πισκί» κατά το κόψιμο των ξύλων.

Πισκητζήδες
Ήσαν οι εργάτες που με τη βοήθεια του 

εργαλείου (μεγάλο πριόνι χειροκίνητο) που 
ελέγετο πισκί, έκοβαν τα ξύλα. Επληρώνοντο 
με μεροκάματο και αποτελούσαν ξεχωριστή 
ειδικότητα στη ναυπήγηση των καϊκιών. Στο 
κλάδο αυτό της ναυπηγικής οι Συμαίοι ανέδει-
ξαν υψηλής στάθμης ειδικούς, οι οποίοι εγκα-
ταστάθηκαν και εκτός Σύμης (Αγαπητίδης, 
Συμαϊκά). Σ’ αυτό τον κλάδο υπήρξαν πρω-
τοπόροι και μάλιστα στα νησιά Ρόδο, Σάμο, 
Κω, και Πέραμα Πειραιώς. Έκτισαν καράβια 
που προώθησαν το ναυτιλιακό και εμπορικό 
κλάδο στον οποίο ωφείλετο και η οικονομική 
ακμή της Σύμης. Χάρις στον στόλο αυτό ανα-
πτύχθηκε το εξαγωγικό χονδρικό εμπόριο 
και παράλληλα και το εισαγωγικό μέσα στας 
νήσους του δωδεκανησιακού συμπλέγματος 
καθώς επίσης και μεταξύ των εμπόρων των 
αντίπερα παραλιακών οικισμών της Μικράς 
Ασίας. Τα συμαϊκά καράβια ιστιοφόρα απα-
σχολούντο δε κυρίως εις ναυλώσεις από τρί-
τους, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα με 
τα ελεύθερα φορτηγά πλοία.

 Συνέχεια στο επόμενο φύλλο »

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

Ιστιοφόρα στο Γιαλό το 1910
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Έκτακτη αιμοδοσία στη Σύμη
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΥΡΟΝ christos@symigreece.com

Με επιτυχία στέφθηκε η έκτα-
κτη αιμοδοσία που διοργά-
νωσε στο ιατρείο του Γιαλού ο 
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδο-
τών Σύμης «ο Πανορμίτης» το 
τριήμερο 18-20 Φεβρουαρίου. 
Ανταποκρινόμενος στην επεί-
γουσα έκκληση για αίμα που 
έλαβε από το Γενικό Νοσοκο-
μείο Ρόδου, ο σύλλογος απο-
φάσισε να επισπεύσει κατά ένα 
μήνα την επόμενη προγραμ-
ματισμένη αιμοδοσία μια και 
η ανάγκη για αίμα ήταν πολύ 
μεγάλη.

Παρά το πολύ περιορισμένο 
χρόνο διάστημα (4 ημέρες) από 

την ανακοίνωση για την πραγ-
ματοποίηση της αιμοδοσίας ως 
την έναρξή της, η 25η αιμοδο-
σία ήταν η τρίτη πιο επιτυχη-
μένη στην ιστορία του συλλό-
γου αφού 57 συμπολίτες μας 
έγιναν αιμοδότες ανεβάζοντας 
τον ετήσιο αριθμό μονάδων 
αίματος από τη Σύμη στις 221. 
Ένας αριθμός ρεκόρ για ένα 
μικρό νησί όπως η Σύμη που 
μπορεί άνετα να συγκριθεί με 
εθελοντικές αιμοδοσίες μεγά-
λων αστικών κέντρων.

Περισσότερες φωτογραφίες:
www.SymiGreece.com/aimodosia0211.htm

Φωτογραφίες  © SymiGreece.com 

Μιχαήλης
Σε παλαιότερο φύλλο μας και στη στήλη 
«Από τη σύνταξη» είχαμε αναφερθεί στις 
εργασίες που έχουν εγκριθεί για να γίνουν 
στον Μιχαήλη και το κόστος των οποίων 
ανέρχεται στα 1.800.000 ευρώ. Το όλο 
έρο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και θα γίνει 
κάτω από την επίβλεψη της αρχαιολογικής 
υπηρεσίας. 

Σημαντικότατες, κατά τη γνώμη μας, οι 
εργασίες οι οποίες όπως μαθαίνουμε θα 
αρχίσουν σύντομα και ελπίζουμε να περα-
τωθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η ανά-
δειξη του Μιχαήλη θα πρέπει να μπει στις 
προτεραιότητες του Δήμου. 

Επίσης μάθαμε ότι ύστερα από συνεν-
νοήσεις του Δημάρχου με το Διοικητή της 
Περιφέρειας κ. Μιχαηλίδη (όχι Περιφερει-
άρχη) ξεμπλόκαρε η χρηματοδότηση για 
εκτέλεση εργασιών στο αρχαιολογικό μου-
σείο Σύμης (1.500.000 ευρώ). Οι εργασίες 
αφορούν επέκταση του μουσείου, συντή-
ρηση, κλπ. (είχαμε αναφερθεί παλαιό-
τερα), οι οποίες θα γίνουν κάτω από την 
επίβλεψη της αρχαιολογικής υπηρεσίας. 

