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Γιαγιούλα 
μου, αν η 

σύνταξή σου 
ήταν τράπεζα 
θα την είχαν 
ήδη σώσει.

Σημεια των Καιρων

Στις 2 Ιανουαρίου ημέρα Κυριακή συνεδρία-
σαν –όπως επιβάλει ο κώδικας– τα νεοεκλε-
γέντα μέλη του δημοτικού συμβουλίου προ-
κειμένου να συγκροτήσουν το προεδρείο 
τους. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο 
δημαρχιακό κατάστημα υπό την προεδρία 
του δημοτικού συμβούλου κ. Ηλία Χάσκα ο 
οποίος και έλαβε τις περισσότερες ψήφους 
στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές. Τα μέλη 
του Δ.Σ. αφού ενημερώθηκαν από τον πρό-
εδρο της συνεδρίασης ως προς τη διαδικα-
σία, εξέλεξαν με μυστική ψηφοφορία για τα 
επόμενα δύο χρόνια, πρόεδρο του Δ.Σ. τον 
κ. Μιχάλη Ν. Τσαβαρή, αντιπρόεδρο την κ. 
Σεβαστή Κυπραίου και γραμματέα την κ. 
Φωτεινή Αττιτή. 

Ακολούθησε η εκλογή των μελών της 
οικονομικής επιτροπής η οποία, σύμφωνα 
με τον «Καλλικράτη» αντικαθιστά την 
δημαρχιακή επιτροπή και την οποία αποτε-
λούν εκτός από τον Δήμαρχο οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Μαρκουτσάς Δημήτρης, Μακρό-
πουλος Θεόδωρος, Δερμιτζάκης Φίλιππος, 
Κυπραίου Σεβαστή, Γκουτίδου Σοφία και 
Αττιτή Φωτεινή. 

Η νέα δημοτική Αρχή καλείται να δια-
χειριστεί τα του δήμου μας κάτω από ιδιαί-
τερα αντίξοες συνθήκες και σε κλίμα αβε-
βαιότητας σε ότι αφορά το εγχείρημα του 
«Καλλικράτη», αφού σχεδόν όλοι μιλούν 
για προχειρότητα από πλευράς υπουργείου, 
που μόνο σκοπό είχε την εξοικονόμηση 
500.000.000 ευρώ, και όχι την καλύτερη 
διοίκηση των Δήμων, και το ποσό αυτό αρχί-
ζει σιγά-σιγά να αμφισβητείται αφού αρκε-
τοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο στόχος 
των 500.000.000 δεν θα επιτευχθεί! 

Παράλληλα, και ολωσδιόλου επιπόλαια, 
το αρμόδιο υπουργείο με την περικοπή 

κατά 35% της τακτικής επιχορήγησης προς 
τους Δήμους, τους οδηγεί σε οικονομικό 
στραγγαλισμό και σχεδόν τους επιβάλει να 
αυξήσουν τα τέλη προς τους δημότες, ώστε 
να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές 
τους υποχρεώσεις. Ήδη ο Δήμος μας από τις 
110.000 ευρώ που έπαιρνε σαν τακτική επι-
χορήγηση κάθε μήνα περίπου, έφθασε να 
παίρνει γύρω στις 60.000 ευρώ, ποσό που 
σχεδόν δεν επαρκεί για την μισθοδοσία του 
προσωπικού του. 

Όλα αυτά μαζί με άλλα που θα προκύ-
ψουν στο προσεχές διάστημα συμβάλουν 
στο να δημιουργείται ένα κλίμα απαισιό-
δοξο στους δημότες και αγωνίας στους διοι-
κούντες. 

Νέοι Αντιδήμαρχοι
Με απόφασή του ο Δήμαρχος όρισε τους 
δημοτικούς συμβούλους Ηλία Χάσκα και 
Νικόλα Παραή, στο αξίωμα του αντιδημάρ-
χου, την δε κ. Ειρήνη Σεμερτζάκη επίκουρο 
Δήμαρχο. 

Νέο Δ.Π.Π.Κ.
Με πρόεδρο τον Δήμαρχο κ. Ελ. Παπακαλο-
δούκα, το δημοτικό συμβούλιο διόρισε σαν 
μέλη του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου 
τους παρακάτω. Νικόλη Σεβαστή, Μανωλέ-

Νέα χρονιά, νέες αρμοδιότητες
Προδρείο Δ.Σ., αντιδήμαρχοι και μέλη οργανισμών
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 
chrysochoosd@yahoo.gr

σκο Φιλήμονα, Αλεξόπουλο Σάββα, Σεμερ-
τζάκη Ειρήνη, Κυπραίου Σεβαστή και Αττιτή 
Φωτεινή. 

Nέες αρμοδιότητες
Οι πρώτες συνεδριάσεις σε κάθε νέο Δη-
μοτικό Συμβούλιο που προκύπτει από τις 
δημοτικές εκλογές, αναλίσκονται στον δι-
ορισμό και την τοποθέτηση μελών στα Δ.Σ 
οργανισμών που διαθέτει ο κάθε Δήμος. 

Έτσι, στις 7 Ιανουαρίου το Δημοτικό 
Συμβούλιο όρισε σαν πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ 
τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ράμο Μιχάλη, 
αντιπρόεδρο τον κ. Δερμιτζάκη Φίλιππο 
και μέλη τους Σάββα Αλεξόπουλο, Σωκράτη 
Μαρούλη και Νικόλη Κωνσταντίνο. 

Στον οργανισμό «ΑΘΗΝΑ» όπου υπά-
γεται και η λειτουργία του βρεφονηπιακού 
σταθμού, ορίσθηκαν οι δημοτικοί σύμβου-
λοι Παραής Νικόλαος, Τσαβαρής Μιχάλης, 
Γκουτίδου Σοφία και Κρανίδη Φωφώ. 

Ο Δήμαρχος θα εκπροσωπεί τον Δήμο 
στο συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου, 
με αντικαταστάτη τον δημοτικό σύμβουλο 
Γιαλλουράκη Κωνσταντίνο. 

Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους καλή επι-
τυχία στο δύσκολο έργο που ανέλαβε ο κα-
θένας να φέρει σε πέρας και καλή δουλειά.

Οι ταρσανάδες 
της Σύμης              4-5 »

Χριστούγεννα & Πρω-
τοχρονιά στη Σύμη 3 »
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Υλοποιώντας παλαιότερη απόφασή του ο 
Δήμος παρέλαβε τις δύο πλωτές εξέδρες 
μήκους 11 μέτρων η κάθε μία, και με συνο-
λικό κόστος 45.000 ευρώ περίπου. 

Σκοπός αυτής της προμήθειας είναι η 
δημιουργία υποδομής, έτσι ώστε να δοθεί 
η ευχέρεια για ελλιμενισμό περισσότερων 
τουριστικών σκαφών τους θερινούς μήνες, 
αφού πολλές φορές δημιουργείται το αδια-
χώρητο. Σκοπός του Δήμου ήταν να τοποθε-
τηθούν οι πλωτές εξέδρες στο Χαράνι, όμως 
σκόνταψε στις αντιρρήσεις της αρχαιολογι-

κής υπηρεσίες και έτσι αναμένεται η πρό-
ταση της παραπάνω υπηρεσίας αλλά και του 
λιμενικού ταμείου ώστε να εγκατασταθούν. 

Σίγουρα η τοποθέτησή τους θα λύσει 
μέρος του προβλήματός, αλλά ελπίζουμε να 
γίνει εγκαίρως ώστε να μην βρίσκονται στη 
στεριά με την έναρξη της τουριστικής περιό-
δου. Οι πλωτές εξέδρες είναι ιταλικής κατα-
σκευής και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
για την ασφαλή πρόσδεση σκαφών. 

Δ.Π.Χ.

Που θα εγκατασταθούν;
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Περιβαλλοντική ομάδα 
πολιτών στη Σύμη 
Η Σύνταξη της εφημερίδας έλαβε το ακό-
λουθο δελτίο τύπου από την Εθελοντική 
Περιβαλλοντική Ομάδα Σύμης:
 

Μία ομάδα δράσης ενεργών πολιτών της 
Σύμης δημιουργήθηκε στα τέλη του προ-
ηγούμενου Δεκέμβρη, με σκοπό την προ-
ώθηση διαφόρων οικολογικών θεμάτων 
στο νησί και πρωτίστως της ανακύκλωσης. 
Με το όνομα Εθελοντική Περιβαλλοντική 
Ομάδα Σύμης, τα μέλη της έχουν οργανώ-
σει μέχρι τώρα τρεις ανοιχτές συναντήσεις, 
στις οποίες έχουν 
συμμετάσχει άτομα 
κάθε ηλικίας συζη-
τώντας εποικοδομη-
τικά και παίρνοντας 
αποφάσεις για το 
πώς μπορεί να γίνει 
η ανακύκλωση στη 
Σύμη πραγματικό-
τητα. 

Χ ρ ο ν ι κ ή 
σύμπτωση, που 
ήρθε να επιβεβαιώ-
σει το πόσο απαραί-
τητο είναι πλέον κάτι 
τέτοιο για το νησί, η 
σύμβαση που υπέ-
γραψε πρόσφατα ο 
Δήμος με την εται-
ρεία Ανακύκλωση 
Συσκευών Α.Ε. για 
περισυλλογή των 
ηλεκτρικών συσκευών και μεταφορά τους 
για ανακύκλωση. Ωστόσο, η Ε.Π.Ο.Σύμης 
προχωρώντας παραπέρα, έχει έρθει σε 
επαφή με αρμόδιες εταιρίες που δραστηρι-
οποιούνται στη χώρα μας για να προωθήσει 
την ανακύκλωση των παλιών ελαστικών (τα 
τρία συνεργεία της Σύμης δήλωσαν ότι θα 
στηρίξουν μια τέτοια συνεργασία) και την 
τοποθέτηση κάδων ανταποδοτικής ανακύ-
κλωσης (κάτω φωτογραφία). 

