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«Απ’ όλα 
τα θηρία το 
αγριότερο είναι 
ο άνθρωπος σαν 
βρίσκεται πάνω 
στο θυμό του».          

Φρίντριχ Σίλερ, 
(γερμανός θεα-
τρικός συγγραφέας, 
ποιητής)

Σημεια των Καιρων

Στην οικολογία θα είναι αφιερωμένο το 
16ο Φεστιβάλ Σύμης που θα ξεκινήσει 
με την επίσημη πρεμιέρα την Κυρια-
κή 25 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία 
του Γιαλού με συναυλία της Δέσποινας 
Βανδή και της Έλλης Κοκκίνου. Πα-
ρουσιαστης της πρεμιέρας, όπως γίνεται 
τα τελευταία χρόνια, θα είναι ο δημοσι-
ογράφος κ. Αλέξης Κωστάλας. 

Η φετινή αφίσα του Φεστιβάλ, σχε-
διάστηκε από την EFG Design και είναι 
εμπνευσμένη από το θέμα του Φεστι-
βάλ, την οικολογία. 

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ δεν 
έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, κάτι που 
αναμένεται να γίνει τις αμέσως επόμε-
νες μέρες. ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης έχουν στη 
διάθεσή τους το μέχρι τώρα πρόγραμμα 
στο οποίο αναμένεται να προστεθούν 
2-3 ακόμα εκδηλώσεις. Το φετινό πρό-
γραμμα περιλαμβάνει:

Συναυλίες και μουσικές βραδιές
- «Τα τραγούδια, τα όνειρα και το 

τρεχαντηράκι…». Συναυλία του Δημή-
τρη Νικολούδη παρέα με σπουδαίους 
σολίστες μουσικούς. 

- Ένα καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι 
από τους ερμηνευτές Ίρις Μαυράκη και 
Αγαπητό Πάχο και το εξαμελές συγκρό-
τημά τους. 

- Συναυλία του Λευτέρη Στεφά-
νου και των μαθητών του (Πανορμί-
της Μοράρης, Πανορμίτης Καλλίαρος, 
Κωνσταντίνος Φρατζαδάκης). Μαζί 
τους το συγκρότημα “Συνεργείο”. 

- Εναλλακτική ροκ και έντεχνη 
ελληνική μουσική από το συγκρότημα 
“Χρώματα της ίριδας”. 

- Μια βραδιά αφιερωμένη στους 
Σμυρνιούς συνθέτες του ρεμπέτικου 
τραγουδιού.

- Συναυλία του τούρκικου συγκρο-
τήματος Ayhan Sicimoĝlu & Latin All 
Stars.

Συνέδρια & ομιλίες
- Ιατροκοινωνικό συνέδριο «Ιωάν-

νης Ελευθερίου Διακογιάννης»
- Διεθνές συνέδριο επί της μικρομη-

χανικής των επιφανειών, σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια

- 2ο Ελληνοτουρκικό συνέδριο στα-
τικής μηχανικής και δυναμικών συστη-
μάτων.

- Ομιλία της Ελένης Ζαχαρίου - 
Μαμαλίγκα (διδάκτωρ φιλοσοφίας) με 
θέμα «Η γεωγραφική θέση της Σύμης 
σε σχέση με τα πουλιά και τα ψάρια. 
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Ξεκινάει το
Φεστιβάλ Σύμης

Πρεμιέρα στις 25 Ιουλίου 
με Δέσποινα Βανδή & Έλλη Κοκκίνου

Δημοσκόπηση στη Σύμη
Συνεχίζεται η δημοσκόπηση για τη Σύμη, και ήδη 
ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας έχει λάβει 
μέρος στην πρώτη επιστημονικά σχεδιασμένη έρευνα 
που έγινε ποτέ στο νησί με σκοπό να αποτυπώσει τις 
απόψεις των πολιτών σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων, 
να αξιολόγήσει τα προβλήματα και να καταγράψει τις 
λύσεις που προτείνονται  

Όποιος έχει επιλεγεί να συμμετάσχει (η επιλογή 
έγινε τυχαία με βάση τον πιο πρόσφατο εκλογικό 
κατάλογο της Σύμης) καλείται να συμπληρώσει δύο 
ερωτηματολόγια. Ένα γενικού ενδιαφέροντος που 
καλύπτει θέματα όπως για παράδειγμα ο τουρισμός, το 
κυκλοφοριακό, η ακτοπλοΐα, το πόσο ικανοποιημένοι 
ή δυσαρεστημένοι είναι οι πολίτες από υπηρεσίες και 
πρακτικές, τι λύσεις προτείνουν για τη βελτίωση τους, 
κλπ.

Το δεύτερο αφορά τις επερχόμενες Δημοτικές 
Εκλογές και εκτός των άλλων προσπαθεί να καταγάψει 
την πρόθεση ψήφου και εκλογική συμπεριφορά 
των κατοίκων της Σύμης. Επειδή ακόμα δεν είναι 
γνωστό ποιοί τελικά θα θέσουν υποψηφιότητα, 
στο ερωτηματολόγιο υπάρχει μια υποθετική λίστα 
υποψηφίων αλλά ο καθένας μπορεί να προτείνει 
ονόματα πέραν της λίστας. Επίσης υπάρχουν ερωτήσεις 
για τoν “καταλληλότερο δήμαρχο”, το ενδιαφέρον των 
πολιτών για τις εκλογές, τη γνώμη τους για τον νυν 
Δήμαρχο, τα θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν 
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, την 
αποτελεσματικότητα της δημοτικής πλεοψηφίας και 
αντιπολίτευσης σε μια σειρά θεμάτων αλλά και το τι 
αναζητά ο κόσμος από έναν υποψήφιο δήμαρχο και με 
πια κριτήρια ψηφίζει μια δημοτική παράταξη.

Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται μυστικά και 
απόρρητα από τον ερωτόμενο, τοποθετούνται σε ανώ-
νυμο φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και αναμειγνύεται 
με άλλους ίδιους φακέλους προηγούμενων ερωτηθέ-
ντων. Η διαδικασία είναι γνωστή ως η μέθοδος της 
“κάλπης” και είναι η πλεόν αναγνωρισμένη για να δια-
σφαλισθεί το απόρρητο της συμμετοχής του καθενός.

Την δημοσκόπηση διευθύνει ο κ. Χρήστος Μπάυ-
ρον που είναι στατιστικός με ειδίκευση στη σχεδίαση 
και ανάλυση ποσοτικών ερευνών, και τα τελευταία 15 
χρόνια διδάσκει στατιστική σε πανεπιστήμια της Μεγά-
λης Βρεττανίας και είναι υπεύθυνος για σειρά μεγάλων 
δειγματοληπτικών ερευνών που χρηματοδοτούνται από 
την Βρεττανική κυβέρνηση. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα κρατηθούν 
μυστικά και θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα 
οργανωθεί μέσα στον επόμενο μήνα. Η εκλογική δημο-
σκόπηση θα επαναληφθεί τουλάχιστον άλλη μία φορά 
όταν θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων.

