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«Αν δεν μας 
αφήσετε να 

ονειρευτούμε, δεν 
θα σας αφήσουμε 

να κοιμηθείτε». 
Σύνθημα από τη 

συγκέντρωση 
«αγανακτισ-

μένων» πολιτών 
στην Ισπανία.

Σημεια των Καιρων

Η διακοπή για δύο ημέρες των δρο-
μολογίων του «Πρωτέα», λόγω ανα-
μονής έκδοσης από το νηογνώμονα 
ενός πιστοποιητικού που είχε λήξει, 
η μη υλοποίηση από πλευράς υπουρ-
γείου της υπόσχεσης για προσέγγιση 
του πλοίου «Διαγόρας» στο νησί 
μας, οι αναδουλειές –λόγω οικονο-
μικής κρίσης η οποία έχει πλήξει όλα 
τα επαγγέλματα (ακόμα δεν είδαμε 
τίποτα) – ήταν οι αιτίες που έσπρωξαν 
συμπατριώτες μας επαγγελματίες και 
μη, να προβούν σε παράσταση δια-
μαρτυρίας στο Δήμο. 

Η παράσταση έγινε στις 11.00 της 
24ης Μαΐου και από πληροφορίες που 
είχαμε (δυστυχώς δεν είχαμε ενημε-
ρωθεί για να παραστούμε) η συζήτηση 
επεκτάθηκε ως συνήθως και σε άλλα 
θέματα. Κάποια στιγμή μάλιστα δεν 
έλειψαν οι μικροεντάσεις όπως και οι 
λεκτικοί διαπληκτισμοί μεταξύ δημο-
τών και Δημάρχου, αλλά και μεταξύ 
δημοτών και του αντιπροέδρου της 
ΑΝΕΣ ο οποίος ήταν τυχαία στο Δημαρ-
χείο. 

Εν ολίγοις, ορισμένοι υιοθετώντας 
την παραπληροφόρηση που οργιάζει 
τελευταία, ότι δήθεν η ΑΝΕΣ τελείωσε, 
ο «Πρωτέας» κατασχέθηκε, και ότι η 
ΑΝΕΣ είναι αυτή δήθεν που εμποδίζει 
το πλοίο «Διαγόρας» να έρχεται στη 
Σύμη, δημιούργησαν κλίμα έντασης. 
Φυσικά οι ευσεβείς πόθοι διαψεύσθη-
καν, αφού και το «Πρωτέας» συνεχίζει 
τα δρομολόγιά του αλλά και το «Δια-
γόρας» προσεγγίζει δύο φορές την 
εβδομάδα στο λιμάνι μας, γιατί όπως 
διατείνονται ορισμένοι ειρωνευόμε-
νοι… ο Δήμος φάρδυνε το λιμάνι και η 
BLUESTAR κόντυνε το πλοίο της. 

Πριν προχωρήσουμε, να σας ενη-
μερώσουμε ότι ακριβώς την προη-
γούμενη ημέρα, δηλ. τη Δευτέρα 23 
Μαϊου, το Δημοτικό Συμβούλιο σε 
τακτική του συνεδρίαση αποφάσισε 
ομόφωνα να ζητήσει από το αρμόδιο 
υπουργείο να προχωρήσει στην επι-
δότηση τριών δρομολογίων την εβδο-
μάδα για τη γραμμή Ρόδο-Σύμη-Ρόδο, 
με την προϋπόθεση ότι το πλοίο που 
θα επιδοτηθεί θα εκτελεί και τρία μη 

Όλα μας τα καράβια  
Η έκτακτη Γ.Σ. της ΑΝΕΣ, η παράσταση  

διαμαρτυρίας και μια περίεργη επιστολή
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επιδοτούμενα δρομολόγια. Επιπρό-
σθετα το Δ.Σ. ζητά το πλοίο αυτό να 
πληροί τις προϋποθέσεις για την μετα-
φορά εκτός επιβατών, ικανού αριθμού 
οχημάτων ΙΧ και φορτηγών, ώστε να 
εξυπηρετούνται οι εμπορευματικές 
ανάγκες του νησιού, αλλά και να είναι 
άνω των 75 μέτρων ώστε να δύναται 
να ταξιδεύει και με ανέμους εντάσεως 
άνω των 8 μποφόρ.

 Στην ίδια συνεδρίαση το Δημ. Συμ-
βούλιο και πάλι ομόφωνα αποφάσισε 
να παρέμβει ο Δήμος και να στηρίξει 
την ΑΝΕΣ στην εκδίκαση της υπαγωγής 
της εταιρείας στο άρθρο 99, (9 Ιου-
νίου), και να παραστεί σ’ αυτήν ο νομι-
κός σύμβουλος του Δήμου.

Μια μέρα νωρίτερα (22 Μαΐου) 
και ύστερα από αίτημα του Δήμου, 
πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική 
Συνέλευση της ΑΝΕΣ στο Πανορμί-
τειο Συνεδρειακό Κέντρο, στην οποία 
έλαβαν μέρος περί τα 35 άτομα. Η 
Γενική Συνέλευση που ξεκίνησε στις 
13.10, ολοκληρώθηκε στις 16.15 και 
προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Τσαβαρής, 
ενώ γραμματέας ήταν η εκπαιδευτικός 
κ. Μαρία Τσαβαρή.

Στην αρχή της συνεδρίασης ο πρόε-
δρος του Δ.Σ. κ. Αντώνης Χατζημάρκος 
εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης «ενημέρωση των μετόχων 
για την οικονομική κατάσταση της 
εταιρείας και για τους λόγους που 
οδήγησαν το Δ.Σ. να λάβει την από-
φαση για την ένταξή της στις διατάξεις 
του άρθρου 99 του νόμου 3588/2007». 
Έκανε αναδρομή στην οικονομική 
κατάσταση της ΑΝΕΣ από το 2002 
όταν, όπως ανέφερε, λόγω του αντα-
γωνισμού που ξεκινούσε τότε έπρεπε 
να παρθούν μέτρα για το μέλλον της 
εταιρείας, και αναφέρθηκε στα οικο-
νομικά προβλήματα του τελευταίου 
έτους και στο πρόβλημα ρευστότητας 
που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει η 
εταιρεία λόγω της οικονομικής κρίσης, 
με επακόλουθο τη μη προεξόφληση 
των τιμολογίων από τις τράπεζες.