Δ.Π.Χ.

Αδυνατεί
Την αδυναμία του να υποστηρίξει διοικη-
τικά ο Δήμος μας τις υπηρεσίες πολεοδο-
μίας και πρόνοιας εξέφρασε το δημοτικό 
συμβούλιο σε συνεδρίασή του και ζήτησε 
να παραμείνουν αυτές όπως ήταν πριν τον 
«Καλλικράτη». 

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
αυτή τη διευθέτηση, η οποία μπορεί να 
διαρκέσει έως το έτος 2013.

Δ.Π.Χ.

Ετήσιος χορός εθελοντών αιμοδοτών
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΥΡΟΝ 
christos@symigreece.com

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του 
«Opera House» και μέσα σε αποκριάτικη 
ατμόσφαιρα έγινε ο ετήσιος χορός του 
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Σύμης «ο 
Πανορμίτης» το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου. 
Η είσοδος ήταν εέλυθερη και περιλάμβανε 
φαγητό και ποτό.

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου κ. Πανορίτης Μοσκιού μίλησε για τη 
σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας ως 
κορυφαίας μορφής εθελοντισμού και ανα-
φέρθηκε στην εκστρατεία ενημέρωσης και 
διάδοσης της ιδέας της εθελοντικής αιμο-
δοσίας που έχει ξεκινήσει εδώ κι ένα χρόνο 
ο Σύλλογος Αιμοδοτών με στόχο να γίνει 
η Σύμη αυτάρκης σε αίμα κάτι που, όπως 
είπε, μπορεί να συμβεί αν κάθε Συμιακό 
σπίτι έχει από έναν εθελοντή αιμοδότη. 

Όπως ανέφερε ο κ. Μοσκιού «στέλ-
νουμε δελτία τύπου, εκδίδουμε ενημερω-
τικά φυλλάδια, δίνουμε αναμνηστικά δώρα 

στους αιμοδότες, μοιράζουμε σελιδοδεί-
κτες και τετράδια της αιμοδοσίας στους 
μαθητές, και διοργανώνουμε τα Πανορμί-
τεια, ένα ετήσιο διήμερο εκδηλώσεων κάθε 
δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου». 
Συνέχισε λέγοντας ότι «η εκστρατεία ενη-
μέρωσης φαίνεται να αποδίδει καρπούς, 
αφού με την ανταπόκριση όλων εσάς στις 
3 αιμοδοσίες που διοργανώσαμε τον περα-
σμένο χρόνο συγκεντρώσαμε συνολικά 
221 αίματα ανεβάζοντας το μέσο όρο από 

54 στις 74 μονάδες... καταφέρνοντας και 
φέτος να καλύψουμε στο 100% τις ανάγκες 
για αίμα όλων των Συμιακών που είχαν 
ανάγκη». 

Στη συνέχεια ευχαρίστησε κατά σειρά 
όλους όσους συμβάλουν στην επιτυχία της 
κάθε αιμοδοσίας και όσους βοήθησαν για 
να οργανωθεί η εκδήλωση. Κλείνοντας τη 
σύντομη ομιλία του, ο κ. Μοσκιού είπε ότι 
«το μεγαλύτερο ευχαριστώ απ’ όλα ανήκει 
σε όλους εσάς τους Συμιακούς αιμοδότες 

που μέσα απ’ την προσφορά 
σας εμπνέετε όλους εμάς να 
συμμετάσχουμε στο έργο σας. 
Γιατί το έργο είναι πραγματικά 
δικό σας.» 

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο 
Δήμαρχος Σύμης κ. Λευτέρης 
Παπακαλοδούκας ενώ χαιρετι-
σμούς έστειλαν οι βουλευτές 
Δωδεκανήσου κύριοι Γιώργος 
Κασσάρας και Δημήτρης Κρεμα-
στινός (τους οποίους διάβασε η 
κ. Σεβαστή Νικόλη), και ο διοι-
κητής του Γενικού Νοσοκομείου 
Ρόδου, κ. Μιχάλης Κόκκινος 
(που διάβασε η διευθύντρια του 
πολυδύναμου ιατρείου Σύμης κ. 
Χαρίκλεια Ανδρουτσοπούλου).

Αμέσως μετά τις ομιλίες, 
άρχισαν τα... όργανα με το 
Μιχάλη Μισσό και την ορχήστρα 

του (να σημειώσουμε το νέο μέλος της 
ορχήστρας, το Γιώργο Σκιαθίτη στα ντραμς) 
και πολύ γρήγορα ο χορός έγινε γλέντι τρι-
κούβερτο με νησιώτικα, ζεμπέκικα, αλλά 
και... αποκριάτικα. 

Και του χρόνου!