Ρεκόρ αιμοληψίας 
στην Σύμη
Εθελοντική Αιμοδοσία & 
Πανορμίτεια 2010 
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Ο αγώνας 5 ανθρώ-
πων στη Σύμη
Συνέντευξη με τον Διοικητή 
του Νοσοκομείου Ρόδου 
κ. Μιχάλη Κόκκινο
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We apologise for the absence of The 
News of Symi, the English languahe 
newspaper, this month but there has 
simply not been sufficient time to 
complete the work that is necessary to 
bring both the Greek and English editions 
to you within the limited timeframe and 
with the resources at our disposal.  

As a result, the editors have decided 
to delay the English language edition 
by a couple of weeks and it will be 
published later this month with all the 
latest news from Symi including the 
Symi Festival which kicks off with the 
official premiere on Sunday 25 July 
with a concert by Despoina Vandi and 
Elli Kokkinou. 

The News of Symi

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΥΡΟΝ  christos@symigreece.com
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Μηνιαία Εφημερίδα Δημοτικού 
Πνευματικού - Πολιτιστικού Κέντρου Σύμης

Το Μαντείο
Καφέ ή ποτό με υπέροχη θέα προς Πέδι 

Παιδική Χαρά - Εύκολη πρόσβαση -
Πάρκινγκ - Ασύρματο Ίντερνετ

Περιοχή Αγίου Ελευθερίου, Χωριό
Τ 22460 71741

Νέος πρύτανης του ΑΠΘ ο συμιακής 
καταγωγής Γιάννης Μυλόπουλος   

Νέος πρύτανης του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε στο 
δεύτερο κύκλο των πρυτανικών εκλογών 
που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου, ο 
καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής και 
Διευθυντής του Τομέα Υδραυλικής και 
Τεχνικής Περιβάλλοντος, Γιάννης Μυλό-
πουλος.  

Το σχήμα “Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο 
επιμένει Ακαδημαϊκά”, με επικεφαλής τον 
ίδιο και αντιπρυτάνεις τη Σοφία Κουίδου - 
Ανδρέου, καθηγήτρια Ιατρικής, Δέσπω Λιά-
λιου, καθηγήτρια Ποιμαντικής και Γιάννη 
Παντή, καθηγητή Βιολογίας, επικράτησε 
με ποσοστά 51,78%, έναντι του αντίπα-
λου συνδυασμού «Συμμετοχικό, Ανοιχτό 
και Δημιουργικό ΑΠΘ» με επικεφαλής τον 
Ανέστη Φιλιππίδη, καθηγητή του τμήμα-
τος Γεωλογίας, ο οποίος έλαβε ποσοστό 
48,22%.

Ο Γιάννης Μυλόπουλος, Πρόεδρος 
επίσης της Επιτροπής Παιδείας για ζητή-
ματα Ευρωπαϊκής εκπαίδευσης του ΑΠΘ, 
πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και έσπασε παρά-
δοση πολλών ετών της Νέας Δημοκρατίας 
στην πρυτανεία του μεγαλύτερου πανεπι-
στημιακού ιδρύματος της Ελλάδας. Είναι 
σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης και μέλος επιτροπών σε πολλούς 
φορείς, υπουργεία, ινστιτούτα και δήμους. 
Αρθρογραφεί σε ημερήσιες εφημερίδες, 
μεταξύ των οποίων «Τα Νέα» και «Αγγελι-
οφόρος», είναι μέλος εκδοτικών επιτροπών, 

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΑΖΗ  irinag@otenet.gr

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

Ιατρεία Γιαλού 2246071290 || Χωριού 
2246071316

Οδοντιατρεία Βολονάκης Χ. 2246071272 
|| Τσαβαρής Β. 2246072050

Φαρμακείο Τσαβαρής Ι. 2246071888

Τράπεζες Εθνική 2246072294 || 
Άλφα 2246071085 || Δωδεκανήσου 
2246071332

Ναυτικά Πρακτορεία ΑΝΕΣ 2246071100 
|| Καλοδούκας 2246071077 || Symi Tours 
2246071307

Ταξί Σταμάτης 6945226348 || Γιώργος 
6974623492 || Κώστας 6945252308 
|| Θανάσης 6946568731 || Θόδωρος 
6945531676 || Κωνσταντίνος 6944105596

Χρησιμα Τηλεφωνα

περιοδικών και συγγραφέας δύο βιβλίων.
Ο νέος πρύτανης του ΑΠΘ έχει συμιακή 

καταγωγή από τη μεριά της μητέρας του, 
Άννας Μυλοπούλου-Διακογιάννη και μάλι-
στα επισκέπτεται κάθε χρόνο τη Σύμη μαζί 
με την οικογένειά του.

Αντιπρύτανης του ΕΜΠ 
η Αντωνία Μοροπούλου
Αντιπρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου αναδείχτηκε η καθηγήτρια 
και γνωστή από την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου το ’73, Αντωνία Μοροπούλου, με το 
συνδυασμό του οποίου ηγήθηκε ο καθηγη-
τής Μηχανολογίας Σίμος Σιμόπουλος. 

Η νέα αντιπρύτανης του ΕΜΠ διατηρεί 
εδώ και χρόνια κατοικία στη Σύμη.

ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης εύχονται και στους 
δύο θερμά συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία 
στα νέα τους καθήκοντα!

Φώτο © www.auth.gr

Καλό Ταξίδι Λεμονιά

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜέΝΟΙ απο την είδηση του ξαφνικού θανάτου σου, στεκόμαστε αδύ-
ναμοι να βρούμε λόγια να εκφράσουμε τη θλίψη μας. Γιατί τα λόγια είναι φτωχά 
μπροστά στο μέγεθος της λύπης που νοιώθουμε, και μπροστά στο κενό που θα αφή-
σει πίσω της η ηχηρή απουσία σου από τα καθημερινά και τα δημόσια πράγματα. 
Προσπαθώντας ακόμα κι αυτή τη στιγμή, μεσα απ’ αυτές τις γραμμές να συνειδητο-
ποιήσουμε μιαν αλήθεια που μας πονάει τόσο πολύ, το μόνο που μπορούμε να πούμε 
είναι ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ για όλα όσα πρόσφερες στον τόπο μας 
μέσα απο την πλούσια δραστηριότητα σου. 

ΔΕ ΜΑΣ ΒΓΑίΝΕΙ το αντίο. Γιατί ισχυρές προσωπικότητες σαν τη δική σου δεν 
κινδυνεύουν να ξεθωριάσουν με το πέρασμα του χρόνου και θα υπάρχουν πάντα 
γύρω μας. Για να εισπράττουμε συνεχώς τη δύναμη της αύρας τους, μέσα απο όλα 
όσα αφήσαν πίσω τους. 

Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟύΜΕ για όλα. 

ΚΑΛό ΤΑΞίΔΙ.
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Φεστιβάλ Σύμης
« Συνέχεια από τη σελίδα 1

Παραδοσιακούς & σύγχρονους χορούς
- «Γαστρονομική βραδιά με Γαριδάκι 

Συμιακό». Η Ένωση Γυναικών Σύμης θα 
παρουσιάσει χορούς από τα Δωδεκάνησα 
με τη συνοδεία του μουσικού σχήματος του 
Μιχάλη Μισσού.