Συνέχεια στη Σελίδα 4»

Νέο Ξεκίνημα
Καλώς ορίσατε στη ΣΥΜΗ NEWS, τη νέα 
εφημερίδα της Σύμης που από αυτό το 
φύλλο κάνει ένα νέο (έγχρωμο) ντεμπού-
το στην έντυπη ενημέρωση του νησιού, με 
νέο ιδιοκτήτη και νέο εκδότη όπως μπο-
ρείτε να δείτε στην ταυτότητα της εφημε-
ρίδας στη σελίδα 2.

Πρόθεσή μας (προς το παρόν) είναι η 
ΣΥΜΗ NEWS να κυκλοφορεί κάθε μήνα 
με 12 σελίδες και να περιλαμβάνει ένα 
ένθετο στα αγγλικά. Ελπίζουμε ότι με τη 
φιλοξενία ικανού αριθμού διαφημίσεων 
θα είμαστε σε θέση να τα καταφέρουμε.

Επιδίωξή μας είναι η ΣΥΜΗ NEWS να 
εξελιχθεί σε μια πραγματικά συμμετοχική 
εφημερίδα και σ’ αυτό ζητάμε την βοήθειά 
σας. Περιμένουμε τα δικά σας άρθρα, τις 
δικές σας επιστολές, τα δικά σας σχόλια 
για τα καλώς ή τα κακώς κείμενα στο νησί 
μας, για το τι σας αρέσει, τι σας ενοχλεί, τι 
σας προβληματίζει. 

Έχουμε πολλές ιδέες για το πως να κά-
νουμε τη ΣΥΜΗ NEWS ακόμα καλύτερη, 
κάποιες από τις οποίες θα αρχίσετε να 
βλέπετε από το επόμενο φύλλο. Αλλά πε-
ριμένουμε και τις δικιές σας προτάσεις για 
το πως θα θέλατε τη εφημερίδα μας.

Στις προθέσεις της νέας ιδιοκτησίας 
ήταν να συνεχίσουμε την έκδοσή της εφη-
μερίδας με τον τίτλο που είχε ήδη («Τα 
Νέα της Σύμης»), γιατί πιστεύαμε και πι-
στεύουμε ότι αυτή αγαπήθηκε και «αγκα-
λιάστηκε» από όλους τους αναγνώστες 
της. Απόδειξη το εύρος των αναγνωστών, 
τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα εμψύ-
χωσης για το νέο εγχείρημα. Προέκυψε 
όμως ένα ζήτημα. 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του εκδό-
τη με τον Δήμαρχο, του ανακοινώθηκε ότι 
στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής είναι 
να εκδίδει κάθε τρίμηνο ή τετράμηνο ένα 
ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο θα φέρει 
τον τίτλο «Τα Νέα της Σύμης» και θα απο-
τελεί συνέχεια της εφημερίδας. Όλα αυτά 
βέβαια «Καλλικράτη» επιτρέποντος και οι-
κονομικών ευημερούντων.

Νέος τίτλος λοιπόν, νέος αριθμός έκ-
δοσης, και νέο ξεκίνημα. 

Καλή ανάγνωση!

Συρρικνωμένο το 
φετινό φεστιβάλ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΥΡΟΝ christos@symigreece.com

Η οικονομική δυσ-
πραγία στη χώρα μας 
και κατ’ επέκταση στη 
Σύμη δεν θα μπορούσε 
ν’ αφήσει ανέγγιχτο το 
Φεστιβαλ Σύμης. Στην 
τελευταία συνεδρίασή 
του το Δημοτικό Συμ-
βούλιο αποφάσισε οι 
εκδηλώσεις του φετινού 
φεστιβάλ να γίνουν εκ 
των ενόντων αποφεύγο-
ντας τις μεγάλες εκδηλώσεις και τα έξοδα που αφορούν 
την κάλυψη εισιτηρίων και στη διαμονή μεγάλων σχη-
μάτων. Έτσι για φέτος το φεστιβαλ θα έχει περισσότερο 
τοπικό χαρακτήρα με τη συμμετοχή των πολιτιστικών 
σωματείων του νησιού, ίσως και της Ρόδου.

Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, 
οι πληροφορίες της «Σ» αναφέρουν  ότι το 17ο Φεστι-
βάλ Σύμης θα περιλαμβάνει: τη γιορτή κρασιού με την 
Ένωση Γυναικών Σύμης, το Συμιακό Θέατρο με το έργο 
«Η αρκόντισσα της πλάτσας» σε σκηνοθεσία Μανώλη 
Αντωνόγλου στις 13 Αυγούστου, εκδήλωσεις με τα 
χορευτικά συγκροτήματα της Ειρήνης Μυλωνάκη και της 
Ένωσης Γυναικών Σύμης, μια χορωδία 50 παιδιών από 
τη Ρόδο, το πανηγύρι στον Μεγάλου Σωτήρη στον Άγιο 
Παντελεήμονα και στη Νίμο, τον αγώνα ProBase Beach 
Challenge στον Αη Γιώργη το Δυσσάλωνα (αναλυτικό 
ρεπορτάζ στη σελίδα 7), το καθιερωμένο διήμερο εκδη-
λώσεων (1-2 Σεπτεμβρίου) μεταξύ των Δήμων Σύμης 
και Ντάτσας και ίσως (δεν είναι οριστικό) την εκδήλωση 
κλασσικής μουσικής που τα τελευταία χρόνια πραγμα-
τοποιείται σε συνεργασία με την πρεσβεία της Αυστρίας. 

Υπάρχουν σκέψεις να πραγματοποιούνται κάποιες 
μουσικές εκδηλώσεις τα σαββατοκύριακα στην κεντρική 
πλατεία του Γιαλού, αλλά μέχρι να εξεταστεί το οικονο-
μικό κόστος, τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται σίγουρο.

Για όλα τα νεώτερα σχετικά με το φετινό φεστιβάλ θα 
σας ενημερώσουμε στο επόμενο φύλλο της «Σ». Τέλος 
να θυμίσουμε ότι όπως κάθε χρόνο, η (ανεπίσημη) ιστο-
σελίδα του Φεστιβάλ Σύμης www.SymiFestival.com θα καλύ-
ψει διαδυκτιακά τις φετινές εκδηλώσεις με νέα, κριτικές, 
ζωντανές καλύψεις, φωτογραφίες και βίντεο.
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Ναυτικά Πρακτορεία 
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Κώστας 6932245347 • Θανάσης 6946568731 
Θόδωρος 6945531676

ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΜΗΣ: «Έχουμε ξεπεράσει τις 
σωματικές, διανοητικές & ψυχικές μας αντοχές»
H διευθύντρια του Πολυδύναμου Ιατρείου 
Σύμης κ. Χαρίκλεια Ανδουτσοπούλου έστειλε 
την παρακάτω επιστολή προς το Γενικό Νοσο-
κομείο Ρόδου με θέμα τις εφημερίες του πο-
λυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Σύμης. 
Η επιστολή κοινοποιήθηκε προς την 2η Υ.ΠΕ. 
Πειραιώς και Αιγαίου, το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Δήμαρχο 
και Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σύμης και τον 
Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου 
κ. Μπούτσικο. 