Την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου, μέλη-αντι-
πρόσωποι της Ε.Π.Ο.Σ. επισκέφτηκαν το 
Δήμαρχο κ. Λευτέρη Παπακαλοδούκα στο 
γραφείο του και παρέδωσαν γραπτή αίτηση 
προς το Δ.Σ. προτείνοντας σύναψη σύμβα-
σης του δήμου με την εταιρία Ανταποδοτική 
Ανακύκλωση Α.Ε. για τοποθέτηση κάδων 
ανταποδοτικής στο νησί και με την Ελληνική 
Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για τοπο-

θέτηση μπλε κάδων ανακύκλωσης γυαλιού-
αλουμινίου-πλαστικού. Επίσης, πρότεινε 
επαφή με το Δήμο Κω που έχει αναπτύξει 
ένα δικό του σύστημα ανακύκλωσης των 
απορριμμάτων με επιτυχία, για να εξεταστεί 
αν θα είναι πιο αποδοτικό ένα τέτοιο σχέδιο 
και για τη Σύμη. Το Δ.Σ. της 8ης Φεβρουα-
ρίου (μέλη του οποίου συμμετέχουν και στις 
συναντήσεις της Ε.Π.Ο.Σ.), ενέκρινε ομό-
φωνα αυτά τα αιτήματα και σύντομα είναι 
ευχή όλων να υπάρξουν θετικά αποτελέ-
σματα πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. 

Απευθύνοντας 
πρόσκληση συνερ-
γασίας στους διευ-
θυντές όλων των 
σχολικών μονά-
δων του νησιού, 
πρωτοβάθμιας και 
δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς 
εκπαίδευσης (μέχρι 
τώρα έχουν αντα-
ποκριθεί ο διευθυ-
ντής και καθηγητές 
του ΕΠΑΛ), η ομάδα 
ευελπιστεί στην 
ευαισθητοποίηση 
και την ενεργή συμ-
μετοχή των παιδιών 
και των εφήβων στο 
θέμα της ανακύκλω-
σης. Εξάλλου, ειδική 
σειρά μαθημάτων 
με αυτό το θέμα 

έχει ήδη ξεκινήσει στο τμήμα ζωγραφικής 
ανηλίκων της Σχολής της Ένωσης Γυναικών 
Σύμης (πάνω φωτογραφία). 

Στα άμεσα σχέδια της Ε.Π.Ο.Σ., είναι και 
ο προγραμματισμός ενημερωτικών εκστρα-
τειών για την οικιακή κομποστοποίηση, 
καθώς και για τη μείωση της κατανάλωσης 
της πλαστικής σακούλας για τα ψώνια και 
την προώθηση χρήσης πάνινης οικολογικής 
τσάντας στη θέση της. 

Τέλος, στο φετινό Καρναβάλι Σύμης, θα 
συμμετάσχει με δική της ομάδα και άρμα με 
θέμα φυσικά την ανακύκλωση!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τις συναντήσεις και τις δράσεις της Εθε-
λοντικής Περιβαλλοντικής Ομάδας Σύμης, 
μπορεί να βρει κανείς στο ιστολόγιό της: 
www.eposymis.blogspot.com 

Από τη Σύνταξη
Ειλικρινά, ζητάμε την κατανόηση των 
αναγνωστών μας για την καθυστέρη-
ση που παρατηρήθηκε στην έκδοση 
των φύλλων των μηνών Ιανουαρίου, 
και Φεβρουαρίου που οφείλεται στη 
δίμηνη απουσία του υπεύθυνου σύντα-
ξης στην Αθήνα, αλλά και του έτερου 
συνεργάτη μας Χρήστου Μπάυρον, ο 
οποίος για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
έλειπε από τη Σύμη για επαγγελματι-
κούς λόγους. 

Επειδή λοιπόν, το Δ.Π.Π.Κ.Σ. έχει 
υπογράψει ετήσια σύμβαση για μηνι-
αία έκδοση της εφημερίδας με το τυ-
πογραφείο, να σας ενημερώσουμε ότι, 
αμέσως μετά το φύλλο του Ιανουαρίου 
που κρατάτε στα χέρια σας, θα τυπωθεί 
αυτό του Φεβρουαρίου και χωρίς κα-
θυστέρηση θα ακολουθήσει του Μαρ-
τίου. 

Οι αναγνώστες θα πρέπει να ξέρουν 
ότι σ’ αυτά τα τρία φύλλα (Ιανουάριος, 
Φεβρουάριος, Μάρτιος) θα  δημοσιεύ-
ονται αποκλειστικά νέα από τους μήνες 
αυτούς και όχι μεταγενέστερα. Έτσι 
αρκετά από τα νέα του Φεβρουαρίου 
και του Μαρτίου δεν θα τα βρείτε στο 
φύλλο του Ιανουαρίου. 

Να σας ενημερώσουμε ακόμη ότι, η 
σύμβαση του Δήμου με τον κ. Μάτση 
(τυπογραφείο) λήγει στο τέλος Μαΐου 
και δεν γνωρίζουμε αν ο Δήμος θα την 
ανανεώσει. Να είστε όμως σίγουροι ότι 
θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως σχετι-
κά. 

Και πάλι ζητάμε την κατανόησή 
σας.

Από όσα διαβάζουμε
Μεταφέρουμε από την «Ανάπτυξη» της 
εφημερίδας «Το Βήμα» (14/11), τα όσα 
δημοσίευσε για τον αγαπητό μας Γιώργο 
Βελέντζα (σύζυγο της συμπατριώτισσάς 
μας πρ. Αντιδημάρχου στο Δήμο Αθηναί-
ων Ευαγγελίας Ζουρούδη). 

«Τριάντα χρόνια στα ΚΑΕ (Καταστήμα-
τα Αφορολογήτων Ειδών) συμπλήρωσε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Γ. 
Βελέντζας και με πρωτοβουλία των εργα-
ζομένων της εταιρείας η επέτειος γιορτά-
στηκε την περασμένη εβδομάδα.  Πρόκει-
ται για ένα από τα μακροβιότερα στελέχη 
–αν όχι το μακροβιότερο– ελληνικής επι-
χείρησης και απ’ ότι δείχνει η επιτυχημένη 
καρριέρα του θα βρίσκεται για πολλά ακό-
μη χρόνια στο τιμόνι της επιχείρησης». 

Λίγους μήνες πρωτύτερα και η εφημε-
ρίδα «Τα Νέα» (25-26/9) είχε γράψει για 
τον Γ. Β. με τίτλο «Απογείωσε τα Κ.Α.Ε.», 
τρίστηλο σχόλιο (με τη φωτογραφία του), 
πολύ θερμό, το οποίο αναφερόταν και 
στο γιό του Παντελή, υποψήφιο διδάκτο-
ρα, που «έχει ήδη εισέλθει στον εμπορικό 
στίβο με πέντε καταστήματα ανδρικών ει-
δών». 

Συγχαίρουμε τον Γιώργο Βελέντζα και 
τον ευχαριστούμε για την αγάπη και το 
ενδιαφέρον του για τα συμαϊκά πρόσωπα 
και πράγματα. Θυμίζουμε ότι στην πρω-
τοβουλία του ανήκει και η λειτουργία στο 
νησί μας Κ.Α.Ε. (στο κτίριο του Τελωνεί-
ου). 

Αναδημοσίευση από την 
εφημερίδα «Συμαϊκό Βήμα»

Γιόρτασε τον Ταξιάρ-
χη η παροικία μας
Η παροικία των Συμιακών της Αττικής 
γιόρτασε και φέτος με κατανυκτική Θεία 
Λειτουργία και αρτοκλασία, στον Άγιο 
Νικόλαο Πειραιά, όπου βρίσκεται και η 
Εικόνα του, τον Προστάτη της Αρχάγγελο 
Μιχαήλ τον Πανορμίτη. 

Ακολούθησε εκδήλωση στην Ελληνο-
γαλλική Σχολή «Saint Paul» του Πειραιά. Η 
εκδήλωση άρχισε με προβολή βιντεοται-
νίας με εικόνες από τον φετινό πανηγυ-
ρικό εσπερινό της Μονής Πανορμίτη στη 
Σύμη. Ακολούθησαν ομιλίες από τον πρό-
εδρο του συλλόγου κ. Μιχάλη Μοσκιού 
και την πρόεδρο της Ένωσης Νέων «Ο 
Νιρέας» κ. Καθολικής Κατσαρά. Το πρό-
γραμμα παρουσίασε η Γεν. Γραμματέας 
του συλλόγου κ. Δέσποινα Αγγελίδου-
Μαρκαντέ. 

Την γιορτή τίμησαν με την παρουσία 
τους η επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Δωδεκανησιακών Σωματείων κ. Λίνα 
Χαραλαμποπούλου, ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Συμιακών Ελευσίνας κ. Θοδωρής 
Κουνελές, ο πρόεδρος της Ένωσης Σπε-
τσιωτών κ. Κων/νος Κουλαλόγλου και ο 
Πέτρος Αργουδέλης πρόεδρος της ελεγκτι-
κής επιτροπής της Ένωσης Σπετσιωτών, ο 
κ. Πέτρος Χατζηιωάννου, μέλος του Δ.Σ. 
του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος Πειραιά. 
Ακολούθησε ψυχαγωγικό μέρος.   

Δ.Π.Χ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Στην αγαπημένη μας θυγατέρα και 
αδελφή Ευαγγελία Κακακιού, που πήρε 
το πτυχίο της από το τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης 
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ευχόμαστε ολόψυχα ότι καλύ-
τερο στη ζωή της και εις ανώτερα.