Περισσότερες φωτογραφίες:
www.SymiGreece.com/xorosaimodoton11.htm
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ρησίως) και όσο περ-
νούν οι μέρες γίνεται 
πιο έντονο», αναφέρει 
ο πρόεδρος του Ελλη-
νοτουρκικού Επιμελη-
τηρίου, Ζανό Απικιάν. 
«Το εντυπωσιακό είναι 
ότι αρκετοί Έλληνες 
γνωρίζουν την τουρκική 
γλώσσα. Τα τμήματα 
εκμάθησης της τουρκι-
κής γλώσσας στα φρο-
ντιστήρια γνωρίζουν 
άνθηση», παρατηρεί ο 
κ. Απικιάν. 

Σημαντικό ρόλο 
ωστόσο, στο αυξημένο 

ενδιαφέρον που επιδεικνύεται 
από ελληνικής πλευράς, θα πρέπει 
να παίζει και το γεγονός ότι στη 
γειτονική χώρα σήμερα δραστηρι-
οποιούνται περισσότερες από 400 
επιχειρήσεις μεγάλες και μικρές, 
ελληνικών συμφερόντων. 

«Ειδικά τον τελευταίο χρόνο 
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για 
την Κωνσταντινούπολη και όσο 
πάει μεγαλώνει. Το ζοφερό οικο-
νομικό περιβάλλον στη χώρα μας, 
η ανεργία των νέων με πλούσια 
βιογραφικά και εξειδικεύσεις που 
δεν μπορούν να απορροφηθούν, 
αρχίζουν και μας απογοητεύουν. 
Δεν μπορούμε να αξιοποιηθούμε 
ούτε στον ακαδημαϊκό ούτε στον 
ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. 
Αντίθετα όπως διαπιστώσαμε 
στην Τουρκία υπάρχουν περιθώ-
ρια αξιοποίησης», αναφέρει ο 
Δημήτρης Σούρβαλης μεταπτυχι-
ακός φοιτητής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

Αναδημοσιεύση από την 
εφημερίδα «Η Καθημερινή»

Πριν από 50 χρόνια η 
«σύμβαση περί επιλο-
γής και τοποθετήσεως 
Ελλήνων εργατών εις 
γερμανικάς επιχειρή-
σεις» άνοιγε δρόμο για 
μετανάστευση, όταν η 
Ελλάδα δεν μπορούσε 
να θρέψει τα παιδιά της. 

Μισόν αιώνα αργό-
τερα, ένα νέο μετανα-
στευτικό ρεύμα διο-
γκώνεται, καθώς πολλοί 
Έλληνες χτυπούν πόρτες 
για δουλειά εκτός συνό-
ρων. Η αναζήτηση δεν 
προσανατολίζεται αυτή 
τη φορά μόνο σε χώρες της δυτι-
κής Ευρώπης, αλλά και στη γειτο-
νιά μας. Ειδικά στην Τουρκία! 

Δεκάδες αιτήσεις από άνερ-
γους Έλληνες καταφθάνουν στο 
ελληνικό προξενείο της Κωνστα-
ντινούπολης. Παράλληλα, αρκετοί 
απευθύνονται και στο Ελληνο-
τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου 
Ελλάδος (ΕτΕΒΕ) στη Θεσσαλο-
νίκη. Τουλάχιστον δέκα αιτή-
σεις παραλαμβάνει μηνιαίως το 
εμπορικό τμήμα του προξενείου 
στην Κωνσταντινούπολη από την 
Ελλάδα. 

«Μέχρι πέρυσι, τέτοια εποχή 
δεν υπήρχε ούτε μια σχετική 
αίτηση στο προξενείο. Άρχισαν 
από τις αρχές του χρόνου και 
αυξάνονται σταδιακά. Οι Έλλη-
νες που απευθύνονται σε μας, 
στην πλειονότητα είναι ζευγάρια 
και οικογενειάρχες. Προέρχονται 

από κάθε περιοχή της Ελλάδας. 
Οι περισσότεροι δεν έχουν ιδι-
αίτερα προσόντα, ούτε μιλούν 
την τουρκική γλώσσα. Αλλά, όταν 
αναζητούν θέση εργάτη στην 
Τουρκία, όπου ο μισθός αγγίζει τα 
300 ευρώ, ή απελπισμένοι είναι ή 
έχουν άγνοια της πραγματικότη-
τας για τη χώρα όπου θέλουν να 
μεταναστεύσουν. Η ανεργία εδώ, 
παρόλο που έχει μια φθίνουσα 
πορεία, αγγίζει το 15%, λέει ο 
προϊστάμενος του εμπορικού τμή-
ματος του ελληνικού προξενείου 
στην Κωνσταντινούπολη, Γιάννης 
Καρκάνης». 

Αντίθετα, υψηλού μορφωτικού 
επιπέδου, με τίτλους σπουδών 
ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυ-
χιακά και με γνώση της τουρκικής 
γλώσσας, είναι οι νέοι που απευ-
θύνονται στο Ελληνοτουρκικό Επι-
μελητήριο Βορείου Ελλάδος. 