Η επιστολή αναφέρει τα εξής: 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα εφημεριών 
για το μήνα Ιούνιο 2011 παρέχει κάλυψη μόνο 
μέχρι και τη 14η ημέρα αυτού, ήτοι μέχρι και 
την 14-06-2011. 

Οι τιθέμενες εφημερίες των Ιατρών του 
Πολυδύναμου Ιατρείου Σύμης για το μήνα Ιού-
νιο 2011, είναι αυτές που προβλέπονται, ως 
ανώτατο υποχρεωτικό όριο, στο άρθρο 4 του 
Ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α’ 129) για τη Ζώνη Β’, στην 
οποία ανήκει το Π.Ι. Σύμης, σε συνδυασμό με 
τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.3754/2009 
(ΦΕΚ Α’ 43), σύμφωνα με την οποία «απαγο-
ρεύεται η μετατροπή των ενεργών εφημεριών 
σε εφημερίες ετοιμότητας», διάταξη η οποία 
εξακολουθεί να ισχύει και δεν έχει καταργη-
θεί από άλλη διάταξη Νόμου. 

Επισημαίνουμε, επίσης, ότι ο Ιατρός θα 
πρέπει να εκτελεί εφημερία ετοιμότητας μόνο 
σε περίπτωση που άλλος Ιατρός της ίδιας ή 
συναφούς ειδικότητας εκτελεί ενεργό εφη-
μερία, προκειμένου να αξιολογήσει το περι-
στατικό και να κρίνει την αναγκαιότητα της 
κλήσης. 

Η εισήγηση, συνεπώς, του Επιστημονικού 
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου 
για τη πιστή τήρηση του πλαισίου εφημέ-
ρευσης, δηλαδή ένας Ειδικευμένος Γενικής 

Ιατρικής σε εφημερία ετοιμότητας και ένας 
Αγροτικός Ιατρός σε ενεργό εφημερία, εφό-
σον υπάρχει, όπως προκύπτει από το με αριθ.
πρωτ.9060/09-05-2011 έγγραφο, όχι μόνο 
δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, αλλά και δεν υπα-
κούει σε κανένα πρότυπο ασφαλούς εφημέ-
ρευσης τόσο για τον ίδιο τον Ιατρό όσο και για 
τους ασθενείς. 

Θεωρούμε, ότι είναι γνωστή η με αριθ.
πρωτ.439/20-09-2006 Εγκύκλιος του Υφυ-
πουργού Υγείας, η οποία κοινοποιήθηκε σε 
όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες και όλα 
τα Nοσοκομεία της Χώρας, σύμφωνα με την 
οποία οι ασκούντες έργο ειδικευόμενοι Ιατροί 
στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων (Τα-
κτικά, Εφημερίας και Επειγόντων Περιστατι-
κών/ΤΕΠ) όπως και στα Εσωτερικά Τμήματα 
και Πτέρυγες των Νοσοκομείων, λειτουργούν 
πάντοτε υπό την άμεση καθοδήγηση και επί-
βλεψη του υπευθύνου ειδικευμένου Ιατρού, 
κατ’ εντολή του οποίου και ενεργούν. Η εφαρ-
μογή της γενικής αυτής αρχής επιβάλλεται 
πολύ περισσότερο για Αγροτικό Ιατρό, όχι 
μόνο για τη διασφάλιση του ίδιου και των 
ασθενών αλλά και της Υπηρεσίας από τυχόν 
ευθύνες σε περίπτωση προβλήματος. 

Είναι αδύνατο να αποκαλείται ασφαλές 
ένα Πρόγραμμα εφημέρευσης χωρίς τη συνε-
χή παρουσία Ιατρού στο Π.Ι. Σύμης και μάλι-
στα σε τουριστική περίοδο (από το μήνα Απρί-
λιο έως και το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους), 
κατά την οποία η κίνηση των επισκεπτών στο 
νησί είναι ιδιαίτερα αυξημένη. 

Είναι άκρως επικίνδυνο το προτεινόμενο 
από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσο-
κομείου Ρόδου Πρόγραμμα εφημέρευσης, 
όπου, σε μέρη με μεγάλη τουριστική κίνηση, 
όπως η Σύμη, να μας ζητείται ο ειδικευμένος 
Ιατρός να μην είναι παρών στο Ιατρείο και να 
βρίσκεται μόνο σε εφημερία ετοιμότητας. 

Αναρωτήθηκε κανείς ποιός θα δει τα επεί-
γοντα περιστατικά; 

Στο Π.Ι. Σύμης υπηρετούν σήμερα μία Δι-
ευθύντρια Γενικής Ιατρικής και ένας Επιμελη-
τής Α’ Παθολογίας. Οι δύο θέσεις αγροτικών 
θα είναι κενές από 26/5/11 καθώς ο ένας και 
μοναδικός αγροτικός Παπαζάχος Κωνσταντί-
νος που υπηρετεί παραιτείται. 

Η δεύτερη θέση Αγροτικού Ιατρού όπως 
και η θέση Παιδιάτρου παραμένουν κενές και 
δεν έχει γίνει ακόμη δυνατή η μετατροπή της 
σε θέση Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας που 
έχει ζητηθεί. Επίσης, οι θέσεις χειριστή ακτι-
νολογικού και μαίας παραμένουν κενές μετά 
τη παραίτηση των μέχρι τώρα υπηρετούντων. 

Κάνουμε δραματική έκκληση για την άμε-
ση πρόσληψη Επικουρικού Ιατρού και ενός 
Αγροτικού Ιατρού. Όπως είναι γνωστό, η ετή-
σια κίνηση του Π.Ι. Σύμης για το έτος 2010, 
ήταν 20.220 επισκέψεις ασθενών και συνεπώς 
δύο μόνο ειδικευμένοι Ιατροί χωρίς Αγροτικό 
Ιατρό, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ανταπε-
ξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, 
αν λάβουμε μάλιστα υπόψη, ότι πολλές βάρ-
διες δεν καλύπτονται ούτε από Νοσηλεύτρια. 