Οι γονείς της 
Φωτεινή Τσακκίρη, Γιάννης Τσαβαρής

Η αδελφή της Παντελίτσα Τσαβαρή
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Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς στο νησί μας
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr

Έστω και με μεγάλη καθυστέρηση (δύο 
μηνών) ανταποκρινόμαστε στην επιθυμία 
πολλών συμπατριωτών μας εκτός Σύμης, και 
δημοσιεύουμε φωτογραφίες και ρεπορτάζ 
για τις εορταστικές εκδηλώσεις που έγιναν 
στην διάρκεια των εορτών των Χριστουγέν-
νων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. 

Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε την 

κ. Ειρήνη Σεμερτζάκη, επίκουρο δήμαρχο, 
και την κ. Σεβαστή Νικόλη, πρόεδρο της Ε.Γ. 
Σύμης, για τις φωτογραφίες και το υλικό 
που μας παραχώρησαν. Όλες οι εκδηλώ-
σεις που έγιναν είχαν μεγάλη επιτυχία κατά 
γενική ομολογία, δίνοντας μεγάλη χαρά στα 
μικρά παιδιά κυρίως, αφού οι ημέρες αυτές 
ανήκουν πρωτίστως σ’ αυτά. 

Ο κάθε φορέας που συμμετείχε συνέ-
βαλε με τον τρόπο του στην επιτυχημένη 
προσπάθεια, αλλά και η συμβολή μεμονω-
μένων ατόμων ήταν σημαντική. Οι φορείς 
που συμμετείχαν ήταν ο Δήμος, η Ένωση 
Γυναικών Σύμης, η ΠΑΝΑΕ και η ΕΘΟΣ. 

Στην αίθουσα του ξενοδοχείου 
«ΝΗΡΕΑΣ» η ΠΑΝΑΕ μοίρασε δώρα στα 
μικρά παιδιά και η χορωδία της Ε.Γ. Σύμης 
έψαλλε τα κάλαντα κάτω από την καθο-

δήγηση του καθηγητή 
βυζαντινής μουσικής κ. 
Κούτρα. 

Την τελευταία 
ημέρα των εκδηλώ-
σεων, η ΕΘΟΣ παρουσί-
ασε χριστουγεννιάτικο 
σκετς με τη συμμετοχή 

αρκετών παι-
διών. Ακόμη, 
δ ι α β ά σ τ η κα ν 
π α ρ α μ ύ θ ι α 
από μέλη της 
Ε.Γ. Σύμης και 
έγιναν διάφορα 
ομαδικά παιχνί-
δια. 

Ο Δήμος, την 
παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς με επικεφαλής τον 
Δήμαρχο, δημοτικούς συμβούλους 
και πολίτες, έψαλαν τα κάλαντα και 
έδωσαν τις ευχές τους στο 549ΤΕ, 
στο μοναστήρι του Πανορμίτη και 
σε άλλα μικρά μοναστήρια όπου 

διαμένουν οικογένειες. Την ημέρα της Πρω-
τοχρονιάς, έγινε η επίσημη δοξολογία στον 

μητροπολιτικό ναό του Αγ. Ιωάννη 
και ακολούθησε δεξίωση στο 
Δημαρχείο, όπου και ο Μητροπο-
λίτης ευλόγησε 
την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα. 

Στην επιτυ-
χία των εκδη-
λώσεων συνέ-
βαλαν εκτός 
από τον Δήμο 
Σύμης, ο κ. 
Ηλίας Χάσκας, 
η κ. Ευαγγε-
λία Αρτίκη, 
ο κ. Ιάκωβος 
Μισσός, η κ. 
Σεβαστή Τσου-

βαλά, ο σύλλογος γονέων και κηδεμό-
νων του 1ου νηπιαγωγείου Σύμης για το 
μπαζάρ, η ΕΘΟΣ, η ΠΑΝΑΕ, η κ. Σταυρούλα 
Μανωλέσκου, η κ. Ειρήνη Σεμερτζάκη, η 
κ. Χριστίνα Μανωλέσκου, η κ. Σμαράγδα 
Πετρίδη, η κ. Σωτηρία Μπάκα, η κ. Δέσποινα 
Μανωλέσκου, ο κ. Φιλήμονας Μανωλέσκος, 

ο κ. Νίκος Ψαρρός, ο κ. 
Χρήστος Βόλας, ο κ. 
Ελπιδοφόρος Κανλής 
και όλους όσους συμ-
μετείχαν, μικρούς και 
μεγάλους.

 Ένα ιδιαίτερο ευχα-
ριστώ από την οργα-
νωτική επιτροπή στο 
σούπερ μάρκετ «Σκλα-
βενίτης» Γλυφάδας, 
το οποίο μέσω της κ. 
Άννας Παπαθεοδώρου, 
έστειλε τις σοκολάτες 
που μοιράστηκαν στα 
παιδιά. 

Να είναι όλοι καλά 
και του χρόνου να 
ξαναδουλέψουν για να 

παρουσιάσουν επιτυχημένες εκδηλώσεις, 
για μια ακόμη φορά.

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

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Γιαλό

Χριστουγεννιάτικο σκετς από την ΕΘΟΣ

Η φάτνη των Χριστουγέννων στην πλατεία του Γιαλού

Η κοπή της Βασιλόπιτας στο Δημαρχείο

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στο 549ΤΕ

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

Εκδήλωση 
Βασιλόπητας 
Ένωσης 
Γυναικών Σύμης
Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου στην 
αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου 
«Opera House», η Ένωση Γυναικών Σύμης 
έκοψε τη Βασιλόπιτα της και παρουσί-
ασε παραδοσιακούς χορούς με τη συνο-
δεία του μουσικού συγκροτήματος του 
Μιχάλη Μισσού. 

Περισσότερες φωτογραφίες:
www.SymiGreece.com/egs11.htm

Εκδήλωση 
Βασιλόπητας 
συλλόγου 
«ΘΑΛΕΙΑ»
Σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα, την 
Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011, στις 18.00, 
στο ξενοδοχείο «BEST WESTERN PLAZA”, 
μεταξύ εκπροσώπων της Πολιτείας και 
της Πόλεως Ρόδου, μελών, φίλων, για-
τρών, χορηγών και δημοσιογράφων, 
πραγματοποιήθηκε η κοπή της Βασιλό-
πιτας, του Δωδεκανησιακού Συλλόγου 
Αυτοάνοσων Νοσημάτων «ΘΑΛΕΙΑ». 

Η πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Θάλεια 
Γεωργά, αφού καλωσόρισε και ευχαρί-
στησε τους παρευρισκόμενους για την 
παρουσία τους, ευχήθηκε να αποδε-
χθούμε όλοι μας τα μηνύματα της νέας 
χρονιάς με περίσκεψη, αντοχές και χιού-
μορ. Να ευχαριστήσουμε το σήμερα και 
να δώσουμε ελπίδα για το αύριο…

Δ.Π.Χ.

Φώτο Σεβαστή Νικόλη
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Οι Ταρσανάδες στη Σύμη
ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΨΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Τα ξύλινα τείχη της Σύμης
Απ’ το πλατύ της αυλής μας πεζούλι κοι-

τούσα
τις μεγάλες μπρατσέρες, που ‘σχιζαν, το 

γαλάζιο ατλάζι
με φόρα και σαν άσπροι πανέμορφοι 

γλάροι τα πανιά φτερούγιζαν,
γερμένες, στο μικρό μας λιμάνι.
Από άρμενα χίλια, απλωνόταν ο κρότος  

και η άσπρη των πανιών τους μαγεία τη 
ματιά μου κρατούσε δεμένη.

Μαρμαρένια κολόνα, το κορμί μου 
στημένο κι η ευχή μου μεγάλη κι ο πόθος.

«Μπουμπουλίνα, το διάκι να πιάσω στα 
μικρά μου κρινένια χεράκια

ταξιδιώτισσα, το καράβι να φέρω σε 
πελάγη

και λιμάνια απάνεμα, μακρινά και 
μεγάλα.

Πού να κείτεσθε ξυλένια καράβια;
Της παλιάς μας της Σύμης, τα σπαθάτα 

λευκά περιστέρια;
Που διαβαίνατε θάλασσες μαύρες
και αράζατε, σε γαλήνια λιμάνια!
Τα σκαριά σας απ’ εδώ εχαθήκαν,
τ’ αργαστήρια μας, για πάντα σιγήσαν…
Δεν κροτούν οι ταρσανάδες και μονάχα 

ξεμείναν και οι σκάρες και βάτζα μονάχα.
Και σε κάποια γωνιά αφημένα…
σαπισμένες πλευρές και καρένες και 

σκαριά, μαλακά, μαυρισμένα
σε φελάγγια ανασαίνουν με κόπο.
Και οι μνήμες γενήκαν θλιμμένες στου 

μυαλού την οθόνη,
μακρινές ξεσπρισμένες φιγούρες, της 

ζωής μοιρολόγια.

Η Σύμη είναι ένα ελληνικό νησί ανάμεσα 
στις δαντελωτές μικρασιατικές ακτές. Είναι 
μια από τις πολύτιμες συντρόφισσες της 
Δωδεκανήσου, που ακολούθησε τη μοίρα 
τους, στην ιστορία, στους αιώνες που πέρα-
σαν, μα με δικά της ξεχωριστά γνωρίσματα 
και τον προσωπικό της πολιτισμό, που της 
δίνουν και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και 
τη ξεχωριστή προσωπικότητα. 

Βρίσκεται ΒΔ της Ρόδου και απέχει απ’ 
αυτήν 23 περίπου ναυτικά μίλια. Από δε τον 
μικρασιατικό κόλπο Αλωπό απέχει περίπου 
5 ναυτικά μίλια. Από τον Πειραιά απέχει 255 
ναυτικά μίλια. Το σχήμα της είναι ακανόνι-
στο με βαθιές κολπώσεις και καταγάλανο 
κρυσταλλένιο θαλασσινό νερό. Η ιστορία 
της είναι βαθιά, από τα μυθικά χρόνια και 
έχει πολλά ονόματα όπως Σίμεια, Μεταπο-
ντίς, Αίγλη, Σύμη.