- Πολιτιστική συνάντηση Ένωσης Γυναι-
κών Σύμης με τον Πολιτιστικό Ποντιακό Σύλ-
λογο Λόφου του Δήμου Ολύμπου Λάρισας. 

- Παραδοσιακοί και σύγχρονοι χοροί από 
τα χορευτικά συγκροτήματα της Ειρήνης 
Μυλωνάκη. 

- Μια βραδιά μπαλέτου και σύγχρονου 
χορού με χορογραφίες τζαζ, σάλσα, κλακέτες 
από την Ένωση Γυναικών Σύμης σε διδασκα-
λία Rhiannon Wheeler. 

- Παραδοσιακοί Κρητικοί, Καρπάθιοι και 
νησιώτικοι χοροί από το χορευτικό συγκρό-
τημα του Συλλόγου Κρητών Ρόδου.

Κινηματογραφικές προβολές
- Διεθνές Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους 

της Αθήνας “psarokokalo”. Διοργανώνεται 
από την αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα “Κύκλος” με σκοπό την προβολή 
και προώθηση της μικρού μήκους ταινίας και 
νέων κινηματογραφιστών από όλο τον κόσμο.

Κλασική μουσική
- Duo: Nota Bene. Βραδιά κλασικής μου-

σικής με την Eva Steinschaden (βιολί) και 
τον Alexander Vavtar (πιάνο) από το Σάλ-
τσμπουργκ της Αυστρίας, με την υποστήριξη 
της Αυστριακής Πρεσβείας.

Θεατρική παράσταση
- «Σύμη το νησί των σφουγγαράδων» από 

το Συμιακό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Μανώλη 
Αντωνόγλου.

Αναβίωση παραδοσιακών πανυγηριών
- Αγ. Παντελεήμονας, - Μεγάλος Σωτήρης
- Παναγία της Νήμου
Αθλητικοί αγώνες
- 5οι Διεθνείς Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες 

Αιγαίου
- Αγώνας δρόμου Νημποριού – Σύμης και 

εγκαίνια του δρόμου του Νημποριού. 
- Τριήμερο τουρνουά ποδοσφαίρου και 

εγκαίνια γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πέδι. 
- Δρόμος Θυσίας: Πανορμίτης – Σύμη
- Κολυμβητικός Αγώνας: Σύμη – Ντάτσα
Άλλες εκδηλώσεις
- Διήμερο Εκδηλώσεων Ειρήνης με συν-

διοργάνωση από το Δήμο Σύμης και το Δήμο 
Ντάτσας της Τουρκίας. 

- Εγκαίνια της βιβλιοθήκης Αίγλη και ανά-
δειξη του ιστορικού αρχείου της Σύμης από το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης.

- Εγκαίνια χώρου άθλησης και προσθήκης 
σχολικού κτιρίου στο Πανορμίτειο Γυμνάσιο 
Σύμης. 

- Εγκαίνια προσθήκης σχολικού κτιρίου 
στο Ιωαννίδειο Δημοτικό σχολείο Σύμης.

Αμέσως μόλις οριστικοποιηθεί το αναλυ-
τικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα του Φεστιβαλ www.SymiFestival.com.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Σύμης ευχαριστεί θερμά:
 - το Δήμο Σύμης για την παραχώρηση της πλατείας του Χωριού 
και του Γιαλού και την τεχνική υποστήριξη που προσέφερε στην 
πραγματοποίηση των Πανορμίτειων 2010
- την Ιερά Μονή Πανορμίτη για την προσφορά φυλαχτών του 
Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη
- την ΑΝΕΣ για την προσφορά ενός εισητηρίου Σύμη-Ρόδο-Σύμη 
σε κάθε εθελοντή αιμοδότη
- την συμπατριώτισσά μας κ. Ευγενία Φακίνου για την προσφορά 
των βιβλίων της

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΣΚΙΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ

Ξενοδοχείο Savoy
Στο κέντρο της Ρόδου

www.savoyrodos.gr - Tηλ. +30 22410 20721/2

της Νικολέττας Οικονόμου 
που ξεσήκωσε τον κόσμο με 
τα τραγούδια της

Μια αξέχαστη βραδιά με 
πενιές λαϊκές και νησιώτικες, 
με χορούς κυκλοτικούς και 
ζεμπέκικους αλλά και με νότες 
νοσταλγικές από τα παλιά αγα-
πημένα ελαφρά του 50 και 60 που γύρω στις 11:30 
το βράδυ μετέτρεψαν την πλατεία σε πίστα χορού 
για ένα ταγκό ή ένα βαλς με δεκάδες ζευγάρια, 
Έλληνες και ξένους, να χορεύουν είτε κάτω απ’ το 
φως των προβολέων είτε στις πιο σκοτεινές γωνιές 
της πλατείας. 

Μια βραδιά που θα τη θυμόμαστε για πολύ 
καιρό, μια διοργάνωση άψογη που δεν είχε να 
ζηλέψει σε τίποτα τις πιο “τρανταχτές” εκδηλώ-
σεις του Αυγούστου, με τον ήχο να βγαίνει σωστά 
και καθαρά και μ’ έναν “όπως πρέπει” φωτισμό 
της πλατείας και των καλλιτεχνών. Το μόνο αρνη-
τικό της βραδιάς κατά τη γνώμη μας ήταν η απου-
σία Δημοτικών Συμβούλων (πέραν αυτών που 
εκπροσωπούσαν το Σύλλογο) στην εκδήλωση. Αν 
και είμαστε συνηθισμένοι πέραν ελαχίστων εξαι-
ρέσεων και απ’ το Φεστιβάλ τόσα χρόνια, τουλά-
χιστον αυτή τη φορά υπήρχε η δικαιολογία του... 
μουντιάλ. 

Ήταν 1 το πρωί όταν έσβησαν τα φώτα αλλά 
αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να σταματήσει τη 
μουσική. Ο μάστρο-Ηλίας και μια ομάδα φανατι-
κών θαυμαστών του καθισμένοι σε μια γωνιά της 
πλατείας χωρίς φώτα και μικρόφωνα συνέχισαν τα 
τραγούδια τους μέχρι πολύ αργά, όπως τον παλιό 
καλό καιρό...

Οι εκδηλωσεις συνεχίστηκαν την επόμενη 
μέρα στην κεντρική πλατεία του Γιαλού με τα 
χορευτικά συγκροτήματα της Ένωσης Γυναικών 
Σύμης και τη συνοδεία του Μιχάλη Μισσού και 
της ορχήστρας του.

Περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο από την 
αιμοδοσία και τα Πανορμίτεια 2010: 

SymiGreece.com/symiblog170510gr.htm (αιμοδοσία) 
SymiGreece.com/symiblog140610gr.htm (Πανορμίτεια)

μερο εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών στο θέμα της αιμοδοσίας τα οποία θα 
γίνονται κάθε χρόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο 
του Ιουνίου. Η πρεμιέρα των εκδηλώσεςων έγινε 
το Σάββατο 12 Ιουνίου στην πλατεία του Συλλό-
γου στο Χωριό με μια μουσική βραδιά αφιερω-
μένη στον Ηλία Στεφάνου (Κουλουράς).