Μπροστά στο παραπάνω περιγραφόμενο 
αδιέξοδο, είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε 
τα εξής ερωτήματα: 

- Πως ένας εφημερεύων Ιατρός θα μπο-
ρέσει να ανταπεξέλθει μόνος σε επείγοντα 

περιστατικά, που πολλές φορές συμβαίνουν 
συγχρόνως ή αφορούν περισσότερα του ενός 
άτομα χωρίς δεύτερο Ιατρό; 

- Πως ένα άτομο θα καλύπτει και τα επεί-
γοντα περιστατικά, που συμβαίνουν σε άλλα 
μέρη του νησιού, όπως στον Πανορμίτη, στο 
Πέδι; 

- Πως θα εξετάσει σωστά μόνος τα 90 άτο-
μα, που επισκέπτονται το 24ωρο το Ιατρείο 
Γυαλού, όταν αυτή τη στιγμή που εφημερεύ-
ουμε δύο, έχουμε φθάσει τα όρια της αντο-
χής; 

Όπως γνωρίζετε, με τα με αριθ.
πρωτ.34/20-08-2010, 37/01-09-2010, 18/09-
03-2011, 23/20-04-2011 και 30/05-05-2011 
διαδοχικά μας έγγραφα, σας καταστήσαμε 
κοινωνούς της παρούσας τραγικής κατάστα-
σης. Ο Παθολόγος του Π.Π.Ι. Σύμης κος Ξαν-
θός με έγγραφά του προς το Νοσοκομείο Ρό-
δου έχει ήδη προειδοποιήσει για τον κίνδυνο 
να υποστεί Έμφραγμα μυοκαρδίου ή Αγγεια-
κό εγκεφαλικό αν εφημερεύει μόνος. 

Η μετακίνηση δύο αγροτικών ιατρών και 
ενός ειδικευμένου είναι η μόνη λύση για να 
μπορέσει το ιατρείο να συνεχίσει την λειτουρ-
γία του. 

Σας ενημερώνουμε για μια ακόμη φορά, 
ότι έχουμε ξεπεράσει τις σωματικές, διανο-
ητικές και ψυχικές μας αντοχές και στη κυρι-
ολεξία σας ικετεύουμε να πάρετε πρόσφορα 
μέτρα για τη διάσωση της αξιοπρέπειάς μας 
και την ασφάλεια των ασθενών, πριν είναι 
πολύ αργά και θρηνήσουμε θύματα. 

Η Διευθύντρια του Π.Π.Ι. Σύμης
Χαρίκλεια Ανδρουτσοπούλου 

Η παραπάνω επιστολή διαβάστηκε από 
την κ. Χαρίκλεια Ανδουτσοπούλου στην τε-
λευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Σύμης, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα 
ότι: 

«Η κατάσταση στο Π.Π.Ι Σύμης είναι εξαι-
ρετικά δύσκολη, καθώς το ιατρείο θα βρίσκε-
ται το μήνα Ιούνιο ακάλυπτο από ειδικευμένο 
ιατρό δεκάξι ημέρες και από αγροτικό ιατρό 
είκοσι τρεις ημέρες. Η μετακίνηση δύο αγρο-
τικών ιατρών και ενός ειδικευμένου είναι η 
μόνη λύση για να μπορέσει το ιατρείο να συ-
νεχίσει την λειτουργία του. 

Η θέση Παιδιάτρου παραμένει κενή μετά 
από δύο άγονες προκηρύξεις και δεν έχει γίνει 
ακόμη δυνατή η μετατροπή της θέσης παιδιά-
τρου σε θέση Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας 
που έχει ζητηθεί. Επίσης τα δύο αγροτικά ια-
τρεία της Σύμης δεν έχουν χαρακτηριστεί ως 
άγονα όπως των γύρω νησιών με αποτέλεσμα 
να είναι συνεχώς κενά. Οι θέσεις χειριστή 
ακτινολογικού και μαίας παραμένουν κενές 
παρότι η παραίτηση των μέχρι τώρα υπηρε-
τούντων έχει γίνει πριν ένα χρόνο. 

Για την ασφαλή λειτουργία των εφημε-
ριών, την αποφυγή της ψυχοσωματικής εξά-
ντλησης όλου του ιατρικού προσωπικού και 
την εύρυθμη λειτουργία του Π.Ι.Σύμης καθώς 
και την εξυπηρέτηση των πολιτών αναθέτει 
στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Σύμης Ελευ-
θέριο Γ. Πάσσο τη σύνταξη εξωδίκου δήλωσης 
κατά του Νοσοκομείου Ρόδου, της 2η Υ.ΠΕ. 
Πειραιώς και Αιγαίου, και του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Aποψεισ
Είναι δυνατόν;
Εδώ και μερικά χρόνια, άρχισε και σε 
πολλά τμήματα της χώρας ολοκληρώ-
θηκε, η διαδικασία σύνταξης κτηματο-
λογίου με σκοπό την άρση του χάους 
που επικρατούσε στο ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς των ακινήτων.

Σημειωτέον ότι η Ελλάδα ήταν η 
μοναδική χώρα της Ευρώπης που εστε-
ρείτο κτηματολογίου.

Πολλοί θεώρησαν ότι η διαδικασία 
αυτή ήταν μια ευκαιρία για νομιμοποί-
ηση αυθαιρέτων καταπατήσεων κυρί-
ως εις βάρος Δημοσίων ή Δημοτικών 
ιδιοκτησιών και μάλιστα εις βάρος κοι-
νοχρήστων ή κοινωφελών χώρων. Η 
μέθοδος ήταν η δημιουργία νομιμοφα-
νών, αλλά στην ουσία άκυρων τίτλων.

Στην τελική φάση της διαδικασίας 
του Κτηματολογίου η προβλεπόμενη 
από τον νόμο Επιτροπή (αποτελούμε-
νη από έμπειρους νομικούς, τεχνικούς 
και διοικητικούς υπαλλήλους), με τη 
βοήθεια των τεκμηριωμένων ενστά-
σεων που είχαν υποβληθεί, απέδωσε 
οριστικά πολλούς από τους καταπα-
τημένους χώρους στους πραγματικούς 
ιδιοκτήτες. Οι αποφάσεις αυτές πλέον 
μόνο με δικαστική απόφαση μπορού-
σαν να τροποποιηθούν. 

Πολλοί όμως εκ των καταπατητών 
δεν μπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν 
ότι πράγματι κάτι πολύ σημαντικό είχε 
αλλάξει και ακολουθώντας παλιές και 
ξεπερασμένες πρακτικές,  άρχισαν να 
προσφεύγουν στα δικαστήρια ζητώ-
ντας ουσιαστικά να νομιμοποιηθεί η 
αυθαίρετη καταπάτηση.