Η Σύμη, ανέκαθεν σφουγγαράδικο και 
ναυτικό νησί, είχε αναπτύξει σπουδαία 

βιομηχανία κατεργασίας σφουγ-
γαριών και ναυπηγικής τέχνης. 
Περισσότερο δε στους τομείς 
αυτούς αναπτύχθηκε τους δύο 
τελευταίους αιώνες. Στην εργα-
σία αυτή θα ασχοληθούμε όσο 
περισσότερο καλά μπορούμε, 
βασισμένοι στις πληροφορίες 
που συγκεντρώσαμε, προφο-
ρικά και γραπτά από μνήμες 
και γραπτές πηγές για να απο-
δώσουμε την θαυμάσια αυτή ασχολία 
της ναυπηγικής των ξύλινων σκαριών από 
ναυπηγούς ντόπιους Συμιακούς τεχνίτες, 
οι οποίοι κατασκεύασαν κατά καιρούς, εκα-
τοντάδες ξύλινα σκαριά, στους ταρσανάδες 
του νησιού μας, τη Σύμη.

Η ιστορία των Συμαίων στη θάλασσα, 
αρχίζει από τα πολύ παλιά χρόνια, από 
το μακρινό  παρελθόν και θα λέγαμε αλή-
θεια αν την ταυτίζαμε με την πρώτη εμφά-
νιση των κατοίκων στο νησί. Αρχίζει από 
τα χρόνια εκείνα, όπου η Μεσόγειος όπως 
είναι μια θάλασσα με ένα ειδικό χαρακτήρα, 
μια θάλασσα με μια ατέλειωτη και βαθιά 
ιστορία που στάθηκε μάρτυρας και είδε 
πολλούς πολιτισμούς να αναπτύσσονται, 
σ’ όλα τα νησιά μικρά και μεγάλα που διά-
σπαρτα ξεφυτρώνουν και ξεπετάγονται με 

το χαμηλό ή το υψηλό ανάστημά τους στα 
γαλανά νερά της, και κάποτε όλως ξαφνικά 
να χάνονται στα βάθη της τα απύθμενα, για 
να ξαναφανούν και πάλαι να ξαναδείξουν 
πολιτισμούς μεγαλύτερους από τους προη-
γούμενους. 

Επίσης από τα χρόνια εκείνα όπου μαζί 
με τους πολιτισμούς αυτούς, πολλές πόλεις 
παράκτιες και παραθαλάσσιες, στάθηκαν 
φαροφύλακες πολιτισμών και άφησαν 
πίσω τους κατάλοιπα, μνημεία και δείγ-
ματα τέχνης που αποδεικνύονται οι προ-

σμίξεις και αναμίξεις των λαών 
που πέρασαν από το χώρο αυτό 
και που έζησαν και εδημιούρ-
γησαν σ’ αυτό. Και τα κατάφε-
ραν και πέρασαν μέσα από τον 
υγρό αυτό πόντο τη Μεσόγειο 
που έγινε γι’ αυτούς το σταυ-
ροδρόμι όπου συναντήθηκαν 
μεταξύ τους, όπου ταξίδεψαν 
και περπάτησαν τη θάλασσα, και 
πήραν κι έφεραν κι αγόρασαν 
και αντάλλαξαν. Όπου ταξίδε-
ψαν ατρόμητοι πάνω στο κύμα 
κι έμαθαν οι ίδιοι κι έμαθαν απ’ 
αυτούς οι άλλοι και κουβάλη-
σαν αγγεία, προϊόντα, λίθους 
πολύτιμους, κατασκευάσματα 
από ανθρώπινα επιδέξια χέρια, 
τέχνης απαράμιλλης και πολιτι-
σμού αξιοθαύμαστου. 

Έτσι η θάλασσα αυτή, για 

τους λαούς που την κατοικούσαν, δεν στά-
θηκε εμπόδιο. Αντίθετα στάθηκε γέφυρα 
που τους ένωσε, που ένωσε νησιά, που 
ένωσε παραθαλάσσιες πόλεις, που ένωσε 
ανθρώπους, που ένωσε φυλές και κράτη 
και βασίλεια. Στάθηκε ένα γεφύρι όπου 
πάνω του περνούσε ακούραστος ο χρόνος 
κουβαλώντας στις μεγάλες του πλάτες τους 
πολιτισμούς, κάθε φορά και διαφορετικών, 
κάθε φορά και μεγαλύτερους μα και μικρό-
τερους… Αυτό το υγρό γεφύρι του δρόμου 
κάθε τόπος το περνούσε κάθε φορά με το 
δικό του μέσο μετακίνησης, στηριγμένος σε 
γνώσεις δικής του επινόησης ή μιμούμενος 
τους άλλους που είχαν εφεύρει, είχαν κατα-
σκευάσει μέσον μεταφοράς ευκολομετακί-
νητο από το δικό του. Το έβλεπε λοιπόν, το 
σπούδαζε, και το εμιμείτο. Με τον καιρό, με 
τις ανάγκες, και με τις καιρικές αλλαγές, το 

διόρθωνε και έφτασε στο τελει-
ότερο. 

Σαν πρώτη ύλη έπαιρνε 
αυτήν που του επρόσφερε το 
περιβάλλον το κοντινό του, και 
αργότερον μια άλλη καλύτερη 
που έβρισκε σ’ ένα άλλο τόπο, 
όπου μπορούσε να επισκεφτεί 
και να μεταφέρει. Αυτή δε η 
ύλη που  χρησιμοποίησε για 
να κατασκευάσει το πρώτο του 
πλεούμενο πάνω στο νερό, στο 
θαλασσινό νερό και στο ποτα-
μίσιο ήτο το ξύλο. Το ξύλο έχει 
αυτή τη σπουδαία ιδιότητα να 
πλέει και να ταξιδεύει, καθώς 
ταξιδεύει και μετακινείται το 

νερό. Έγινε λοιπόν το ακαταπόνητο γεφύρι 
που στάθηκε στο χρόνο κι ένωσε τις φυλές 
και τα βασίλεια, τα νησιά και τις παράλιες 
πόλεις που κτίστηκαν στη θάλασσα του 
πιο σπουδαίου, του πιο ωραίου και του 
πιο πολιτισμένου πελάγους της γαλανής 
θάλασσας τουΑιγαίου. 

Πολυμήχανος ο άνθρωπος, έφτιαξε το 
πρώτο του πλεούμενο. Στην αρχή απλό, 
μονόξυλο. Σανίδες, μεταξύ τους δεμένες 
με ευλύγιστα κλωνιά, αργότερα, ταξίδευε 
κι ο ίδιος επιβάτης ακούραστος, ατρόμη-
τος. Στην αρχή είχε σκοπό να βρει τροφή. 
Αργότερα άρχισε να γίνεται εξερευνητής 
του κοντινού του χώρου. Αργότερα του 
πιο μακρινού. Έγινε περίεργος, έγινε εξε-
ρευνητής. Ταξίδεψε κι εγνώρισε άγνωστες 
χώρες. Σε χώρες που τον δέχτηκαν φιλικά 
και σε χώρες εχθρικές, που του δημιούργη-
σαν την διάθεση για επίθεση και 
την επιθυμία μετά για κέρδος 
και πλουτισμό. Οι γνώσεις του 
αυξάνονται μαζί με την διά-
θεση για μακρινότερα ταξίδια 
θαλάσσια. Το αρχικό καράβι δεν 
τον εξυπηρετεί πια. Οι λαοί της 
Φοινίκης και της Αιγύπτου που 
πρώτοι ταξίδεψαν με τα ιστιο-
φόρα στο χώρο αυτό, όπως ανα-
φέρει η ιστορία, το μεταδίδουν 
στα χέρια των άλλων λαών που 
κατοικούν τριγύρω. Των λαών 
του Αιγαίου. 

Ο ταρσανάς στον Κάμπο

Ο ταρσανάς στον Χαράνι το 1910

Ιστιοφόρα στο Γιαλό

Στους λαούς αυτούς τελειοποιείται, 
γίνεται κομψότερο και μεγαλύτερο, γρη-
γορότερο και ανθεκτικότερο. Οι λαοί των 
παραλίων και των νήσων της Μεσογείου 
εξελίσσονται σε άτρωτους θαλασσινούς. 
Ενώ οι λαοί της Κρήτης πραγματικοί θαλασ-
σοκράτορες. Ταξιδεύουν μέχρι τη χώρα του 
Νείλου, στους Πτολεμαίους και ανταλλά-
σουν προϊόντα, πρώτες ύλες και απαράμιλ-
λης τέχνης αγγεία. Από αυτούς παίρνουν 
την τέχνη και την ικανότητα της κατασκευής 
οι Έλληνες , αργότερα οι Ρωμαίοι, οι λαοί 
της Σκανδιναβίας και όσοι άλλοι λαοί κατοι-
κούσαν δίπλα στις θάλασσες. Η θάλασσα 
τους ένωσε με ξύλινους κρίκους. Τα θαυμά-
σια ξύλινα ιστιοφόρα που ήσαν και κωπή-
λατα. 

Από τα χέρια των ναυπηγών ξύλινων 
πλοίων, εκτίστηκαν σε εκατοντάδες ταρσα-
νάδες, χιλιάδες ξύλινα σκαριά, ξύλινα πλε-
ούμενα, με τις σχοινένιες αρματωσιές τους 
σωστά κομψοτεχνήματα, όπως βλέπουμε 
σε πολλά έργα τέχνης και παλιές φωτογρα-
φίες.