Πριν το ξεκίνημα της συναυλίας απονεμήθη-
καν αναμνηστικά ενθύμια του Συλλόγου Αιμο-
δοτών στο Διοιηκητή του νοσοκομείου Ρόδου κ. 
Μιχάλη Κόκκινο, στο Δήμαρχο Σύμης κ. Λευτέρη 
Παπακαλοδούκα, στη διευθύντρια του πολυδύνα-
μου ιατρείου Σύμης κ. Χαρίκλεια Ανδρουτσοπού-
λου, στη διευθύντρια του νοσοκομείου Ρόδου κ. 
Καίτη Φουσιάνη, στην προϊσταμένη αιμοδοσίας 
του νοσοκομείου Ρόδου κ. Ειρήνη Σταυριανάκη, 
στο διοικητή του Στρατού κ. Χρήστο Σαββανίδη, 
στον Υπολιμενάρχη κ. Σπύρο Γιαννόπουλο και 
στον Ηλία Στεφάνου.

Από τις ομιλίες εμείς θα σταθούμε στα λόγια 
που είπε ο Μαστρο-Ηλίας για τη σημασία της 
αιμοδοσίας: “Δεν βρήσκω λόγια να ευχαριστήσω 
το Σύλλογο Αιμοδοτών διότι πριν λίγους μήνες 
βρέθηκα στο νοσοκομείο για εγχείρηση και τελευ-
ταία στιγμή χρειάστηκα αίμα για να εγχειρηστώ. 
Πήρα λοιπόν τηλέφωνο τον Πρόεδρο τον κύριο 
Μοσκιού και αμέσως με μεγάλη προθυμία προσέ-
φερε το αίμα αυτονών των ανθρώπων που σήμερα 
μέσα μου έχω το αίμα τους και έχω μεγάλη υπο-
χρέωση... δεν βρίσκω λόγια να τους ευχαριστήσω 
αυτούς τους ανθρώπους. Τότε καταλαβαίνεις πιο 
είναι αυτό το λειτούργημα που κάνουν αυτοί οι 
ανθρώποι... ”.

Ήταν λίγο μετά τις 10 το βράδυ όταν ο 
Μάστρο-Ηλίας πήρε το μικρόφωνο και άρχισαν τα 

όργανα με τη συνο-
δεία των παιδιών του, 
του Αγαπητού στο 
αρμόνιο, του Νίκου 
στο μπουζούκι, και 
του Στέφανου στα 
κρουστά, και φυσικά 

“Τότε καταλαβαίνεις πιο είναι το λειτούργημα 
που κάνουν αυτοί οι ανθρώποι”
Ρεκόρ αιμοληψίας στην 22η αιμοδοσία στην Σύμη

Πέραν του αναμενομένου ήταν η επιτυχία της 
22ης αιμοδοσίας η οποία ολοκληρώθηκε πριν 
μερικές μέρες. 110 συμπολίτες μας ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμο-
δοτών Σύμης “Ο Πανορμίτης” και προσήλθαν στο 
ιατρείο του Γιαλού για να δώσουν αίμα από τους 
οποίους οι 85 είχαν τη δυνατότητα να γίνουν αιμο-
δότες ύστερα από την απαραίτητη αξιολόγηση 
που έγινε από τους γιατρούς της αιμοδοσίας. Ένας 
αριθμός που μιλάει από μόνος του αν αναλογιστεί 
κανείς ότι η μεγαλύτερη σε αριθμό αιμοδοσία που 
είχε γίνει ποτέ στη Σύμη ήταν 72 αίματα το 2004 
ένα χρόνο περίπου μετά την ίδρυση του Συλλό-
γου Αιμοδοτών. Στα περίπου 7 χρόνια που γίνεται 
αιμοδοσία στη Σύμη ο μέσος όρος κάθε αιμοδο-
σίας ήταν 52 αίματα.

Να τονίσουμε τη μεγάλη συμμετοχή στην 
αιμοδοσία του Στρατού και του Λιμενικού που 
όπως πάντα πρωτοστατούν σε τέτοιου είδους 
πρoσπάθειες.

Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας το ιατρείο 
του Γιαλού επισκεύτηκε ο υποδιοικητής της 2ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Γιώργος Κασσάρας 
που ήρθε για μερικές ώρες στη Σύμη ειδικά για να 
παραστεί στην αιμοδοσία καθώς επίσης και ο νέος 
Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου κ. 
Μιχάλης Κόκκινος ο οποίος λόγω της αιμοδοσίας 
βρέθηκε στη Σύμη και είχε σειρά επαφών με τους 
φορείς του νησιού για τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η Σύμη σε θέματα υγείας. Και οι δύο 
εξήραν το έργο του Συλλόγου Αιμοδοτών Σύμης 
για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει να προσελ-
κύσει όσο το δυνατόν περισσότερους αιμοδότες.

Παράλληλα με την αιμοδοσία, ο Σύλλογος 
διοργάνωσε τα “ΠΑΝΟΡΜΙΤΕΙΑ 2010”, ένα διή-

Φωτογραφίες © SymiGreece.com
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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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Στην Πάτρα (Κορίνθου 421-424 & 
Υψηλάντου), διαμέρισμα διαμπε- 
ρές, 4ου ορόφου, 30ετίας, πλήρως 
ανακαινισμένο. Τηλ: 2692022481

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Τριόροφο οίκημα επί της οδού 

Άννης Μαρίας στη Ρόδο. 
Τηλ. 22460 71372 μετά τις 15:00

Φανταστείτε λοιπόν ότι τους αντίστοιχους 5 σε 
εισαγωγικά και αναλογικά έχουμε για να κρατή-
σουμε ένα τεράστιο νοσοκομείο.  
Πέρα όμως από τις προκυρήξεις θέσεων υπάρχει 
και το θέμα των κινήτρων για να έρθει ένας για-
τρός σ’ ένα νησί όπως η Σύμη. 

Έτσι ακριβώς είναι και έχω ανάγκη τη στή-
ριξη απ’ την κεντρική εξουσία. Όσες θέσεις και 
να προκυρήξουν πρέπει να δωθούν κίνητρα στους 
γιατρούς για να ‘ρθουν εδώ. Έχω διαβεβαιώσεις 
από τη διοίκηση της ΥΠΕ ότι έχουν γίνει από 
τους εισηγητές του νέου νομοσχεδίου εισηγήσεις 
προς την κυρία υπουργό και στο νέο νομοσχέδιο 
θα έχουμε κίνητρα, θα έχουμε διπλασιασμό των 
μορίων για να ρθουν οι γιατροί εδώ. 

Προβλέπονται θέσεις για το ιατρείο της 
Σύμης από αυτές τις 60 που θα προκυρηχθούν; 

Ναι είναι όλες οι ειδικότητες που είναι κενές 
για το ιατρείο της Σύμης. Με βάσει τον παλιό 
οργανισμό λειτουργίας. Όλες οι ειδικότητες 
λοιπόν που έχουν κενωθεί αυτή τη στιγμή έχουν 
ζητηθεί και υπάρχουν στην πρόταση της ΥΠΕ 
προς το υπουργείο. 