Η ελπίδα των καταπατητών για «δι-
καίωσή» τους από τα δικαστήρια βασι-
ζόταν στην προσδοκία τους για «χαλα-
ρή» ή ανύπαρκτη νομική υποστήριξη 
εκ μέρους των πραγματικών κυρίων 
δηλαδή του Δημοσίου ή των Δήμων. 

Είναι δυνατόν να μη γνωρίζουν 
την υποχρέωση των πραγματικών κυ-
ρίων να στηρίξουν τα δικαιώματά τους;

Είναι δυνατόν να ελπίζουν ότι αι-
ρετοί ή δημόσιοι υπάλληλοι θα συνερ-
γήσουν με πράξεις ή παραλείψεις δια-
πράττοντας το αδίκημα της απιστίας;

Είναι δυνατόν να αγνοούν τις βα-
ρύτατες ποινικές ευθύνες όσων με πρά-
ξεις ή παραλείψεις συνεργούν σε αυτά;

Είναι δυνατόν να αγνοούν ότι οι 
κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι εί-
ναι πράγματα εκτός συναλλαγής και 
ότι οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασής 
τους (γονικές παροχές, πωλήσεις κλπ) 
είναι άκυρη και δεν παράγει νόμιμα 
αποτελέσματα;

Κανονικά κανένας δεν δικαιούται 
να τα αγνοεί.

Ελπίζουμε αυτά να συμβαίνουν αλ-
λού και όχι στον τόπο μας.

Δ.Π.Χ.
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Ξαναχτυπά!!!
Μετά από 
π ε ρ ί π ο υ 
δύο χρόνια 
σιγής ξανα-
χτύπησε το 
ρολόι του 
Μουράγιου 
και είμαστε 
σ ί γ ο υ ρ ο ι 
ότι η πλη-
ροφορία αυτή θα χαροποιήσει πολ-
λούς συμπατριώτες μας που μένουν 
εκτός Σύμης αλλά μας επισκέπτονται 
κάθε καλοκαίρι. 

Πραγματικά η σιγή του ρολογιού 
έφερνε θλίψη, όχι μόνο σ’ αυτούς 
που μένουν εκτός Σύμης αλλά και σε 
αρκετούς από εμάς που μένουμε στη 
Σύμη, αφού ο ήχος του αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος του τρόπου ζωής και 
ιδιαίτερα τους μήνες του χειμώνα. 

Ευχαριστούμε τη Δημοτική Αρχή 
και ελπίζουμε ότι με μια καλή συντή-
ρηση δεν θα επαναληφθεί.

Δ.Π.Χ.

Δημοτική 
Αστυνομία
Η εφημερίδα μας οφείλει να συγχα-
ρεί τη Δημοτική Αστυνομία του νη-
σιού μας για το έργο που αυτή επιτε-
λεί και ιδιαίτερα τις τρεις κυρίες της 
υπηρεσίας. Είναι πανθομολογούμε-
νο ότι από την εποχή που ανέλαβαν 
υπηρεσία στο νησί μας οι τρεις κυ-
ρίες έχουν βελτιωθεί πολλά κακώς 
κείμενα, με πρώτο και καλύτερο το 
παράνομο παρκάρισμα. Απομένει να 
δούμε τα αποτελέσματα και στους 
άλλους τομείς ευθύνης τους ώστε να 
κριθούν στο σύνολο. 

Παράδειγμα, τα παράπονα που 
γίνονται λόγω του ότι στους εσωτερι-
κούς δρόμους του Γιαλού δεν γίνεται 
έλεγχος, αφού παρκάρουν αυτοκίνη-
τα και μηχανάκια εμποδίζοντας τους 
πεζούς. Το θέσαμε υπόψη της υπη-
ρεσίας και μας δόθηκε η απάντηση 
ότι σε ότι αφορά τη στάθμευση των 
αυτοκινήτων αυτή ελέγχεται, σε ότι 
όμως αφορά τα μηχανάκια όντως η 
αντιμετώπιση είναι πιο ελαστική. 

Ήδη άρχισαν και οι απογευματι-
νές–νυχτερινές περιπολίες οι οποίες 
αποδίδουν καρπούς. 

Όμως, θα τολμήσουμε μια πρό-
ταση. Αντί τα όργανα της υπηρεσίας 
αυτής να κυκλοφορούν με το αυτο-
κίνητο ή με τα πόδια στο Γιαλό, θα 
μπορούσε να τους διαθέσει ο Δήμος 
ποδήλατα.

Δ.Π.Χ.

Έργα στο Πέδι
Στην αλλαγή του δικτύου ύδρευσης 
στο Πέδι, από τον Άγιο Γεώργιο έως 
τον Άγιο Θωμά, προχώρησε η ΔΕΥΑΣ 
λόγω της παλαιότητας του που σαν 
αποτέλεσμα είχε τις συνεχείς διαρρο-
ές και βλάβες. 

Παράλληλα έγινε και η απαραίτη-
τη ηλεκτρολογική εγκατάσταση ώστε 
να τοποθετηθούν δέκα (10) φωτι-
στικά σώματα κατά μήκος της ίδιας 
οδού. Απ’ ότι πληροφορηθήκαμε φω-
τιστικά σώματα θα τοποθετηθούν και 
στο δρόμο προς την Πειραιώτισσα.

Δ.Π.Χ.

Κάμερες διαδικτύου & παρακολούθηση πολιτών

Τακτικοί αναγνώστες αυτής της εφημερί-
δας (πριν αλλάξει όνομα και ιδιοκτησία) θα 
θυμούνται ότι πριν 2.5 χρόνια, με πρωτοσέ-
λιδο άρθρο η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης 
(αρ. φύλλου 13, Νοέμβριος 2008) αναφέρ-
θηκε για πρώτη φορά στην διαδικτυακή 
κάμερα που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο 
του Γιαλού και καταγράφει προσωπικά 
δεδομένα εκπέμποντας ζωντανά στο διαδύ-
κτιο 24 ώρες το 24άωρο ζητώντας την άμεση 
παρέμβαση των αρχών. 

Αν κάποιος παρακολουθήσει την εν λόγω 
κάμερα, έστω και για λίγα λεπτά, θα μπορέ-
σει να διακρίνει ποιος στέκεται ή περνάει 
μπορστά της και να αναγνωρίσει αρκετούς 
που μάλλον δεν φαντάζονται ότι οι μετακι-
νήσεις και οι επαφές τους αναμεταδίδονται 
με αυτό τον τρόπο σε όλο τον κόσμο. 