«Το φαινόμενο, που 
άρχισε να εμφανίζεται 
τους τελευταίους έξι 
μήνες, συνεχίζεται σε 
καθημερινή βάση (το 
λιγότερο μια αίτηση ημε-

Υλικα για 4 ατομα

– 3 κολοκυθάκια μέτρια
– 3 μελιτζάνες μέτριες
– 2 με 3 πατάτες
– 1 μεγάλο κρεμμύδι
– 4 πιπεριές κέρατα
– 2 μεγάλες ντομάτες
– 3 κουταλιές της σούπας μαϊ-
ντανό
– 2 σκελίδες σκόρδο
– 1 κουταλιά της σούπας λεμονο-
θύμαρο ή το άλλο το απλό
– 4 κουταλάκια του γλυκού ελαι-
όλαδο
– το χυμό από μισό λεμόνι
– αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

ΕκτΕλΕση

Κόβουμε όλα τα λαχανικά 
σε κυβάκια, σε όποιο πάχος μας 
αρέσει, ψιλοκόβουμε το σκόρδο 
και το μαϊντανό και βάζουμε τις 3 
κουταλιές σε ένα μπολ με το ελαι-
όλαδο, το θυμάρι ,το λεμόνι και το 
αλατοπίπερο. 

Σε ένα ταψάκι όχι πολύ μεγάλο 
(να χωράει το φαγητό αλλά να μην 

Τουρλού στο φούρνο

είναι απλωμένο) τοποθετούμε τα 
λαχανικά μας, περιχύνουμε με 
τα μυρωδικά και το ελαιόλαδο 
και ανακατεύουμε με τα χέρια να 
γυαλίσουν καλά όλα τα λαχανικά 
με το ελαιόλαδο και το λεμόνι. 

Ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο, στους 180, μέχρι να 
μαλακώσει η πατάτα. Ρίχνουμε 
τη 1 κουταλιά μαιντανό που κρα-
τήσαμε στην άκρη και ανακατεύ-
ουμε ξανά. Το τουρλού μας είναι 
έτοιμο. 

Τα λαχανικά θα βγάλουν τους 
χυμούς τους και θα έχετε και λίγο 
ζουμάκι για να βουτήξετε το ψωμί 
σας. Αν δείτε ότι στεγνώνει τότε 
προσθέστε 150 ml νερό. 

Εύκολο, ελαφρύ με λίγα 
λιπαρά και γεμάτο βιταμίνες. 

Αν σας περισσέψει , την άλλη 
μέρα μπορείτε να συνοδέψετε με 
το τουρλού ένα ψητό κοτόπουλο, 
ένα σουβλάκι ή και μια μπριζόλα. 
Ακόμη μπορείτε να κάνετε μια 
ωραία ομελέτα χορταστική σαν 
πλήρες γεύμα.

ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ

Φωτο © tasteofmarmita.blogspot.com

Αγορές, Πωλήσεις Ακινήτων. 
Γρήγορη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση

Με πολύ μικρή επιβάρυνση

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

Ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου 
Ελλήνων Κτηματομεσιτών

www.doma.gr
T 6945705057 • Ε domasymi@otenet.gr

Ψάχνουν για δουλειά στην Τουρκία
Δεκάδες αιτήσεις από άνεργους Έλληνες φθάνουν στο 
προξενείο της Κωνσταντινουπόλεως

ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ Τ.Γ.Ε.Ο. Α.Ε.
(ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ) ΧΩΡΙΟ – ΣΥΜΗ

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

ΤΗΛ.  22460 72660      ΤΗΛ. FAX  22460 70022

Ξενοδοχείο Savoy
Στο κέντρο της Ρόδου

www.savoyrodos.gr - Tηλ. 22410 20721-2

ENOIKIAZETAI
Στο Πέδι ισόγειος χώρος 
100 τ.μ. περίπου ακριβώς 

δίπλα στη θάλασσα.
 Τηλ επικοινωνίας 6944663661

Φώτο © hotelmee.com
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Η “ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ”
ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ Α.Ε.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 50 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 ΑΘΗΝΑ-ΡΟΔΟ-ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ-ΚΩ-ΡΟΔΟ-ΚΩ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΟΔΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ-ΣΥΜΗ-ΡΟΔΟ-ΣΥΜΗ

ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΡΟΔΟΣ / ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ Α.Ε. / ΤΗΛ:2241067982-3
ΑΘΗΝΑ / ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΤΗΛ:2103427257

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/ΤΗΛ.2103426585
ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΤΑΛΩΣ ΙΜΕ ΕΠΕ / ΤΗΛ:2810222022

ΚΩΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΤΗΛ:2242024945
ΣΥΜΗ / ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧ./  ΤΗΛ:6947402719

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1960

Το Μαντείο
Καφέ ή ποτό με υπέροχη θέα προς Πέδι 

Παιδική Χαρά, Εύκολη πρόσβαση, Πάρκινγκ, 
Ασύρματο Ίντερνετ. Περιοχή Αγίου 
Ελευθερίου, Χωριό. Τ 22460 71741