Έτσι οι Συμαίοι, λαός ναυτικός που 
αρχίζει την ναυτική του παράδοση από την 
Αργοναυτική εκστρατεία, για να συνεχίσει 
στα έτη του πολέμου της εκπόρθησης της 
Τροίας στην Ασία στη συνέχεια, κατά ιστο-
ρικές μαρτυρίες, δίπλα και κοντά στο βασί-
λειο της Καρίας και της ένδοξης Κνίδου, 
όπου οι τριήρεις των στόλων τους στην ναυ-
μαχία της Σαλαμίνας αποδείχθηκαν ισχυ-
ρότερα και άντεξαν τις επιθέσεις των ανί-
κητων στη θάλασσα αθηναϊκών τριήρεων 
στους περσικούς πολέμους. Επίσης στους 
ρωμαϊκούς χρόνους και τους χρόνους του 
Βυζαντίου, εχρησιμοποιούντο τα συμαϊκά 
πλοία και οι Συμαίοι ναυτικοί ως ταχυδρο-
μικά πλοία στην απέραντη αυτοκρατορία, 
καθώς επίσης και τους χρόνους των ιππο-
τών και όταν ευρίσκετο το νησί υπό τουρ-
κική κατοχή και κυριαρχία, είχε ιδιαίτερη 
μεταχείριση και προνόμια ειδικά λόγω του 
ρόλου που έπαιξαν οι Συμαίοι στο θαλάσ-
σιο χώρο του Αιγαίου και τη ς αποστολής 
και χρησιμοποίησης των ιστιοφόρων των 
Συμαίων από τους κατακτητές. 

Οι Τούρκοι αναγνώρισαν την ικανότητα 
της ναυτικής τους τέχνης και τους ονο-
μάζουν «ανθρώπους των καϊκιών» (σου-
μπεκί). Αυτή η ανάπτυξη της θαυμάσιας 
αυτής τέχνης της ναυπηγικής στο νησί μας 
κράτησε μέχρι την ιταλική κατοχή, για να 
εξασθενήσει πια σιγά-σιγά και να φέρει την 
πτώση της και την οικονομική αναιμία σ’ όλο 
το νησί, αφού η οικονομία του σχεδόν ολό-
κληρη εστηρίζετο στη ναυτική δεξιοτεχνία 
και επίδοση των Συμαίων. Στην σπογγαλι-
εία, στην αλιεία και στη ναυπηγική, τέχνες 
που κρατούσαν και την άνθηση των υπο-
λοίπων τεχνών, ακόμα και την αντίστοιχη 
εκείνη πνευματική άνθηση. Με τα καλότε-
χνα κτισμένα στους ταρσανάδες καράβια 
της, ταξίδεψε γύρω στα νησιά του Αιγαίου, 
έφτασε μέχρι τη Μαύρη θάλασσα, πήγε 
στις παραλίες της Γαλλίας, της Β. Αφρικής, 
στη Συρία, στην Ιταλία και σταύρωσε όλη 
τη μεγάλη αυτή υγρή πεδιάδαπου λέγεται 
Μεσόγειος. 

Συνέχεια στη Σελίδα 5»

Το λιμάνι του Γιαλού το 1938. Φώτο © Αντώνης Πάχος
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« Συνέχεια από τη σελίδα 4

Κατά δε τις ιστορικές πηγές, καθώς 
επίσης και την προφορική παράδοση της 
Σύμης, η μεγάλη ναυπηγική ανάπτυξη η 
οποία παρατηρήθηκε στο νησί έγινε το 18ο 
καθώς και τον 19ο αιώνα, γιατί παρακολού-
θησε την παράλληλη εν γένει οικονομική 
ανάπτυξη στο νησί και την οικιστική, από-
δειξη τρανή που βγαίνει από τα υπάρχοντα 
κτίσματα και τον αιγαιοπελαγίτικα ρυθμό. 
Επίσης αυτό οφείλεται και στα μεγάλα προ-
νόμια που είχαν οι Συμαίοι την εποχή της 
τουρκοκρατίας και την ελευθερία και το 
δικαίωμα να αλιεύουν σ’ όλα τα παράλια 
της τουρκικής αυτοκρατορίας και σ’  όλες 
τις θάλασσες. Έτσι στο νησί για την εξυπη-
ρέτηση των ναυτικών που χρησιμοποίησαν 
τα ξύλινα ιστιοφόρα, μεγάλα και μικρά, 
ανέπτυξε τον θαυμάσιο αυτό κλάδο της 
ναυπηγικής σε μεγάλο βαθμό. 

Από γραπτές πληροφορίες, διαβάσαμε 
πως κάθε χρόνο εκτίζοντο στους ταρσανά-
δες της Σύμης 500 πλοία μικρά και μεγάλα, 
από τα οποία άλλα ήταν συμαϊκά, δηλ. 
είχαν Συμαίο πλοιοκτήτη (καπετάνιο) κι 
άλλα εστέλλοντο σε γειτονικά με τη Σύμη 
νησιά, ή ακόμα και μακρύτερα σε παράκτια 
μέρη, τα οποία έστελλαν τους πλοιοκτήτες 
των στη Σύμη για να κλείσουν την ανάλογη 
συμφωνία με τους Συμαίους ναυπηγούς, η 
φήμη των οποίων είχε περάσει τα σύνορα 
του μικρού τους νησιού. Τη μεγάλη αυτή 
περίοδο της ανάπτυξης του κλάδου της 
ναυπηγικής, εκτίσθησαν στους ταρσανάδες 
της, «Κάμπος του Γιαλού», «Χαράνι» και 
«Πέδι» αμέτρητα ξύλινα πλεούμενα, καλο-
σκαρισμένα, ευκίνητα και δυνατά σκαριά, 
άτια σωστά θαλασσινά. Οι πρωτομάστοροι, 
με τους μαθητάδες  εδούλευαν από την ώρα 
της ανατολής του ήλιου μέχρι το απομεσή-
μερο που θα εκρύβετο πίσω από το βουνό, 
στον Αϊ-Φανούρη, ασταμάτητα. 

Δίπλα στην τέχνη αυτή, απαραίτητη για 
να συμπληρωθεί το σκάρωμα ενός συμια-
κού πλεούμενου, αναπτύχθηκε «συντρο-
φιαστά» και η τέχνη του σιδερά, του σιδη-
ρουργού, ο οποίος κατασκεύαζε τα σιδε-
ρένια εξαρτήματα, τα εργαλεία, και κάθε 
τι σχετικό που θα ετοποθετείτο στο ξύλινο 
σκαρί για να «δέσει» και να «στεριώσει», 
ώστε να αντέχει τα μεγάλα σκαμπανε-
βάσματα της θάλασσας, όταν αντάριαζε 
και λυσσομανούσε.  Έτσι το σκαρί που θα 
έβγαινε από τα χέρια τους, να εγίνετο καλο-

τάξιδο, πράγμα το οποίο είχαν καταφέρει 
απόλυτα. 

Όμως μέσα στο χρόνο, έχει αποδειχθεί 
πως κάθε τι που αναπτύσσεται, θάρθει 
κάποια εποχή που θα πάρει το δρόμο της 
στασιμότητας και του κατήφορου, αφού 
παρεμβάλλονται πολλές φορές στο διάβα 
του λόγοι ή εμπόδια φυσικά και πολλές 
φορές τεχνητά, σε τρόπο ώστε ν’ αλλάξει η 
αλλοτινή ανοδική πορεία του. Ή κατευθυ-
νόμενο από κάποιο πεπρωμένο που γίνεται 
θα λέγαμε φθονερό και παρεμβάλλει τα 
«φραγμένα εμποδια του» τα προκατασκευ-
ασμένα, σε τρόπο ώστε να του εμποδίζει 
την ανηφορική πορεία στη ζωή και να το 
καταβαθρώσει στα σκοτεινά παλάτια του 
Άδου και του μαρασμού και να το σφραγί-
σει στη σιδερένια λάρνακα του θανάτου. 

Αρχίζει λοιπόν και στην πρόοδο αυτή της 
«συμιακιάς της τέχνης», αυτός ο κατήφορος 
και ο μαρασμός. Ο χρόνος δίσεκτος εφανε-
ρώθει, στα χρόνια της 
ιταλικής κατοχής τον 
20ο αιώνα στα μέσα 
του αιώνα αυτού, ο 
κατακτητής εβοήθησε 
ώστε οι ασχολίες των 
Συμαίων ναυτικών, 
αλιεία και σπογγαλι-
εία να ατονήσουν, με 
την ανάθεση τους σε 
χέρια ξένα προς το 
νησί. Επίσης ο πόλε-
μος και η κατοχή, με 
όλα τα πιεστικά προς 
το ελεύθερο πνεύμα 
των Συμαίων, αντί-
θετα ανάγκασε πολ-
λούς να πάρουν το 
δρόμο της ξενιτιάς. Σ’ 
αυτό βοήθησε πολύ και η έλλειψη εργασίας 
και απασχόλησης. Οι Συμαίοι τώρα έπρεπε 
να αλλάξουν τον τρόπο και το είδος εργα-
σίας, πράγμα πολύ δύσκολο. Η ζωή έχει 
ανοίξει νέους ορίζοντες ενασχόλησης, και 
πρέπει να συμμορφωθούν για να επιβιώ-
σουν, διαφορετικά να φύγουν. 

Μα το πιο δυνατό χτύπημα που εδέχθηκε 
η συμαϊκή ναυπηγική τέχνη, ήτο αυτό που 
της έδωσε η ανακάλυψη του ατμόπλοιου 
και του σιδερένιου καραβιού στη συνέ-
χεια. Πώς να γίνει τώρα ο ανταγωνισμός 
και να συνεχίσει να υπάρχει η ναυπηγική 
στη Σύμη; Με όλα αυτά τα εμπόδια; Ήρθε η 
στασιμότητα λοιπόν πρώτη. Οι παραγγελίες 

εσταμάτησαν. Τα τεχνικά χέρια 
ολιγόστεψαν. Τα κεφάλαια λιγο-
στά και ανύπαρκτα. Οι μηχανές 
κάνουν τα καινούρια καράβια 
γρηγορότερα, ενώ τα σιδερένια 
και είναι γρηγορότερα κι έχουν 
μεγαλύτερου όγκου χωρητικότη-
τας και ταξιδεύουν σε μακρινό-
τερες θάλασσες. Μετά τη στα-
σιμότητα, φυσικός ακόλουθος ο 
μαρασμός και η παρακμή. 