Επανήλθαμε στο θέμα μερικούς μήνες 
αργότερα (αρ. φύλλου 19, Μάιος 2009) όταν 
ο τότε Νομάρχης Δωδεκανήσου (και νυν 
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου) κ. Γιάννης 
Μαχαιρίδης σε επίσκεψή του στη Σύμη εξέ-
φρασε την οργή του για την παρουσία και 
λειτουργία της εν λόγω κάμερας και ζήτησε 
την αφαίρεσή της.

Ύστερα από πληθώρα διαμαρτυριών που 
δεχτήκαμε και τη συνεχιζόμενη αδιαφορία 
των αρχών να επέμβουν, προσφύγαμε στο 
τέλος του 2009 (αρ. φύλλου 26, Δεκέμβριος 
2009) στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων με σχετικό ερώτημα ώστε να 
αποσαφηνιστεί το νομικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας τέτοιων καμερών.

Η Αρχή ήταν σαφής στην απάντησή της: 
τέτοιου είδους κάμερες είναι αντίθετες προς 
τον Νόμο 2472/1997 περί προστασίας του 
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και κατά συνέπεια 
παράνομες αφού είναι δυνατή η αναγνώ-
ριση προσώπων που κυκλοφορούν στον 
πιο κεντρικό δρόμο του Γιαλού, ή στέκονται 
μπροστά από την κάμερα με αποτέλεσμα να 
βλάπτονται οι προσωπικές τους ελευθερίες. 
Όπως μας ενημέρωσαν από την Αρχή, η δια-
κοπή συλλογής και καταγραφής προσωπι-
κών δεδομένων μπορεί να γίνει είτε με την 
οριστική διακοπή λειτουργίας της κάμερας 
είτε με την τροποποίηση λειτουργίας της 
ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση 
προσώπων. 

Η τροποποίηση λειτουργίας θα πρέπει 
να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρό-
πους: 

• την ανύψωση της κάμερας σε τέτοιο 
βαθμό ώστε να μην είναι ορατή η διέλευση 
ατόμων από το δρόμο, πεζοδρόμιο, κλπ., 

• τη θόλωση των προσώπων και άλλων 
εμφανών χαρακτηριστικών (με κατάλληλο 

λογισμικό πρόγραμμα) 
όλων των ατόμων που 
περνούν μπροστά από 
την κάμερα, 

• την μείωση της 
ευκρίνειας/ανάλυσης της 
εικόνας που αναμεταδί-
δεται στο διαδίκτυο ώστε 
κανένας διερχόμενος να  
μην μπορεί να αναγνωρι-
στεί.

Η Αρχή μας ζήτησε να 
υποβάλουμε εγγράφως 
τις αντιρήσεις μας προς 
την υπεύθυνη επεξερ-
γασίας των προσωπικών δεδομένων που 
συλλέγονται από την κάμερα και να της γνω-
στοποιήσουμε τους παραπάνω τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να σταματήσει η 
συλλογή και καταγραφή προσωπικών δεδο-
μένων, κάτι το οποίο κάναμε.

Η απάντηση που λάβαμε από την κ. 
Wendy Wilcox (και δημοσιεύθηκε στο φύλλο 
Φεβρουαρίου 2010, αρ. φύλλου 27) δεν ικα-
νοποίησε το αίτημά μας για διακοπή ή τρο-
ποποίηση λειτουργίας της κάμερας ώστε να 
μην είναι δυνατή η αναγνώριση προσώπων. 
Ως εκ τούτου, προσφύγαμε εκ νέου στην 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, με επίσημη καταγγελία αυτή τη 
φορά. 

Όταν υποβάλαμε την καταγγελία, η 
Αρχή μας ενημέρωσε ότι η χρονική διάρκεια 
έκδοσης απόφασης μπορεί να είναι αρκετοί 
μήνες, λόγω του μεγάλου αριθμού καταγγε-
λιών που εκρεμμούσαν. 

Τον περασμένο μήνα, επικοινωνήσαμε 
με την Αρχή για να μάθουμε σε τι στάδιο 
βρίσκεται η υπόθεση. Όπως μας είπαν, ο 
κύριος λόγος της καθυστέρησης είχε να 
κάνει με την νέα (διευκρινιστική) οδηγία 
(1/2011) που εξέδωσε η Αρχή στις 31 Μαρ-
τίου 2011 για τη «χρήση συστημάτων βιντε-
οεπιτήρησης για την προστασία προσώπων 
και αγαθών», ύστερα από σημαντικό αριθμό 
ερωτημάτων από υπεύθυνους επεξεργασίας 
και καταγγελιών από πολίτες που δέχεται τα 
τελευταία χρόνια σχετικά με τη νομιμότητα 
της λειτουργίας συγκεκριμένων συστημά-
των βιντεοεπιτήρησης και την περαιτέρω 
χρήση των εικόνων που συλλέγονται μέσω 
αυτών. Ως εκ τούτου όλες οι σχετικές καταγ-
γελίες (που αφορούσαν στη χρήση καμερών 
με την ευρεία έννοια) καθυστέρησαν μέχρι 
την έκδοση της νέας οδηγίας.

Σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε 
με τον χειριστή της καταγγελίας από την 
πλευρα της Αρχής, μας ενημέρωσε ότι η νέα 
οδηγία αναφέρεται σε βιντεοσκόπηση για 

λόγους προστασίας προσώπων και αγαθών 
κάτι που, όπως ανέφερε, δεν έχει σχέση 
με τη συγκεκριμένη κάμερα στο Γιαλό, και 
επανέλαβε για μια ακόμα φορά ότι από τη 
στιγμή που γίνεται αναγνώριση προσώπων, 
η λειτουργία της κάμερας πρέπει είτε να 
διακοπεί είτε να τροποποιηθεί με τους τρό-
πους που αναφέραμε παραπάνω.

Εντός των ημερών (ίσως να έγινε ήδη) 
η Αρχή θα στείλει επίσημο έγγραφο προς  
την υπέυθυνο επεξεργασίας προσωπι-
κών δεδομένων που συλλέγονται από την 
κάμερα ενημερώνοντάς την για το τι ορίζει 
ο νόμος και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει 
να προβεί για τη συνέχιση της λειτουργίας 
της. Να σημειώσουμε ότι η μη συμμόρφωση 
προς τις αποφάσεις της Αρχής συνιστά ποι-
νικό αδίκημα.