Ο βασιλιάς κι ο 
συμβουλάτορας

Ο θείος μου ο Αράμ, για ν’ αποδείξει τι 
καταπληκτικά πράματα συμβαίνουνε στον 
κόσμο, διηγιέται την ιστορία κάποιου 
αλλουνού βασιλιά και κάποιου αλλουνού 
ανθρώπου. Ο βασιλιάς εκείνος γινότανε 
μπαίγνιο φαντασιοπληξιών γελοίων, ενώ ο 
άνθρωπος, ένας απ’ τους συμβουλάτορές 
του, είχε παραπάνω φρονιμάδα, σοφία και 
τόλμη απ’ όσο ο βασιλιάς μαζί μ’ όλους τους 
προγόνους του.   

Ένα βράδυ ο βασιλιάς είπε, –Μέχρι το 
πρωί θέλω να μάθω από σένα πόσοι τυφλοί 
υπάρχουνε στην Κωνσταντινούπολη. Αχά, 
αποκρίθηκε ο συμβουλάτορας. Αχά, βλέπω τι 
θέλεις. Κ’ έφυγε να σκεφτεί μια λύση για την 
εξωφρενική αποστολή του. 

Προσκάλεσε έναν έμπειρο γραφιά, τον 
κάθισε πάνω σ’ ένα ωραίο άλογο, του βαλε 
στα χέρια ένα τεφτέρι κι έναν κοντυλοφόρο 
και του ‘πε να κατέβει μαζί του στην πόλη 
και να σημειώνει τους τυφλούς που θα 
βρίσκανε στο δρόμο τους. Μ’ ένα γερό σκοινί, 
ο συμβουλάτορας έδεσε απ’ τη σέλα του 
αλόγου του μια πελώρια κλάρα πασκαλιάς και 
σέρνοντάς πίσω του βάλθηκε να καλπάζει στις 
ρούγες της πολιτείας. 

Σε λίγο, ένας άνθρωπος στο δρόμο 
κοίταξε κατά τη μεριά τους και φώναξε, –Τι 
κάνεις εκεί, Μουχαμέτη; Ο συμβουλάτορας 
γύρισε στο γραφιά και του ‘πε, –Γραφιά, 
τούτος ο άνθρωπος είναι τυφλός. Πέραστον 
στο τεφτέρι σου. Στον παρακάτω δρόμο, μια 
αρχόντισσα έβγαλε το κεφάλι της μες από 
ένα αρχοντόσπιτο και ρώτησε, –Ε, νεαρέ, τι 
κάνεις εκεί; Κι ο συμβουλάτορας είπε στο 
γραφιά να τραβήξει κορδόνι την καταγραφή 
του. Κατά τα ξημερώματα, η καταγραφή των 
τυφλών περιλάβαινε όλο τον πληθυσμό της 
Κωνσταντινούπολης κι ο συμβουλάτορας κι ο 
γραφιάς ξαναγυρίσανε με τ’ άλογό τους στους 
κήπους του βασιλικού ανάκτορου, σέρνοντας 
ακόμα πίσω τους την κλάρα της πασκαλιάς. 

Ο βασιλιά φανερώθηκε σ’ έναν εξώστη 
και κοίταξε κάτω, το συμβουλάτορά του. 
–Έ, Μουχαμέτη, φώναξε, τι κάνεις αυτού; Ο 
συμβουλάτορας γύρισε γοργά στο γραφιά 
κι είπε, –Γραφιά, η απογραφή σου είναι 
τώρα πλέρια. Και τούτο-δω το βρωμόσκυλο 
στραβομάρα έχει.

Ουίλλιαμ Σαρογιάν
Μετάφραση Θ. Καρζής

Ο Ουίλλιαμ Σαρογιάν (1908-  ) είναι ίσως η 
φωνή με τον πιο προσωπικό τόνο στη σύγχρονη 
αμερικανική λογοτεχνία, καταφέρνει από τη μια 
μεριά να συνταιριάζει αρμονικά που μες στην 
αφομοιωτική ρουφήχτρα του Νέου Κόσμου 
μπόρεσε να περισώσει και να διατηρήσει 
απείραχτες τις πατρογονικές καταβολές. Στο 
έργο του Σαρογιάν, διανθισμένο πολύ συχνά 
με αυτοβιογραφικά στοιχεία, ο τρόπος της 
αρμένικης ζωής και σκέψης ζωγραφίζεται από 
την ιδιότυπη πένα του κι οι γραφικοί τύποι 
των αρμένηδων αποσπούν πάντοτε τη στοργή 
και τη συγκίνησή του- αν και καμιά φορά ο 
υπερβολικός συναισθηματισμός ζημιώνει τα 
κείμενά του. Έγινε για πρώτη φορά γνωστός 
το 1934, με το χιουμοριστικό μυθιστόρημά του 
«Ο τολμηρός νέος στο ιπτάμενο τραπέζιο», 
και σε λίγο στέριωσε τη φήμη του με το 
«Τα’ όνομά μου είναι Αράμ». Ακολούθησαν 
τα θεατρικά «Η καρδιά μου βρίσκεται στα 
βουνά της Σκωτίας», «Ο χρόνος της ζωής 
σας» (που του ‘φερε τη χαρά της απονομής 
και της αποποίησης του βραβείου Πούλιτζερ), 
«Όμορφος κόσμος», «Μπαμπά είσαι τρελός», 
«Οι τρωγλοδύτες»,κ.α.

ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ
Αθλητική Ενημέρωση για τη Σύμη | ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ kyriakosg21@yahoo.gr

Αποτελέσματα 
6/2 Δόξα Καρδάμαινας – Α.Ο.Σ. 0:0
13/2  Α.Ο.Σ. – Κατταβιά 2:1
27/2 Π.Α.Ο. Κω – Α.Ο.Σ. 0:3

Βαθμολογία 
18η αγωνιστική
1.  Άρης Αρχαγγέλου 44 (14 2 2) 48:13 (+35)
2.  Αστ. Μασσάρων 43 (14 1 3) 42:15  (+27)
3. Χάλκη 43 (14 1 3) 40:17 (+23)
4.  Π.Α.Ο. Κω  30 (9 3 6) 37:29 (+8)
5. Ασπίς Σαλάκου 28 (8 4 6) 27:19 (+8)
6.  Ομόνοια Γενναδίου 28 (9 1 8) 33:31 (+2)
7.  Δόξα Καρδάμαινας  26 (8 2 8) 24:27 (-3)
8. Διγενής 26 (8 2 8) 23:27 (-4)
9. Α.Ο.Σ.  24 (6 6 6) 23:23 (0)
10. Κατταβιά 21 (5 6 7) 22:22 (0)
11. Αγιος Γεώργιος 16 (4 4 10) 21:40 (-19)
12. Ποσειδ. Καρπάθου 13 (4 1 13) 23:39 (-16)
13. Αγιος Ισίδωρος 11 (3 2 13) 12:42 (-30)
14. Ευκλής 6 (1 3 14) 6:37 (-31)

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

Φωτογραφίες το  © SymiGreece.com 
Α.Ο.Σ. - Κατταβιά: 2-1
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Επιδότηση 
δρομολογίου 
Πειραιάς-Σύμη
Την άμεση επιδότηση δρομολογίου 
ώστε να συνδέεται η Σύμη με τον Πει-
ραιά ζητά ο δήμαρχος Σύμης κ. Λ. Παπα-
καλοδούκας με επιστολή διαμαρτυρίας 
που έστειλε στον υπουργό Θαλασσίων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Γ. 
Διαμαντίδη και τον γενικό γραμματέα 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Δ. 
Χαλκιώτη. 

Η επιστολή αναφέρει τα εξής: 
«Με την παρούσα επιστολή διαμαρ-

τυρόμαστε για την κατάσταση που επι-
κρατεί στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες 
του νησιού μας. 

Ζητάμε όπως επιδοτηθεί άμεσα δρο-
μολόγιο, ώστε να συνδέεται η Σύμη με το 
Λιμάνι του Πειραιά. Σας επισημαίνουμε 
ότι το πλοίο της ΑΝΕΚ «Ιεράπετρα» έχει 
αποδρομολογηθεί εδώ και δύο βδομά-
δες περίπου, χωρίς να έχει αντικαταστα-
θεί από άλλο πλοίο που εξυπηρετεί τη 
συγκεκριμένη γραμμή. Αυτή τη στιγμή 
δεν υφίσταται πλοίο που να συνδέει τη 
Σύμη με τον Πειραιά επιδεινώνοντας το 
ήδη υπαρκτό πρόβλημα. 

Να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι και οι 
έμποροι αντιμετωπίζουν προβλήματα 
στις μετακινήσεις τους, στη μεταφορά 
εμπορευμάτων, φαρμάκων και γενικά 
ειδών πρώτης ανάγκης προς το νησί 
μας. 

Ως αρχή μετά την άρνηση της πλοι-
οκτήτριας εταιρείας ΑΝΕΚ να συνεχίσει 
τα δρομολόγια και να συμμετάσχει στο 
διαγωνισμό για τη συγκεκριμένη ακτο-
πλοϊκή γραμμή απαιτούμε άμεσα την 
επιδότηση και δρομολόγηση πλοίου 
στην γραμμή Σύμη – Πειραιά το οποίο 
να μπορεί να μεταφέρει φορτηγά του-
λάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. 

Οι διαμαρτυρίες των επαγγελματι-
ών και των κατοίκων του νησιού, όπως 
αντιλαμβάνεστε, δημιουργούν κλίμα 
εκρηκτικότητας και αποσυντονισμού. 

Περιμένουμε την άμεση παρέμβασή 
σας». 