Οι μεγάλοι καραβομαραγκοί, 
ζήτησαν σ’ άλλα μέρη εργασία, 

έφυγαν από το νησί μας, παίρνοντας την 
ωραία τέχνη τους στα μέρη αυτά. Πολλοί 
συνέχισαν εκεί και μάλιστα, έχουν αφήσει 
τα παιδιά τους που συνεχίζουν. Άλλοι άλλα-
ξαν επάγγελμα και ζουν ακόμα. Ένας είναι ο 
παπα-Γιώργης… τον οποίο επισκεφθήκαμε 
και ακούσαμε πολλά σχετικά με το υπό 
γράψιμο θέμα, ζει και αναπολεί με μεγάλη 
συγκίνηση τη ναυπηγική και τους ταρσα-
νάδες, κι έχει φυλαγμένα με θρησκευτική 
ευλάβεια όλα τα εργαλεία του, τα οποία 
μου έδειξε κατά την επίσκεψή μας που του 
εκάμαμε στο σπίτι του στο «χωριό» εκεί 
κοντά στο μεγάλο καφενείο. 

Οι πολύ μεγαλύτεροι, έχουν πεθάνει. 
Και έχουν γίνει πια μνήμες, στη θύμηση 
αυτών που ζουν και αναφέρουν. Μερικά 
μόνο εγγόνια, των ναυπηγών αυτών, συνε-
χίζουν την παράδοση, αλλά στη ναυπήγηση 
πια τρεχαντηριών και βαρκών που γίνο-
νται μηχανοκίνητα και χρησιμοποιούνται 

σαν ψαροκάικα ή σαν 
εκδρομικά μεταφο-
ρικά μέσα, που μετα-
φέρουν τους ντόπιους 
σε εξοχικές παραλι-
ακές κατοικίες. Από 
όλους αυτούς, των 
οποίων τα ονόματα 
θα αναφέρω στην 
εργασία σε διδόμενο 
χρόνο, άκουσα όσα 
σχετικά γίνονται με το 
κτίσιμο ενός ξυλένιου 
πλοίου και εγινόταν 
επίσης στα παλαιό-
τερα χρόνια. 

Από εκείνα τα 
καράβια που έχουν 
γίνει, λίγα απέμειναν 

στο λιμάνι μας. Άλλα σάπισαν εγκαταλε-
λειμμένα στον ταρσανά του Χαρανιού και 
άλλα φιγουράρουν σε παλαιότερες φωτο-
γραφίες αραγμένα στη σειρά, στα μουράγια 
του παλιού λιμανιού της Σύμης. Τα καϊκια 
που κτίζοντια τώρα στη Σύμη δεν είναι πια 
ιστιοφόρα. Η πρόοδος, που για την επιτυ-
χία της εργασίας και την απόκτηση μεγάλου 
κέρδους, επέβαλλε τη γρηγοράδα και την 
ταχύτητα, έδιωξε τα ιστία και τους ιστούς. 
Ο μεγάλος ανταγωνισμός (συναγωνισμός) 
έβαλε στα τρεχαντήρια τη μηχανή. 

Τα ιστιοφόρα μας έχουν μείνει μόνο 
στη μνήμη μας και σε εικόνες σε 
πίνακες. Και μόνο τα ομοιώματά 
τους, ξύλινα, βλέπουν στο Ναυ-
τικό μας μουσείο στην  άκρη του 
παλιού μεγάλου ταρσανά στον 
Κάμπο του Γιαλού, κι ενώ άδικα 
το μάτι ψάχνει ανάμεσα στα 
φυτεμένα δέντρα στον παλιό 
ταρσανά και στις πέτρινες πλα-
τείες που έγιναν, να ανακαλύ-
ψει ένα μαδέρι, ένα πισκί, ένα 
ρόκανο, μια πλάνη…που δεν 
υπάρχει!! 

Άδικα ψάχνει για να δει στα 
σκαριά, ένα «βαρκαλλά» ή μια 

Ο ταρσανάς στο Χαράνι σήμερα. Φώτο  © SymiGreece.com 

ιδιότυπη «σκάφη» ή μια «μπρατσέρα» ή 
ένα μικρό και γοργοκίνητο «μπότη» ή μια 
βάρκα να σχίζει τα νερά του λιμανιού με 
το κομψό της το πανάκι τύπου «λατίνι» και 
σαν γλαροπούλι να κόβει στη μέση τα μικρά 
κυματάκια που της κτυπούν την σπαθάτη 
πλώρη. Και μάταια η ματιά του αφήνεται 
μέχρι πέρα στο άνοιγμα του λιμανιού μας 
και στα αντικρινά βουνά της Ασίας, να προ-
βάλει το  άκρο από το αλμπουρο ή τη λεπτή 
γερτή αντένα ενός «πανάδικου» να ξεφυ-
τρώνει και στη συνέχεια να φανερώνονται 
ιστία και κουβέρτα και σκάφος φτερωτό 
και αλαφιασμένο να μπαίνει στο λιμάνι. 
Και να το δει να γέρνει σπρωγμένο από τον 
αγέρα, μέχρι που και το τελείωμα της κου-
παστής ν’ αγγίξει το νερό και το μισό σκαρί 
να φανερωθεί ολόκληρο μαζί με τη δυνατή 
και χοντρή καρένα. 

Να τρέχει και λοξά ν’ αυλακώνει το 
λιμάνι και να φθάσει στης «Ξυνίδας το 
γιάλι» να στρώσει, να σηκωθεί ορθό στη 
γυαλάδα του ήσυχου νερού και να ακουστεί 
από τα τυραννισμένα ξάρτια και τα ξεφού-
σκωτα πανιά το κροτάλισμα, που κάνουν 
καθώς κατεβαίνουν στο χοντρό άλμπουρο, 
ενώ οι ναύτες με ανασκουμπωμένα παντε-
λόνια ξυπόλητοι να τα μαζεύουν. 

Και το καράβι χωρίς δύναμη και κου-
ράγιο ν’ αφεθεί με εμπιστοσύνη δεμένο 
από το σχοινί της μικρής «φελούκας», τον 
πλοηγό που το σέρνει σιγά-σιγά, μαλακά-
μαλακά, με τα κουπιά που τα ανεβοκατε-
βάζει το μικρό ναυτόπουλο ρυθμικά μα 
σταθερά στο «αραξοβόλι» του στο Γιαλό να 
ξαποστάσει. 

Καραβομαραγκοί - Ναυπηγοί που συνεχί-
ζουν και τώρα την τέχνη

1. Νικόλαος Μοστράτος (το Μπαργια-
νάκι): Ανεψιός του παλιού και ξακουστού 
καραβομαραγκού Τριαντάφυλλου, του 
οποίου ο υιός συνεχίζει την τέχνη στη Ρόδο. 
Το εργαστήρι του κ. Μοσταράτου ευρίσκε-
ται πίσω από τα πέτρινα σπίτια του Καλα-
φατά στο Καντιρίμι. 

2. Βασίλειος Ζαχαριάς: Εγγονός και 
υιός καραβομαραγκών (από τη οικογέ-
νεια των Τζαχαργιδιών). Το εργαστήρι του 
το είχε πρώτα στο Πιτίνι, τώρα ευρίσκεται 
στο Χαράνι δίπλα στην αποθήκη του Εμ. 
Μοράρη. (Κρασομανώλη).

3. Γεώργιος Χάσκας: Υιός του Κυριάκου 
(Κυριακάκι). Το εργαστήρι του το είχε στον 
Κάμπο πλάι στο Δημαρχείο. Τώρα ευρίσκε-
ται στο Νημποριό, πίσω από το μπαξέ του 
Πετρίδη.

4. Ηλίας Χάσκας και οι υιοί του Γεώρ-
γιος και Πανορμίτης: Το εργαστήριό τους 
ευρίσκεται στο Πέδι πίσω από το μπαξέ του 
Αγγελίδη.

5. Γεώργιος Μιχαήλου (του Χρυσοδό-
ντη): Το εργαστήρι του είναι στο Πέδι.

6. Μανωλέσκος Ιωάννης και Φιλήμων 
μαζί με τον γαμβρό τους Γεώργιο Νικολί-
τση:Εργάζονται μαζί και  έχουν το εργαστή-
ριό τους στο Χαράνι. 

7. Κυριακάκης στο Πέδι: Τώρα εργάζε-
ται στη Ρόδο με συνεχιστή της τέχνης το γιό 
του.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο »

Ο ταρσανάς στο Χαράνι. Φώτο © Αντώνης Πάχος

Ιστιοφόρα στο Γιαλό το 1910

Ο Γιαλός το 1950
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«Ο ΣΥΜΙΑΚΟΣ» το ταξίδι στη Σαντο-
ρίνη (προσφορά του συμπατριώτη 
μας Γιάννη Μπαλούρδου) κέρδισε 
η Φωτεινή Αβδελή, η υπεύθυνη 
των χορευτικών συγκροτημάτων 
της Ένωσης.

Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου, στην 
Ελληνογαλλική Σχολή στον Πει-
ραιά πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
εκδήλωση της Ένωσης Συμια-
κών Νέων «Ο ΝΙΡΕΑΣ» (ΑΚΟΥΜΙΑ 
2011) μέσα σε ζεστό πατριωτικό 
κλίμα, με την παρουσία δυο Συμι-
ακών Δημάρχων, Σαλαμίνας (Γιάν-
νης Τσαβαρής) και Κερατσινίου 
(Λουκάς Τζανής), των βουλευτών 
Γιώργου Κασσάρα (Δωδεκανήσου) 
και Δημήτρη Λιντζέρη (Β’ Παιραιά), 
και πολλών συμπατριωτών μας. 