Ίσως για κάποιους ξένους (κατοίκους ή 
τουρίστες κυρίως της Βόρειας Ευρώπης), 
τέτοιου είδους κάμερες να είναι «σύνηθες 
φαινόμενο» αφού στις χώρες τους οι κάμε-
ρες παρακολούθησης έχουν γίνει τρόπος 
ζωής και πολύ σπάνια (έως ποτέ) γίνεται 
καν συζήτηση για καταπάτηση προσωπι-
κών ελευθεριών (κυρίως λόγω της χρησι-
μοποίησή τους –πολύ περιορισμένη είναι 
η αλήθεια– στην εξυχνίαση εγκλημάτων). 
Για παράδειγμα, και σύμφωνα με έναν πρό-
σφατο υπολογισμό, στο Ηνωμένο Βασίλειο 
υπάρχει μία κάμερα για κάθε 12 ανθρώπους 
ενώ κάποιος που πηγαίνει στη δουλειά του 
στο Λονδίνο καταγράφεται από μια κάμερα 
περίπου 400 φορές κάθε μέρα.

Στην Ελλάδα όμως, (ακόμα) αντιστεκόμα-
στε και αρνούμαστε να δεχτούμε τη λειτουρ-
γία καμερών που εισβάλουν στην προσω-
πική μας ζωή και μας παρακολουθούν όταν 
περπατάμε στο δρόμο. Άλλωστε ο ελληνικός 
νόμος είναι σαφής: διαδικτυακές κάμερες 
σαν κι αυτή του Γιαλού είναι παράνομες.

Η «Σ» παρακολουθεί το θέμα από κοντά 
και θα σας ενημερώσει για την τελική έκβαση 
της υπόθεσης σε προσεχές φύλλο της.

Δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον
Η έλλειψη ενδιαφέροντος ειδικευμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού να ασχοληθεί 
με τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στον 
Μιχαήλη, είναι η αιτία της καθυστέρησης 
έναρξης αυτών. 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει από το 
φύλλο του περασμένου Δεκεμβρίου των 
«Νέων της Σύμης», η Γ. Γραμ. της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω του επιχειρη-
σιακού προγράμματος Κρήτης και νήσων 
(ευρωπαϊκό πρόγραμμα) χρηματοδότησε με 
το ποσό των 850.000 ευρώ τη συντήρηση και 
αποκατάσταση της Σταυροπηγιακής Μονής 
του Μιχαήλη. 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η 
«Σ» με την αρμόδια της αρχαιολογικής υπη-
ρεσίας κ. Μάνια Μιχαηλίδου ενημερωθή-
καμε ότι, με βάση την προκήρυξη που είχε 

αναρτηθεί δεν ενδιαφέρθηκε 
προσωπικό για το έργο αυτό, 
που να αποδεικνύει ότι έχει 
ασχοληθεί με παρόμοια έργα 
(αναφορά σε ποια έργα, 
ασφαλιστική κάλυψη το διά-
στημα των εργασιών, κλπ). 
Κατόπιν τούτου θα κυκλο-
φορήσει δεύτερη προκήρυξη 
με τροποποίηση ορισμένων 
άρθρων ώστε να βρεθεί το 
απαιτούμενο και κατάλληλο 
προσωπικό. Πρόβλημα έχει 
προκύψει και με την ανεύ-
ρεση συντηρητών τοιχογραφιών, αφού 
μέχρι στιγμής δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς. 

Η κ. Μιχαηλίδου τελειώνοντας μας δια-
βεβαίωσε ότι στο τέλος όλα θα τακτοποιη-

θούν και οι εργασίες που θα γίνουν θα ανα-
δείξουν το ιστορικό αυτό Σταυροπήγιο όπως 
του αξίζει. 

Δ.Π.Χ.
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Ανακύκλωση
χαρτιού
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
«Εθελοντές για το Περιβάλλον και τον 
Πολιτισμό της Ρόδου» διοργανώνει 
ανακύκλωση χαρτιού στη Ρόδον σε μό-
νιμη και σταθερή εβδομαδιαία βάση. 

Η ανακύκλωση γίνεται κάθε Σάβ-
βατο από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το 
μεσημέρι στην αποθήκη που βρίσκε-
ται στην οδό Χρ. Τσιγάντε 3, όπισθεν 
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Δω-
δεκανήσου (πίσω από το πρατήριο της 
ΕΚΟ στην οδό Καναδά).

Τα είδη χαρτιού που συγκεντρώ-
νονται είναι: εφημερίδες, περιοδικά, 
σχολικά βιβλία, χαρτοκιβώτια και ανά-
μεικτο χαρτί (κόλλες Α4, κλπ).

Βασικός σκοπός της εταιρίας είναι 
«η προώθηση του εθελοντισμού, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
του πολιτισμού της Ρόδου μέσα σε 
ένα πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης». 
Όλα τα χρήματα που θα βγαίνουν από 
αυτήν την διαδικασία θα προορίζονται 
για δράσεις κοινωνικές, περιβαλλοντι-
κές και πολιτιστικές, αποκλειστικά για 
το νησί της Ρόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Δημήτρης Γρηγοριάδης 6944640451, 
Μαρτίνος Κανελλάκης 6945374103, 
rhodesvolunteers@gmail.com.

134.770.000 € 
οφείλει το δημό-
σιο στη ΔΕΗ
Την αντίθεσή τους στην ιδιωτικοποίη-
ση της ΔΕΗ επανέλαβαν οι εργαζόμε-
νοι προχωρώντας σε συμβολικό απο-
κλεισμό των εισόδων του υπουργείου 
Οικονομικών, ενώ έθεσαν εκ νέου αί-
τημα συνάντησής τους με τον υπουρ-
γό Γ. Παπακωνσταντίνου. 

Η ΓΕΝΟΠ επισήμανε ότι για να που-
λήσει η κυβέρνηση το «κορόιδο» τη 
ΔΕΗ θα πρέπει πρώτα το κράτος να της 
αποδώσει 1,4 δις. Ευρώ ως αποζημίω-
ση για «ανενεργές επενδύσεις» που 
μόνο από αύξηση τιμολογίων μπορούν 
να προέλθουν. Παράλληλα πρέπει να 
εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
του Δημοσίου από λογαριασμούς ρεύ-
ματος, που συνολικά ανέρχονται σε 
134,77 εκατ. ευρώ (107,22 εκατ. ευρώ 
μόνο από υπουργεία) και χρονολογού-
νται ακόμα κι από το 1998. 