Λιμενικό ταμείο
Άλλαξε η σύνθεση στο Δ.Σ. του Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκα-
νήσου και έτσι πάρθηκε από το δημο-
τικό συμβούλιο νέα απόφαση ώστε να 
εναρμονιστεί με αυτήν. 

Έτσι ενώ πρώτα ο Δήμος μας εκπρο-
σωπείτο από ένα τακτικό μέλος στο Δ.Σ. 
(Δήμαρχος), τώρα εκπροσωπείται από 
δύο, το Δήμαρχο με αναπληρωτή το δη-
μοτικό σύμβουλο κ. Γιώργο Καψή και το 
δημοτικό σύμβουλο κ. Κ. Γιαλλουράκη 
με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο 
κ. Μιχ. Ράμο.

Δ.Π.Χ.

Επιτέλους… 
συμψηφισμός
Η αδικία που επικρατούσε μέχρι τώρα 
στις συναλλαγές Δήμων και επαγγελμα-
τιών δημοτών, τείνει να διορθωθεί ύστε-
ρα από το δικαίωμα που παραχωρείται 
στις ταμειακές υπηρεσίες των Δήμων να 
συμψηφίζουν τα χρέη των δημοτών με 
αυτά των Δήμων απέναντί τους. 

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που 
επαγγελματίες χρωστούν στους Δήμους 
όχι ευκαταφρόνητα ποσά από φόρους 
(ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ, ΔΕΥΑΣ, τέλη πεζοδρομίων, 
κλπ), ενώ οι Δήμοι χρωστούν σ’ αυτούς 
από παροχές υπηρεσιών που τους έχουν 
προσφέρει (καταλύματα, εστιατόρια, δι-
άφορες εργασίες, κλπ). 

Μέχρι τώρα, απαγορευόταν από το 
νόμο οι συμψηφισμοί, ώστε και οι Δή-
μοι να ωφελούνται και οι δημότες να 
εισπράττουν τα οφειλόμενα. Έτσι, διαι-
ωνιζόταν μια κατάσταση που οδηγούσε 
σε προστριβές με δυσάρεστα επακόλου-
θα. 

Με το νέο νόμο η κατάσταση που 
περιγράψαμε θα αποτελεί πλέον πα-
ρελθόν, με ένα όρο. Συμψηφισμός θα 
γίνεται αλλά και άμεση εξόφληση του 
υπόλοιπου ποσού αν προκύπτει, αλλιώς 
δεν θα χορηγείται βεβαίωση μη οφειλής 
για έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

Δ.Π.Χ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα 2 δωματίων 45 τ.μ. 
στον 2ο όροφο πολυκατοικίας 

στον Πειραιά, 50 μ. από 
την πλατεία Πηγάδας 

(Σαλαμινομάχων & Τομπάζη). 
Τηλ. 22460 71459

Μειωμένος ΦΠΑ… θα καταργηθεί;
Μεγάλη συζήτηση γίνεται για τη διατήρηση 
ή μη των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που 
ισχύουν στις παραμεθόριες περιοχές όπως 
τα Δωδεκάνησα. 

Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις που δίνο-
νται από τους αρμόδιους υπουργούς για 
τη διατήρησή 
τους δεν είναι 
λίγοι αυτοί 
που ισχυρίζο-
νται τόσο από 
ρ αδ ι ο φ ώ ν ο υ 
και τηλεορά-
σεως, όσο και 
από τις εφημε-
ρίδες ότι, αυτοί 
(οι μειωμένοι 
συντελεστές) 
θα καταργη-
θούν. 

Το δημοτικό 
συμβούλιο σε 
έκτακτη συνε-
δρίασή του 
συζήτησε το θέμα και εξέδωσε ψήφισμα 
το οποίο δημοσιεύουμε παρακάτω. Επίσης 
δημοσιεύουμε και απάντηση του υφυπουρ-
γού κ. Κουσελλά σε επερώτηση βουλευτών.

Δ.Π.Χ.

Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Σύμης, κατά 
τη συνεδρίαση της 24-2-2011 συζήτησε ως 
έκτακτο κατεπείγον θέμα τη μη κατάργηση 
του υφιστάμενου καθεστώτος μειωμένων 
συντελεστών Φ.Π.Α. των νησιών του Αιγαί-
ου και ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση του 
παρακάτω ψηφίσματος και τη διαβίβαση 
αυτού στα Γραφεία του κ. Προέδρου της 
Δημοκρατίας, του κ. Πρωθυπουργού, του κ. 
Προέδρου της Βουλής, των κ.κ. Αρχηγών των 
Κοινοβουλευτικών Ομάδων, των Υπουργών 
Οικονομικών και Εσωτερικών και των Βου-
λευτών του Νομού μας. 

Οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. που 
ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου αποτελούν 
βασική παράμετρο τόσο για τη διατήρηση 
της ισορροπίας του κοινωνικοοικονομικού 
ιστού και της ζωής στα νησιά μας, λαμβά-
νοντας υπόψη τις ήδη πολύ ακριβότερες τι-
μές αγαθών στη Δωδεκάνησο λόγω κόστους 
μεταφορικών όσο και για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊ-
όντος της νησιωτικής Ελλάδας που δοκιμά-
ζεται σκληρά σε ένα δύσκολο οικονομικό 
περιβάλλον στο οποίο υπό τις σημερινές πε-
ριστάσεις αγωνίζεται να αντεπεξέλθει. 

Συνεπώς τυχόν εξομοίωση των συντε-
λεστών Φ.Π.Α. που ισχύουν στα νησιά του 
Αιγαίου όχι μόνο αντιστρατεύονται και πα-
ραβιάζουν κατάφωρα συνταγματικές διατά-
ξεις υπέρ της νησιωτικότητας και ειδικότερα 
μάλιστα στα πιο απομακρυσμένα νησιά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα αποτελέσει 

στο όνομα της δήθεν άντλησης κρατικών 
πόρων, παράγοντα καταστροφικών συνε-
πειών σε βάρος της τοπικής οικονομίας, της 
ίδιας της διατήρησης της ζωής στα νησιά 
μας με ό,τι αυτά συνεπάγονται και για το 
ίδιο ακόμη το εθνικό όφελος. 

Δεν είναι 
δυνατόν η Σύμη 
όπως και τα 
υπόλοιπα μικρά 
νησιά να μπαί-
νουν στην ίδια 
μοίρα με την 
Αθήνα και τις 
μεγάλες πόλεις. 

Δεν είναι 
δυνατόν να 
μην θεωρείται 
η Σύμη άγονο 
νησί με αποτέ-
λεσμα να μην 
απολαμβάνει 
κανένα από τα 
ευεργετήματα 

του νόμου και τις παροχές που θα έπρεπε 
να λαμβάνει, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει τα-
κτική συγκοινωνία, δεν έχει γιατρούς, δεν 
έχει καθηγητές για τα παιδιά μας. 

Ας αποφασίσει επιτέλους η κεντρική 
εξουσία των Αθηνών και να μην μας κρίνει 
κατά περίπτωση. Είμαστε προύχοντες και 
μας εξομοιώνει με την Αθήνα ή είμαστε άγο-
νοι και να μας παρέχει όλα αυτά που δικαι-
ωματικά μας ανήκουν. 

Συνεπώς επιβάλλεται να αντιδράσουμε 
όχι μόνο για την μη κατάργηση του υφιστά-
μενου καθεστώτος μειωμένων συντελεστών 
Φ.Π.Α. των νησιών του Αιγαίου, αλλά ζητού-
με να επανέλθει ο συντελεστής του Φ.Π.Α. 
στο αρχικό ποσοστό του 13% που ίσχυε προ 
των αυξήσεων για τα νησιά μας, δεδομένης 
της οικονομικής κρίσης».

Η απάντηση του υφυπουργού οικονομικών 
στις επερωτήσεις των βουλευτών Δημήτρη 
Κρεμαστινού και Δημήτρη Παπαδημούλη

«Οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές 
Φ.Π.Α. εφαρμόζονται υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις σε νησιωτικές περιοχές του 
Αιγαίου κατονομαζόμενες στις διατάξεις 
του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση 
από το ν. 2859/2000), όπως αυτός ισχύει. 
Η δυναντότητα μείωσης των συντελεστών 
στις περιοχές αυτές παρασχέθηκε στη Χώρα 
μας με την Οδηγία 92/77/Ε.Ο.Κ., και εξακο-
λουθεί να υφίσταται βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 120 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει. 

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η παραπά-
νω δυνατότητα παρασχέθηκε στη χώρα μας 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν ορισμέ-
νες αντικειμενικές δυσχέρειες στην άσκηση 
οικονομικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω 
νησιωτικές περιοχές (αυξημένο κόστος με-

Από «Τα ανδρείκελα» του Στάθη, εκδόσεις Λιβάνη

ταφοράς αγαθών κλπ.), με επίπτωση στην 
τελική τιμή των αγαθών και υπηρεσιών, 
συνεπώς και στο κόστος διαβίωσης στις πε-
ριοχές αυτές. Επίσης τονίζεται ότι η κατά τα 
παραπάνω μείωση των συντελεστών εφαρ-
μόζεται χωρίς καμία μεταβολή, τόσο ως 
προς το ποσοστό μείωσης όσο και ως προς 
τις περιοχές για τις οποίες η μείωση αυτή 
ισχύει, από 08.08.1992 (ν. 2093/1992) έως 
και σήμερα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αλλά 
και το γεγονός ότι έως σήμερα εξακολου-
θούν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποί-
ους παρασχέθηκε στη χώρα μας η παρα-
πάνω δυνατότητα, διευκρινίζουμε ότι δεν 
εξετάζεται η κατάργηση των μειωμένων 
συντελεστών στις εν λόγω νησιωτικές πε-
ριοχές». 

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Δημήτριος Κουσελάς