Δηλαδή μιλάμε για παιδίατρο, δεύτερο αγρο-
τικό γιατρό, χειριστή ακτινολογικού και μαία; 

Ναι αυτές είναι οι θέσεις τις οποίες ζητήσαμε 
και οι οποίες δέχτηκε η ΥΠΕ. 

Παράλληλα κάναμε ένα αίτημα για να καλύ-
ψουμε δύο εποχικές θέσεις, για νοσηλεύτρια και 
οδηγό ασθενοφόρου στο οποίο όμως δεν είχαμε 
καμία απάντηση. Τώρα ετοιμάζεται νέα προκύ-
ρηξη για μόνιμο προσωπικό οπότε το υπουργείο 
ασχολείται μόνο μ’ αυτό. Έτσι καταφέραμε και 
εντάξαμε τον οδηγό και τη νοσηλεύτρια στο πρό-
γραμμα Γαληνός. 

Για πόσο καιρό; 
Θα το τραβήξουμε μέχρι εκεί που πάει και εκεί 

που πάει είναι 31/12 που τελειώνει η θητεία της 
Νομαρχίας. Έχει δωθεί μια πρώτη παράταση μέχρι 
το τέλος Αυγούστου με δυνατότητα περεταίρω 
παράτασης μέχρι 31/12 και για τις δύο θέσεις. 

Αλλά η ανανέωση των συμβάσεων θα γίνεται 
κάθε μήνα; 

Ναι ουσιαστικά η ανανέωση θα γίνεται κάθε 
μήνα όσο θα δίνει η κεντρική εξουσία λεφτά 
οπότε καταλαβαίνετε ότι κάθε 15 του μηνός θα 
ξεκινούμε την πίεση να βρεθούν λεφτά για τον 
επόμενο μήνα και ου το καθ’ εξής. Είχα βέβαια τις 
διαβεβαιώσεις ότι κι η Νομαρχία θα συνδράμει σε 
περίπτωση που η κεντρική εξουσία σταματήσει να 
δίνει χρήματα ως προς αυτό. 

Αξίζει ένα ευχαριστώ στο Νομάρχη γιατί μπό-
ρεσε να λειτουργήσει σε συνεργασία μαζί μας και 
με την ΥΠΕ αυτό το μηχανισμό γιατί δεν υπήρ-
χει άλλη δυνατότητα και με μείον τόσους ανθρώ-
πους θα είχαμε πρόβλημα καλύψεως βαρδιών. 

Επισκευθήκατε σήμερα τα δύο ιατρεία και 

“Βλέπετε τον αγώνα που κάνουν αυτοί οι 5 άνθρωποι”
Συνέντευξη με το Διοιηκητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου κ. Μιχάλη Κόκκινο

Λόγω πληθώρας ύλης, δημοσιεύουμε μια μικρή 
περίληψη της συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. 
Κόκκινος προς ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης και την ιστο-
σελίδα SymiGreece.com. Oλόκληρη η συνέντευξη 
αίναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.SymiGreece.com/symiblog230610gr.htm

Αναλάβατε το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου 
πριν από μερικές εβδομάδες σε μια δύσκολη 
περίοδο. Ποιές είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις; 

Είναι αλήθεια ότι ανέλαβα το νοσοκομείο σε 
μια πολύ δύσκολη περίοδο. Όπως γνωρίζετε το 
νοσοκομείο της Ρόδου δεν είναι μόνο η Ρόδος. 
Είναι το Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, το Κέντρο 
Υγείας Έμπωνα, τα πολυδύναμα ιατρεία σε όλα 
τα χωριά, είναι το κέντρο υγείας Καρπάθου και 
τα πολυδύναμα ιατρεία της Κάσου, της Σύμης, 
του Καστελορίζου, της Τήλου και της Χάλκης. 
Έτσι λοιπόν το project που λέγεται γενικό νοσο-
κομείο Ρόδου δεν είναι τόσο απλό γιατί εκτείνε-
ται στα νησιά. Αυτό το κάνει ιδιαίτερο, το κάνει 
και μαγικό. Η νησιωτικότητα είναι κάτι το οποίο 
έχει χιλιοειπωθεί, αλλά τελικά η κεντρική εξουσία 
μέχρι σήμερα δεν το ‘χει λογαριάσει καθόλου.

Και ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν. Να προσπα-
θήσω εγώ τουλάχιστον με ό,τι δυνατότητες μου 
δίνεται στη δουλειά που έχω αναλάβει να μπορέσω 
να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτήν την ιστορία. Να 
δημιουργήσουμε στο Συμιακό τις προϋποθέσεις 
εκείνες που να μείνει στο νησί και το χειμώνα. 

Γνωρίζετε τα προβλήματα που έχουμε εδώ 
με πρώτο και κύριο το θέμα της έλλειψης προ-
σωπικού. Η Σύμη αυτή τη στιγμή έχει μείνει με 
5 άτομα ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με 
κενές θέσεις που περιμένουν νέα προκύρηξη και 
διαδικασία 1-1.5 χρόνο μέσω ΑΣΕΠ. Τι ενέργειες 
θα κάνετε σαν νοσοκομείο για να βελτιωθεί η 
κατάσταση; 

Ακριβώς μου μεταφέρερτε το πρόβλημα το 
οποίο ανέλαβα. Ανέλαβα ένα νοσοκομείο με τα 
παραρτήματά του, με τα νησιά του, με μείον 100 
άτομα προσωπικό. Είναι αλήθεια ότι δυστυχώς 
το θεσμικό πλαίσιο της χώρας είναι παλιό είναι 
δυσκίνητο και πρέπει ν’ αλλάξει. Εμένα ο ρόλος 
μου είναι να πιέζω προς αυτή την κατεύθυνση. 

Καταφέραμε να ζητήσει η περιφερειακή διοί-
κηση που λέγεται ΥΠΕ στο αίτημά της προς το 
υπουργείο να προκηρυχθούν 60 θέσεις για πρώτη 
φορά στην ιστορία του νοσοκομείου. Ελπίζω ότι το 
υπουργείο θα δει το αίτημα μας με βάση αυτό που 
είπα, την αρχή της νησιωτικότητας, και θα κατα-
λάβει τις ανάγκες μας προκειμένου να προκυρήξει 
αυτές τις 60 θέσεις. Νομίζω ότι όταν γίνει αυτό θα 
είμαστε πλήρως καλυμμένοι και θα μπορέσουμε 
να λειτουργήσουμε με ανθρώπινες συνθήκες 
εργασίας γιατί το γεγονός ότι έχουμε τόσα άτομα 
προσωπικό δεν σημαίνει ότι παρέχουμε υπηρεσίες 
υγείας χαμηλότερου επιπέδου απ΄ότι παρεί-
χαμε πριν που είμασταν περισσότεροι αλλά 
αυτό εξαρτάται και οφείλεται αποκλειστικά 
στο προσωπικό. 

Αυτό το βλέπετε ξεκάθαρα κι εδώ στη 
Σύμη. Βλέπετε τον αγώνα που κάνουν αυτοί οι 
άνθρωποι που κρατάνε αυτό το οικοδόμημα. 