Η γιορτή ξεκίνησε με το 
σαντούρι της Κατερίνας Δραγου-
μάνου και τα κάλαντα από τα 
μικρά παιδιά της Ένωσης Συμια-
κών Νέων «Ο ΝΙΡΕΑΣ». 

Ακολούθησε ο χαιρετισμός 
της προέδρου της Ένωσης Καθο-
λικής Κατσαρά - Δημοπούλου και 
προβολή ενός όμορφου βίντεο 
με εικόνες από τη Σύμη που επι-
μελήθηκε ο Σταύρος Καμμάς. Οι 
δυο νέοι Συμιακοί Δήμαρχοι χαι-
ρέτησαν τους παρευρισκόμενους 
δηλώνοντας την αγάπη τους για τη 
Σύμη και τον Πανορμίτη, αλλά και 
τη συμπαράστασή τους στις προ-
σπάθειες της Ένωσης. 

Παρουσιάστηκε επίσης το 
μοντέλο της Συμιακιάς σκάφης 
που διακρίθηκε στη 29η Πανελλή-
νια Έκθεση-Διαγωνισμό Στατικού 
Μοντελισμού Ελλάδας - Κύπρου. 

Από την εκδήλωση δεν έλειψε 
και η Συμιακιά ντοπολαλιά με την 
μοναδική Ειρήνη Τσαβαρή - Δρα-
γουμάνου σε ένα απολαυστικό 

μονόλογο μιας Συμιακιάς που 
περιγράφει σκηνές από τη ζωή της 
στη Σύμη και τον Πανορμίτη. 

Την όλη εκδήλωση πλαισίωσαν 
τα χορευτικά συγκροτήματα της 
Ένωσης, παιδικό και νεανικό, που 
παρουσίασαν χορούς 
από τη Χίο, τη Λέσβο, 
τη Λήμνο, τη Σάμο και 
φυσικά τα Δωδεκάνησα 
και τη Σύμη. 

Η γιορτή έκλεισε με 
το παραδοσιακό γλύκι-
σμα της Σύμης, τα ακού-
μια που έφτιαξε και 
φέτος η Πόπη Τσαβαρή. 

Ο τυχερός της βρα-
διάς ήταν ο μικρός 
Σπύρος Δαμιανού Ριζό-
πουλος, που κέρδισε το 
γούρι του Λαλαούνη, 
προσφορά του συμπα-
τριώτη μας Μιχάλη 

Πετραδάκη. 
Στη λαχει-

οφόρο αγορά 
που έγινε για 
την ενίσχυση 
της εφημερίδας 

ΥλιΚα για 2 αΤομα

– 1 μεγάλο ψάρι περίπου 1 κιλό 
της αρεσκείας σας ή ατομικά των 
250γρ το καθένα (καθαρισμένο 
μόνο από εντόσθια, τα λέπια δεν 
θα τα καθαρίσετε)
– 2 κιλά χοντρό αλάτι
– 2 μέτρια λεμόνια κομμένα σε 
λεπτές φέτες
– 3 κουταλιές της σούπας φρέσκα 
μυρωδικά της αρεσκείας σας, 
ψιλοκομμένα + μερικά φυλλαρά-
κια
– λίγο νερό
– λίγο ελαιόλαδο και λαδολέμονο 
για το σερβίρισμα.

ΕΚΤΕλΕση

– Προθερμάνετε το φούρνο στους 
200C. 
– Βάλτε το αλάτι σε ένα μεγάλο 
μπολ και αναμίξτε το με φρέσκα 
μυρωδικά, ρίξτε και λίγο νεράκι 
μέχρι να νιώσετε ότι όλο το αλάτι 
είναι υγρό και οι κόκκοι κολλάνε 
μεταξύ τους. 

Ψάρι ψημένο σε 
κρούστα αλατιού

– Αλείψτε με λίγο ελαιόλαδο την 
κοιλιά του ψαριού τοποθετείστε 
τις φέτες λεμονιού και λίγα φυλ-
λαράκια από το αγαπημένο σας 
μυρωδικό. 
– Απλώστε το μισό αλάτι στο ρηχό 
ταψί του φούρνου, βάλτε το ψάρι 
επάνω και καλύψτε το καλά με το 
υπόλοιπο αλάτι. 
– Πιέστε με τα χέρια σας σφιχτά 
το αλάτι γύρω από το ψάρι και 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
κενά. Το αλάτι στο φούρνο θα 
μεταμορφωθεί σε φυσική γάστρα 
γι αυτό πρέπει να το καλύψετε 
καλά.
– Ψήστε για 20-25 λεπτά (για 
ψάρι 800γρ -1κιλό). 
– Βγάλτε το ταψί από το φούρνο, 
αφήστε να σταθεί 5 λεπτά και με 
τη βοήθεια ενός μαχαιριού (θα 
«χτυπάτε» την κρούστα) θα απο-
καλύψετε το ψάρι σας. Βγάλτε την 
πέτσα και σερβίρετε με λαδολέ-
μονο. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Φωτο © marmita.gr

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

ΑΚΟΥΜΙΑ 2011: Η Πρωτοχρονιάτικη γιορτή 
της Ένωσης Συμιακών Νέων «Ο ΝΙΡΕΑΣ»
ΤΗΣ ΕλΕΝησ ΚΡηΤιΚοΥ

Φωτογραφίες © Σταύρος Καμμάς

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
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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

Γιατί στέκεστε εκεί 
πέρα στην βροχή;
Έβρεχε αλύγιστα, σκληρά, στου παλιού 

Καπιτωλίου την αυλή,
όταν μαζεύτηκαν στην πύλη του Λευκού 

Οίκου τα παλικάρια.
Κι ο Πρόεδρος σήκωσε το κεφάλι και είπε 

στα παλικάρια.
«Γιατί στέκεστε εκεί πέρα στην βροχή;
Γιατί στέκεστε έτσι κάτω απ’ την βροχή;
Δεν είναι πράγματα αυτά, έξω απ’ το 

Καπιτώλιο.
Μα, γιατί στέκεστε εκεί πέρα στην βροχή;
Πρέπει να ξέρετε, παιδιά μου, πως αν δεν 

κάνετε τα πάντα με το νόμο,
άδικα κάνατε τόσο ταξίδι με τα πόδια.
Πρέπει οι απαιτήσεις σας να σέβονται το 

σύνταγμα των ΗΠΑ,
αλλιώς θα μείνετε εκεί πέρα στην βροχή 

για πάντα. Πείτε μου, λοιπόν
Γιατί στέκεστε εκεί πέρα στην βροχή;
Μου είπαν πως η γη είναι δική τους. Δεν 

μπορείτε ν’ απαιτείτε
να στέκεστε εκεί πέρα στην βροχή και να 

φωνάζετε ΔΟΥΛΕΙΑ!
Βέβαια – δόξα τω Θεώ – στις ΗΠΑ όποιος 

θέλει
είναι ελεύθερος να στέκεται όσο θέλει 

στην βροχή.
Για το άλλο… Τι να κάνω, δεν μπορώ να 

υποσχεθώ
πως θα σας δώσουνε δουλειά. 
Γιατί στέκεστε εκεί πέρα στην βροχή;
Και ξαφνικά δυνάμωσε η φωνή
του Προέδρου «Τι βλακεία είναι αυτή!
Έχει σταματήσει το μυαλό μου –άνθρωπος 

πενηνταπεντάρης!»
Προφανώς! Αφού έχει μπρος του και μια 

δεύτερη θητεία,
θα δουλέψει το μυαλό του, όταν θα ‘ναι 

παραλίγο εξηντάρης.
Γιατί στέκεστε εκεί πέρα στην βροχή;
«Πριν ξεσπάσει ετούτη η μπόρα,
ο κύριος Lewis μου είχε πει
πως γυρεύετε δουλειά.
Τι πήρατε, παιδιά μου, τελικά;»
Κι ένα μαγκάκι, γύρω στα δεκαεφτά
-φαίνεται, ήταν έξυπνο πολύ-
Έ, πως! Ήρθαμε να ζητήσουμε δουλειά,
και πήραμε του κόσμου την βροχή!»
Γιατί στέκεστε εκεί πέρα στην βροχή;
Τώρα γαυγίζουνε τα όπλα στην Ευρώπη.
Τέτοια σφαγή δεν έχει ξαναγίνει.
Με το παλιό καλό παιχνίδι του ξεδίνει
το Αδελφάτο του πολέμου, καίει, σκοτώνει.
Κι ενώ όλα αυτά, ο θείος Σαμ πληρώνει
τον λογαριασμό, με τα δυστυχισμένα,
τ’ «αγαπημένα» του παιδιά, τα μουσκεμένα.
Γιατί στέκεστε εκεί πέρα στην βροχή;
Γιατί στέκεστε έτσι κάτω απ’ την βροχή;
Δεν είναι πράγματα αυτά, έξω απ’ το 

Καπιτώλιο.
Πείτε μου γιατί στέκεστε εκεί πέρα στην 

βροχή;
Γούντι Γκάθρι (1912-1967)

Ο Γούντι είναι απλά ο Γούντι, πάρα πολλοί 
άνθρωποι ούτε καν γνωρίζουν το επώνυμό του. 
Είναι απλά μια φωνή και μια κιθάρα. Λέει τα 
τραγούδια του λαού και έχω την υποψία ότι, κατά 
κάποιο τρόπο, ο ίδιος είναι η ενσάρκωση αυτού 
του λαού. Σκληρή και ένρινη φωνή, η κιθάρα του 
να κρέμεται σαν ένα γρέζι από τον τόρνο, δεν 
υπάρχει τίποτα το γλυκό και χαριτωμένο στον 
Γούντι, όπως δεν υπάρχει και τίποτα τέτοιο στα 
τραγούδια του. Αλλά υπάρχει κάτι πιο σημαντικό 
για εκείνους που μπαίνουν στον κόπο να ακούσουν. 
Υπάρχει η θέληση των ανθρώπων να αντέξουν, να 
επιβιώσουν και να αντισταθούν στην καταπίεση. 
Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι εκείνο που 
αποκαλούμε αμερικανικό πνεύμα… 