είχατε και σύσκεψη στο Δημαρχείο. Πως πήγαν 
οι συναντήσεις; 

Πήγα και είδα τα ιατρεία στο Γιαλό και  το 
Χωριό, μίλησα μαζί τους, συγκινήθηκα πραγ-
ματικά απ΄τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των 
ανθρώπων εδώ, αυτών των 5 που είναι και κρατούν 
το οικοδόμημα που λέγεται Πολυδύναμο Ιατρείο 
Σύμης. Πραγματικά αξίζει να βγάλει κανείς το 
καπέλο, στην κ. Ανδρουτσοπούλου για τις προ-
σπάθειες που έχει καταβάλει. Είναι κομμάτι απ΄τη 
ζωή της και καταλαβαίνω όταν μιλάει βγάζει ένα 
πάθος, αυτό το εισπράττω και είμαι υποχρεωμένος 
συνειδησιακά να παλέψω μαζί της. 

Είχαμε και συνάντηση σήμερα στο Δημαρχείο. 
Ετέθησαν όλα τα θέματα και τα προβλήματα που 
απασχολούν τον τόπο στον τομέα της υγείας που 
εγώ ηγούμαι και ουσιαστικά δώσαμε κάποια νέα 
για τα οποία κάνουμε συνεχής πιέσεις με έγγραφα, 
με τηλέφωνα. Γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια 
κι από μένα να πιέσω προς την κυρία υπουργό ν’ 
αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, να το απελευθερώ-
σει, να το κάνει πιο σύντομο. 

Θέσατε κι εσείς το πρόβλημα πριν όταν είπατε 
για διαδικασίες 1-1.5 χρόνο. Είναι δυνατόν εν 
έτη 2010 να μιλάμε για τέτοιες διαδικασίες; Δεν 
μιλάω να πάψει η διαφάνεια που εγκυάται αυτή η 
ανεξάρτητη αρχή που λέγεται ΑΣΕΠ, μιλάω όμως 
για επίσπευση των διαδικασιών και ειδικά όταν 
μιλάμε για δομές υγείας.  

Σχετικά με την αλλαγή του οργανισμού λει-
τουργίας του ιατρείου της Σύμης, τι ενέργειες 
γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση; 

Η αλλαγή του οργανισμού λειτουργίας είχε 
προχωρήσει πριν πολλά χρόνια το 2003 αλλά ξαφ-
νικά σταμάτησε το 2004 και παρά το βομβαρδι-
σμό εγγράφων που έκανε η κ. Ανρουτσοπούλου 
δεν προχώρησε τίποτα. Σήμερα συμφωνήσαμε ότι 
ετοιμάζεται πλέον ολοκληρωμένη πρόταση απ’ 
την ίδια για την τροποποίηση και το προχωράμε 
άμεσα. Και επειδή στην πράξη βλέπεις πολλά 
πράγματα, είδα την ανάγκη για ένα καρδιολόγο 
και κοιτάμε μήπως αλλάξουμε μια ειδικότητα η 
οποία να μην είναι τόσο σημαντική για τη Σύμη 
και να ζητήσουμε να φέρουμε ένα καρδιολόγο. 

Σε τι χρονικό ορίζοντα βλέπετε την υλοποί-
ηση της αλλαγής του οργανισμού λειτουργίας και 
την προκύρηξη των νέων θέσεων; 

Άμεσα θα γίνουν οι ενέργειες από εμάς και 
όπως τα πάντα γίνονται με πιέσεις προς την 
κεντρική εξουσία θεωρώ ότι πιέζοντας θα έχουμε 
άμεσα μια τέτοια αλλαγή. Θ’ αργήσουμε να το 
χαρούμε όμως γιατί θα πρέπει να ενεργοποιη-
θεί σε μια μεταγενέστερη προκύρηξη η οποία 
προφανώς δεν τη βλέπω πριν από τον ενάμισυ 
χρόνο που θα ‘ρθουν οι προηγούμενοι. 

Απ’ ότι φαίνεται η κατασκευή του νέου 
ιατρείου θα ξεκινήσει και υπήρχαν κάποιες 
σκέψεις για μετατροπή του σε Κέντρο 
Υγείας. Είναι κάτι τέτοιο εφικτό και θα υπο-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΑΥΡΟΝ  christos@symigreece.com

ENOIKIAZETAI
Στο Πέδι ισόγειος χώρος 

100 τ.μ. περίπου ακριβώς δίπλα 
στη θάλασσα.

 Τηλ επικοινωνίας: 6944663661

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διώροφη κατοικία με ισόγειο στο Γιαλό 

Σύμης, πρώην Symi Visitor. 
Τηλ. 22410-33835 & 22410-20518

στηριχθεί από το Νοσοκομείο; 
Τα νέα από το ΕΣΠΑ ήταν καλά και για τη 

Σύμη με μια περικοπή αλλά νομίζω ότι το ποσό 
είναι αρκετό και προχωράμε στην κατασκευή 
του νέου ιατρείου. Αλλά νομίζω το να μιλάμε για 
Κέντρο Υγείας είναι πρόωρο.

Φαντάζομαι ότι στο καινούργιο ιατρείο θα 
προβλέπεται ODC (One Day Clinic) δηλαδή βρα-
χεία νοσηλεία όχι αυτή που έχουμε σήμερα που 
υπάρχουν τα κρεβάτια και τα παλεύει ο κύριος 
Ξανθός με νύχια και με δόντια. Από κει και πέρα 
δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που 
υπάρχουν μπορούμε να ζητήσουμε ένα Κέντρο 
Υγείας – Νοσοκομείο. Επειδή έχω δει πως λει-
τουργούν τα πράγματα νομίζω ότι θα είναι ευσε-
βής πόθος αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορούμε αν 
δούμε αν αυτό που έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ το 
κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να καλύ-
ψει της ανάγκες κέντρου υγείας. Το ν’ αλλάξει ο 
τίτλος στα χαρτιά είναι το πιο απλό. Σημασία έχει 
να υπάρχουν υποδομές. Και υποδομές θα προσπα-
θήσουμε να δημιουργήσουμε όσο μας περνάει απ’ 
το χέρι. 

Τον τελευταίο καιρό κάποιοι μιλάνε για προ-
πάθεια απαξίωσης του νοσοκομείου της Ρόδου. 
Ισχύει κάτι τέτοιο κι αν ισχύει έχει να κάνει σε 
τίποτα με τον ανταγωνισμό από τον ιδιωτικό 
τομέα; 

Εγώ δεν θεωρώ ότι ανταγωνίζομαι το ιδιωτικό 
νοσοκομείο και μη σας φανεί υπεροπτικό αλλά 
θεωρώ ότι είμαστε το ασφαλέστερο νοσοκομείο 
στο Νότιο Αιγαίο και νομίζω ότι από πλευράς 
επιπέδου παροχής υπηρεσειών υγείας παρά τις 
ελλείψεις μας μας σε προσωπικό είμαστε ιδιαί-
τερα ψηλά. Είμαστε θεωρώ η κορυφή στο Νότιο 
Αιγαίο (Κυκλάδες/Δωδεκάνησα) και το λέω εν 
πάση τιμή. 

Συνέχεια στη Σελίδα 5»

Από δεξιά: Μιχάλης Κόκκινος, Χαρίκλεια 
Ανδρουτσοπούλου, Γιώργος Κασσάρας.

Φώτο © SymiGreece.com



Ιούνιος 2010 ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης             5

σέας, τον εξευτελίζει και τον ξυλοφορτώνει με 
το ραβδί του μέχρι που αυτός βάζει τα κλάματα 
κι οι άλλοι τον περιγελούν…

Έτσι, θα ήθελα να ζητήσω από ΤΑ Νέα της 
Σύμης να δημοσιεύσουν σε αυτό το τεύχος και 
το «λόγο του Θερσίτη» που τελικά τόσο σάλο 
προκάλεσε στη μικρή Σύμη:

Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ 
Άλλοι πασχίζουν να επιβιώσουν κι άλλοι τρα-

πεζώνονται. 
Πού βρίσκετε την όρεξη εσείς που κόψατε 

μισθούς, συντάξεις και κεκτημένα δικαιώματα να 
τρώτε και να πίνετε με τα χρήματα του ελληνικού 
λαού; 

Πού είναι η λιτότητα; 
Πού είναι οι περικοπές; 
Για όσους έχασαν τη ζωή τους. Για όσους 

πασχίζουν να επιβιώσουν. 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΝΙΩΘΟΥΜΕ 

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ!
.

Ευχαριστώ - Με εκτίμηση,
Ειρήνη Γαζή, Σύμη

Λάβαμε μια ενημερωτική επιστολή από το 
Σύλλογο κατοίκων Νημποριού “Ο Ποσειδών“, 
αλλά δυστυχώς αδυνατούμε να τη δημοσιεύσουμε 
αφού υπερβαίνει τη μία σελίδα Α4. Πρακαλούμε 
τους επιστολογράφους μας να περιορίζουν τις επι-
στολές τους σε μια δακτυλογραφημένη σελίδα (300 
λέξεις) ώστε να μπορούμε τις δημοσιεύουμε.

Από τη Σύνταξη

«Θερσίτη εσύ γλωσσά, 
ατσαλόστομε!....................» 
(Οδυσσέας, «Ιλιάδα», Ραψωδία Β στ.246) 

Τον προηγούμενο μήνα συνέβη στη Σύμη ένα 
πολιτικά, κοινωνικά και οπωσδήποτε δημοσιο-
γραφικά, ενδιαφέρον περιστατικό. Απλοί πολί-
τες, οι οποίοι - απ’ όσο μαθεύτηκε τουλάχιστον 
- δεν ανήκουν οργανωμένα σε κάποιο κόμμα, 
διάλεξαν την παραμονή και ανήμερα της 8ης 
Μαΐου να τοιχοκολλήσουν ένα κείμενο διαμαρ-
τυρίας σε διάφορα σημεία του νησιού. Το ίδιο 
ακριβώς, μοίρασαν στους πολιτικούς που δεξι-
ώθηκαν μετά την παρέλαση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα του Γιαλού. 

Το όλο περιστατικό, που δεν ήταν παρά μια 
χαμηλών τόνων – κατά τη γνώμη μου – διαμαρ-
τυρία και απόηχος μόνο της λαϊκής αγανάκτησης 
που κλόνιζε όλη την Ελλάδα εκείνες τις μέρες 
για την κατάσταση στην οποία την έφεραν οι 
πολιτικοί της (και υπάρχουν αρκετά παραδείγ-
ματα διαπόμπευσης πολιτικών σε κοσμικές τους 
εμφανίσεις εκείνες τις μέρες που τα τηλεοπτικά 
κανάλια «έθαψαν»), αντιμετωπίστηκε από κάποι-
ους με τρόπο υπερβολικό θα ‘λεγα. Μου θύμισε 
το περίφημο επεισόδιο με το Θερσίτη, από τη Β 
Ραψωδία της «Ιλιάδας», την πρώτη φορά που 
στην παγκόσμια λογοτεχνία, ένας εκπρόσωπος 
του απλού λαού, με όλα του τα ελαττώματα 
«τολμάει» να αμφισβητήσει την εξουσία και 
σε μια συνέλευση των Αχαιών, αντιμιλάει στο 
βασιλιά Αγαμέμνονα. Το τίμημα βαρύ - ο Οδυσ-

Σελιδα διαλογου
Μπορείτε να στείλετε τις επώνυμες επιστολές σας (με διεύθυνση και τηλέφωνο) στη διεύ-
θυνση: info@syminews.com. Λόγω έλλειψης χώρου, παρακαλούμε να μην υπερβαίνουν τη 
μία σελίδα Α4 (300 λέξεις) ώστε να μην γίνονται περικοπές. Αν δεν επιθυμείτε την αναγραφή 
του ονόματός σας, παρακαλούμε να το αναφέρετε.

νέο άνθρωπο να αναλάβει την ευθύνη λει-
τουργίας ενός ολόκληρου νοσοκομείου και 
να πει στο τέλος της θητείας του ότι τα κατά-
φερε; 

Εγώ ένα πράγμα έχω να πω με σιγουριά 
και το λέω εν πάση τιμή. Θα δόσω κάθε δυνα-
τότητα που έχω ανθρώπινη, ψυχική, σωμα-
τική. Ήδη το κάνω.  Είναι και χρέος ζωής απ’ 
τη στιγμή που ανέλαβες μια τέτοια ευθύνη να 
βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά και να πεις 
ότι ουσιαστικά δρομολόγησες τις διαδικασίες 
για να φτάσει πλέον να αισθάνεται ο Δωδεκα-
νήσιος και ο επισκέπτης της Δωδεκανήσου ότι 
δεν υπάρχει τίποτε που να μην γίνεται στον 
τόπο του

Δεν είμαι ξένος στη Σύμη, έχω περάσει 
από δω έχω μείνει μέρες εδώ έχω ρίζες μέσω 
της γυναίκας μου απο δω, άρα λοιπόν πονάω 
διαφορετικά τον τόπο και νοιώθω διαφορετικά 
το πάθος των ανθρώπων που δουλεύουν εδώ 
στον τομέα το δικό μου. Διαφορετικά νοιώθω 
το πάθος της Ανδρουτσοπούλου, του Ξανθού, 
των παιδιών που είναι μέσα και παλεύουν 
νύχτα μέρα, της αγροτικής γιατρού, διαφορε-
τικά το νοιώθω και τελικά εσείς το ξέρετε από 
προσωπική πείρα, όποιος έρχεται σ’ αυτόν τον 
τόπο τον αγαπά. Το βγάζει αυτό η Σύμη. 

Και νομίζω ότι αν δώσουν τα κίνητρα για 
να βοηθήσουν το γιατρό να έρθει, να βοη-
θήσουν το προσωπικό να έρθει, εγώ τελικά 
νομίζω ότι θα μείνει οικειοθελώς εδώ. Υπάρ-
χουν άνθρωποι που θα ‘ρθουν και θα συνταξι-
οδοτηθούν από ‘δώ και θα το δείτε. Αρκεί ν’ 
αλλάξουν τα κίνητρα. Αρκει ν’ ακουστούν οι 
φωνές μας. 