Τζον Στάινμπεκ

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

Αποτελέσματα 
19/12 Αστέρας Μασσάρων – Α.Ο.Σ. 3:0
16/1  Α.Ο.Σ. – Άγιος Ισίδωρος 0:0
23/1* Ποσειδώνας Καρπάθου – Α.Ο.Σ. 1:2
30/1  Α.Ο.Σ. – Άγιος Γεώργιος 4:1

Βαθμολογία 
15η αγωνιστική
1.  Χάλκη 40 (13 1 1) 38:11 (+27)
2.  Άρης Αρχαγγέλου  38 (12 2 1) 42:11  (+31)
3. Αστ. Μασσάρων 37 (12 1 2) 37:13 (+24)
4.  Π.Α.Ο. Κω  27 (8 3 4) 36:24 (+12)
5. Διγενής 23 (7 2 6) 20:23 (-3)
6.  Δόξα Καρδάμαινας 22 (7 1 7) 22:25 (-3)
7.  Ομόνοια Γενναδίου  22 (7 1 7) 26:26 (0)
8. Ασπίς Σαλάκου 21 (6 3 6) 23:18 (+5)
9. Κατταβιά 17 (4 5 6) 20:20 (0)
10. Α.Ο.Σ. 17 (4 5 6) 18:22 (-4)
11. Αγιος Γεώργιος 13 (3 4 8) 20:38 (-18)
12. Αγιος Ισίδωρος 11 (3 2 10) 11:33 (-22)
13. Ποσειδ. Καρπάθου 7 (2 1 12) 18:37 (-19)
14. Ευκλής 3 (0 3 12) 5:35 (-30)

Οι 3 πρώτες ομάδες προβιβάζονται στην Α1, ενώ οι 3 
τελευταίες υποβιβάζονται στη Β κατηγορία.
* Ο αγώνας αναβλήθηκε και έγινε στις 18/2

Φωτογραφίες το  © SymiGreece.com 
Α.Ο.Σ. - Άγιος Γεώργιος: 4-1
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Δείπνο αγάπης στον Άη Θανάση
Με λαμπρότητα και ανοιξιάτικο καιρό γιορ-
τάστηκε φέτος η γιορτή του Αη Θανάση στο 
Χωριό. Από νωρίς το πρωί, πολύς κόσμος 
παρακολούθησε τον Όρθρο και την περιφορά 
της ιεράς εικόνας του Αγίου. Mετά το πέρας 
της Θείας Λειτουργίας ο πρωινός καφές 

συνοδεύτηκε με παραδοσιακά κεράσματα: 
συμιακά κουλούρια και τυρόπιτες, μπακλα-
βάδες και φυσικά συμιακά ακούμια. 

Το βράδυ της παραμονής και με συντρο-
φιά ένα σχεδόν ολόγιομο φεγγάρι, πάνω 
από 200 συμπολίτες μας ανηφόρησαν στην 

εκκλησία για τον Εσπε-
ρινό και το δείπνο αγάπης 
που παρέθεσε η εκκλησι-
αστική επιτροπή της ενο-
ρίας. Πατσάς, γίδα βραστή, 
σαλάτες, κρασί και σούμα 
ήταν στο μενού. Αν κρί-
νουμε από την επιτυχία της 
πρώτης φοράς, το δείπνο 
της παραμονής όχι μόνο θα 
επαναληφθεί του χρόνου, 
αλλά θα γίνει θεσμός. 

Χ.Μ.

Φωτογραφίες από τον 
εορτασμό:

www.SymiGreece.com/
aithanasis11.htm

Φιλοτελικές 
διακρίσεις
Η γεωγραφική θέση της Δωδεκανήσου 
και το πέρασμα πολλών κατακτητών, 
προκάλεσαν τη δημιουργία αντίστοι-
χων ταχυδρομικών Γραφείων που τρά-
βηξαν την προσοχή των φιλοτελιστών. 
Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία πολ-
λών φιλοτελικών συλλογών και πλούσι-
ας βιβλιογραφίας. 

Η συμμετοχή δωδεκανησιακών 
συλλογών στις διεθνείς φιλοτελικές εκ-
θέσεις είναι συχνή και κερδίζει πολλές 
διακρίσεις. Στους τελευταίους μήνες 
έγιναν στο εξωτερικό δύο σημαντικές 
εκθέσεις. Η πρώτη, η ROMAFIL 2010, 
πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη από 29 
έως 31 Οκτωβρίου και, εκτός της Ιτα-
λίας, συμμετείχαν επίσης η Ελλάδα, η 
Ισπανία και η Πορτογαλία. Ο συμπα-
τριώτης μας Μιχάλης Πετραδάκης (με 
σημαντικό συλλεκτικό και συγγραφικό 
έργο), έλαβε μέρος με τη συλλογή του 
«Τα χαρτόσημα της Δωδεκανήσου» και 
απέσπασε το Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο 
(Medaglia di ORO GRANDE) μαζί με τον 

έπαινο BEST IN 
CLASS. 

Λίγο αρ-
γότερα, από 4 
έως 15 Δεκεμ-
βρίου 2010, 
στα πλαίσια 
των εκδηλώ-
σεων για την 
Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή 
Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης, 
πραγματοποι-

ήθηκε στην Κωνσταντινούπολη παγκό-
σμια φιλοτελική έκθεση, η ISTANBUL 
2010, με εκθέματα μόνον οθωμανικού 
και τουρκικού ενδιαφέροντος. Παρ’ 
όλο που η έκθεση αυτή προβλέφθηκε 
να μην είναι συναγωνιστική, η οργα-
νωτική επιτροπή όρισε κριτική επιτρο-
πή και αποφάσισε να δοθούν βραβεία 
«Best in Class» και «Grand Prix». 

Και στην έκθεση αυτή έλαβε μέρος 
ο Μιχάλης Πετραδάκης με τη συλλογή 
του «Τα οθωμανικά ταχυδρομεία της 
Δωδεκανήσου» και απέσπασε το βρα-
βείο BEST IN CLASS,που ήταν η Ταχυ-
δρομική Ιστορία. Η έκθεση είχε αρχικά 
αποφασιστεί να στεγαστεί στην Αγία 
Ειρήνη, στην ευρύτερη περιοχή του Τοπ 
Καπί (τη μόνη ορθόδοξη εκκλησία που 
δεν μετατράπηκε σε τζαμί), αλλά τελι-
κά έγινε στον παραπλεύρως χώρο των 
σουλτανικών στάβλων «Has Ahirlari 
Museum» με σημαντική παρουσία επι-
σκεπτών.

Αναδημοσίευση από την 
εφημερίδα «Συμαϊκόν Βήμα»

Φωτογραφίες ©  SymiGreece.com

Θεοφάνεια στη Σύμη
Με ηλιοφάνεια γιορτάστηκαν φέτος στη 
Σύμη τα Άγια Θεοφάνεια και πλήθος κόσμου 
βρέθηκε στο Γιαλό, στο Πέδι και αλλού για να 
παρακολουθήσει τον Aγιασμό των υδάτων. 

Συγχαρητήρια στους Πάνο Μεγαλούδη 

(πάνω) και Μιχάλη Χατζηπέτρου (αριστερά) 
που έπιασαν το Σταυρό στο Γιαλό και στο 
Πέδι αντίστοιχα.

Χ.Μ.
Εκτενές φωτορεπορτάζ και βίντεο:

www.SymiGreece.com/theofania11.htm

Αναπροσαρμογές 
στα δημοτικά τέλη
Με 20% αύξηση αποφάσισε να αναπρο-
σαρμόσει τα δημοτικά τέλη καθαριότη-
τας και φωτισμού το Δημοτικό Συμβού-
λιο για το έτος 2011. 

Έτσι, σε ότι αφορά τις κατοικίες η 
τιμή από 1,17 ευρώ ανά τετραγωνικό, 
αναπροσαρμόζεται στα 1,40/τ.μ. Για 
δε τα καταστήματα, από 2,34/τ.μ. στα 
2,81/τ.μ. Παράλληλα αποφάσισε να μην 
επιβάλει αύξηση στα τέλη πεζοδρομίου 
αν και τα ποσά που έχει να λαμβάνει 
ο Δήμος από τους επαγγελματίες είναι 
υψηλότατα. 

Όμως, με το θέμα αυτό θα ασχο-
ληθούμε στο μεθεπόμενο φύλλο των 
«Νέων».

Δ.Π.Χ.

Νέες προμήθειες
Στην προμήθεια ενός νέου απορριμμα-
τοφόρου, ενός οχήματος με ερπύστριες 
για τον καθαρισμό των παραλιών και 
μιας παιδικής χαράς, προτίθεται να προ-
χωρήσει ο Δήμος ύστερα από απόφαση 
του Δ.Σ. 

Το κόστος των παραπάνω προμη-
θειών θα ανέλθει στα 110.000 ευρώ 
περίπου. Βέβαια, η υλοποίηση της από-
φασης θα απαιτήσει χρόνο αφού οι δι-
αδικασίες που απαιτούνται είναι χρονο-
βόρες. 

Δ.Π.Χ.

Προγραμματισμός 
προσλήψεων
Χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα υλοποιηθεί 
η απόφαση από το αρμόδιο υπουργείο, 
το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση 
της 7/1/11 αποτύπωσε τις ανάγκες του 
ως προς το προσωπικό που έχει ανάγκη 
ο Δήμος μας και εισηγείται στο υπουρ-
γείο τις παρακάτω προσλήψεις.

1 υπάλληλο πληροφορικής, 1 διοικη-
τικό, 4 εργάτες, καθηγητές για το Ωδείο, 
4 φύλακες για τις αφαλατώσεις, 2 διοι-
κητικούς για τη ΔΕΥΑΣ, και 1 ηλεκτρολό-
γο.

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