Συνέντευξη Μιχάλη Κόκκινου
« Συνέχεια από τη σελίδα 4

Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια ευαισθη-
σία κοινωνική για το νοσοκομείο. Δεν είναι 
δυνατόν λοιπόν η υπερπροσπάθεια που κάνει 
αυτή τη στιγμή το προσωπικό με μείον 70 
ανθρώπους, με διπλοβάρδιες, με ρεπό που 
δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί να μην περνάει 
στην κοινωνία. Άρα δεν θεωρώ ότι ουσια-
στικά υπάρχει κάποιος δάκτυλος γι αυτή την 
προσπάθεια απλά η ίδια η κοινωνία φωνά-
ζει. Η ίδια η κοινωνία ακούει την κραυγή 
της αγωνίας της δικιάς μας και τη μεταφέρει 
στα ΜΜΕ. Ίσως είναι και δικιά μας ευθύνη 
επικοινωνιακά να περάσουμε ακριβώς αυτό 
ότι ναι πράγματι έχουμε λίγο προσωπικό ναι 
πράγματι έχουμε προβλήματα στο σύστημα 
το οποίο είναι δισκίνητο, είναι σκουριασμένο 
και πρέπει ν’ αλλάξει, αλλά όχι... παρέχουμε 
τις καλύτερες υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο κι 
αυτό πρέπει να περάσει και στον ντόπιο και 
στον επισκέπτη. 

Όχι δεν αισθάνομαι ότι κυνδινεύουμε από 
κανέναν και όσο καταφέρνουμε να ξεγελάμε 
το σύστημα ή όταν καταφέρουμε να πείσουμε 
το σύστημα ν’αλλάξει θα έχουμε κάνει ένα 
τεράστιο βήμα μπροστά. Γιατί μιλάμε για 
σύστημα, η κεντρική εξουσία είναι σύστημα 
δεν εξαρτάται απ’ την εκάστοτε κυβέρνηση. 
Ελπίζω αυτή η κυβέρνηση να καταφέρει να 
το αλλάξει, ν’ αλλάξει αυτά τα γρανάζια να 
τα λαδώσει να τα κάνει να λειτουργήσουν πιο 
γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Όταν το 
καταφέρουμε τότε πια θα λειτουργούμε και με 
τα ίδια μέτρα και με τα ίδια σταθμά που λει-
τουργούν στην ιδιωτική υγεία. 

Τελειώνοντας, πόσο εύκολο είναι για ένα 
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Ε/Γ - Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΤΡΙΤΗ
  01/06/10   31/08/10

ΔΕΥΤΕΡΑ

Ε/Γ ΣΥΜΗ ΙΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Στις 11 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή και 
ώρα 13.00, θα γίνει η τακτική γενική 
συνέλευση της ΑΝΕΣ, η οποία δεν 
πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου, λόγω 
έλλειψης απαρτίας. Η γενική συνέλευση θα 
ασχοληθεί με τα ίδια ακριβώς θέματα που 
είναι διατυπωμένα στην προκήρυξη που 
στάλθηκε στους μετόχους και καλούνται 
όλοι οι μέτοχοι να παραβρεθούν.

Ο Ιούνιος δεν ήταν ότι το καλύτερο 
για την ΑΝΕΣ. Είχε δύο απώλειες 
οι οποίες στοίχισαν στην οικογένεια 
της εταιρείας. Για να γίνουμε πιο 
συγκεκριμένοι, πριν λίγες μέρες, ξαφνικά, 
χάσαμε έναν άνθρωπο εργατικό και 
άριστο οικογενειάρχη, τον Παναγιώτη 
Καρακατσάνη, πλήρωμα στον «Πρωτέα». 
Η διοίκηση εκφράζει στην οικογένειά του 
τα θερμά της συλλυπητήρια. 

Η δεύτερη απώλεια είναι αυτή της 
υποβολής παραίτησης του Γιάννη Χάσκα, 
στελέχους της εταιρείας μας. Εδώ και 18 
χρόνια ξεκινώντας από πολύ χαμηλά στην 
ΑΝΕΣ κατόρθωσε με την εργατικότητά 
του να αποσπάσει την εμπιστοσύνη των 
εκάστοτε διοικήσεων και να φθάσει σε 
υψηλόβαθμα πόστα. Η οικονομική, όμως, 
κρίση και οι ανειλημμένες προσωπικές 
και οικογενειακές υποχρεώσεις τον 
ανάγκασαν να μπαρκάρει. Είμαστε 
σίγουροι ότι και εκεί που πήγε θα επιτύχει. 
Για τις επί 18 χρόνια υπηρεσίες του, η 
εταιρεία τον ευχαριστεί

Επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση

Τώρα και στη Σύμη!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

Λόγω πληθώρας ύλης η συνέχεια της ιστορικής στήλης 
για τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, η λογοτεχνική στήλη, καθώς κι ένα 
ενδιαφέρον άρθρο για την αναμενόμενη προκύρηξη του επιδοτούμενου 

προγράμματος ΟΠΑΑΧ σπό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
θα δημοσιευθούν στο φύλλο του Ιουλίου.

Λιμενικό έργο στον 
Πανορμίτη & καταφύγιο 
σκαφών στο Πέδι
Στις 20 Ιουλίου πρόκειται να δημοπρατηθεί 
από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου 
το έργο που καθυστερεί εδώ και χρόνια στον 
Πανορμίτη, και αφορά την ανακρηπίδωση του 
λιμανιού. 

Ακόμη, μέσα στον Ιούλιο αναμένεται 
να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες στο 
καταφύγιο τουριστικών σκαφών στο Πέδι, 
ύστερα από διευθέτηση των οικονομικών 
εκκρεμοτήτων μεταξύ ΕΟΤ και εργολάβου, 
και η οποία επιτεύχθηκε με την συμβολή του 
υφυπουργού Τουρισμού κ. Γ. Νικητιάδη. Όπως 
μας ενημέρωσαν, το έργο θα τελειώσει μέχρι τα 
τέλη Σεπτεμβρίου.

Δ.Π.Χ.

Ο δρόμος του Νημποριού
Τελείωσαν οι εργασίες τσιμεντόστρωσης του 
δρόμου από Γιαλό-Νημποριό και ήδη γίνεται ο 
καθαρισμός του οδοστρώματος. 

Από ότι μαθαίνουμε, μέσα στον Σεπτέμβριο 
θα γίνουν τα εγκαίνια του δρόμου, οπότε μπο-
ρούμε να υποθέσουμε ότι θα έχει γίνει τόσο η 
πλακόστρωση του πεζοδρομίου (ας το φαρδύ-
νουν λίγο), όσο και η τοποθέτηση των φωτιστι-
κών σωμάτων.

Δ.Π.Χ.

Αφίξεις κρουαζιερόπλοιων 
στο λιμάνι της Σύμης
Τον Ιούλιο μήνα προβλέπεται να καταπλεύσουν στο 
λιμάνι μας τα παρακάτω κρουαζερόπλοια.

- 6/7     στις 10.00   SALAMIS
- 15/7   στις 11.00   SAMPHIRE
- 15/7   στις 11.00   SALAMIS
- 18/7   στις   9.00   SALAMIS
- 30/7   στις 10.00   STAR FLYER
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