Σύμφωνα μάλιστα με τα στοι-
χεία της ΓΕΝΟΠ μόνο οι οφειλές του 
υπουργείου Υποδομών (περιλαμβανο-
μένης της λειτουργίας των φωτεινών 
σηματοδοτών) ανέρχονται σε 46,63 
εκατ. ευρώ (ενώ και άλλα 2,3 οφείλο-
νται από την υπηρεσία Πολιτικής Αε-
ροπορίας και 6,7 εκατ. από την Αττικό 
Μετρό, αρμοδιότητας του υπουργεί-
ου Υποδομών), 9,4 εκατ. από το ΓΕΣ, 
1,5 εκατ. από το ΓΕΝ, 7,1 εκατ. από 
το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
(ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική), 14,5 εκατ. από 
το υπουργείο Εσωτερικών, 4,41 εκατ. 
από το υπουργείο Δικαιοσύνης, 2,30 
εκατ. από το υπουργείο Πολιτισμού, 
3,80 από το υπουργείο Υγείας, 2,20 
από το υπουργείο Παιδείας, 20,85 
οφειλές δημοτικών επιχειρήσεων κ.ά., 
ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει ακόμη 
η οφειλή για την ηλεκτροδότηση των 
σεισμοπλήκτων, από το 2001 (4,70 
εκατ.).

Δ.Π.Χ.

Μαζί του συντάχθηκε και ο πρώην πρόεδρος 
κ. Δημήτρης Χρυσοχόος που ζήτησε το ίδιο σε 
ότι τον αφορά. 

Σε παρέμβασή του ο μέτοχος κ. Κακκάς 
εξήρε το έργο του διευθυντή και καταλόγισε 
λάθη χειρισμών –κατά τη γνώμη του– στο Δ.Σ., 
τονίζοντας όμως ότι όποιος παίρνει αποφά-
σεις είναι αδύνατον να μην κάνει λάθη. Επίσης 
ζήτησε να προχωρήσει το Δ.Σ. σε διενέργεια 
εκλογών και ανάδειξη νέου Δ.Σ. Ο κ. Η. Αγαπη-
τίδης, εκτός της αναφοράς του σε οικονομικά 
μεγέθη, ζήτησε τροποποίηση του καταστατι-
κού. 

Επίσης κάποια μέλη του Δ.Σ. και μέτοχοι 
έθεσαν θέμα για το κατά πόσο θα πρέπει να 
γίνουν (πρόωρες ) εκλογές νέου Δ.Σ. στην τα-
κτική γενική συνέλευση που προγραμματίζε-
ται για το τέλος Ιουνίου, αλλά οι απόψεις ήταν 
διχασμένες με κάποιους να συμφωνούν ενώ 
οι περισσότεροι έλεγαν ότι κάτι τέτοιο δεν θα 
είναι προς όφελος της εταιρείας τη συγκεκρι-
μένη χρονική περίοδο. Η απόφαση πάντως για 
εκλογές ή όχι θα ληφθεί από την τακτική γενι-
κή συνέλευση του Ιουνίου. 

Το Δ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους και για 
άλλα θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος 
με στοιχεία τα οποία λόγω δεοντολογίας δεν 
μπορούμε να δημοσιεύσουμε, αφού οι συνε-
λεύσεις της ΑΝΕΣ σαν Α.Ε. αποτελούν εσωτερι-
κή υπόθεση των μετόχων. Για καλύτερη όμως 
πληροφόρηση αλλά και για την αποφυγή των 
όποιων λαθών, όλη η συνέλευση μαγνητοφω-
νήθηκε. 

Τελειώνοντας, το περίεργο είναι, όπως 
μάθαμε, τις ημέρες εκείνες στάλθηκε μία επι-
στολή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδε-
κανήσου με το οποίο ζητούνται πράγματα που 
δίνουν το δικαίωμα στον οιανδήποτε να κάνει 
διάφορους συνειρμούς. Ρωτάμε λοιπόν το 
Δήμο, το Λιμενικό ταμείο, και το Λιμεναρχείο. 

1. Αληθεύει ότι πλοιοκτήτρια εταιρεία που 
δραστηριοποιείται και στην περιοχή μας έστει-
λε επιστολή στο Λιμενικό ταμείο με την οποία 
ενημερώνει την υπηρεσία ότι ο προβλήτας 
στον Πανορμίτη παρουσιάζει επικινδυνότη-
τα και οι τεχνικοί θα πρέπει να αξιολογήσουν 
το μέγεθος του κινδύνου αφού προσεγγίζουν 
εκεί πλοία με βύθισμα μεγαλύτερο των 4,5 
μέτρων; 

2. Αληθεύει ότι εξαιτίας της επιστολής αυ-
τής το Λιμενικό ταμείο έστειλε πραγματογνώ-
μονα για να εξετάσει την ασφάλεια των κρηπι-
δωμάτων στα σημεία που πρυμνοδετούν και 
πλαγιοδετούν τα πλοία όχι μόνο στον Πανορ-
μίτη αλλά και στο Γιαλό και Πέδι;   

Οι απαντήσεις που ζητάμε είναι.
1. Ποια εταιρεία έστειλε την εν λόγω επι-

στολή;
2. Ποιο ήταν το πόρισμα του πραγματο-

γνώμονα για κάθε λιμάνι χωριστά; 
3. Σε τι αποσκοπούσε η εταιρεία με την 

ενέργειά της αυτή; 
Και τέλος, η κίνηση αυτή ενέχει κινδύνους 

για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας 
(κρουαζερόπλοια, ημερόπλοια, σκάφη ανα-
ψυχής, κλπ). Εν αναμονή λοιπόν των απαντή-
σεων.
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Στη συνέχεια ο διευθυντής κ. Βασίλης Πα-
πακαλοδούκας ενημέρωσε τους μετόχους για 
τη θετική εξέλιξη του δικαστηρίου στις 5 Μαϊ-
ου, το οποίο ανέστειλε τις ατομικές και συλλο-
γικές διώξεις σε βάρος της εταιρείας και απα-
γόρευσε τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε 
βάρος της από τους πιστωτές της μέχρι να βγει 
η απόφαση για την υπαγωγή της στο άρθρο 
99. Ακόμη αναφέρθηκε στην απόφαση του 
Εφετείου Πειραιά με την οποία αναστέλλεται 
η απόφαση του υπουργείου Θαλασσίων Υπο-
θέσεων και Αλιείας (που είχε κηρύξει την ΑΝΕΣ 
έκπτωτη), και μέχρι την τελική εκδίκαση της 
υπόθεσης η εταιρεία συνεχίζει κανονικά την 
πολιτική δρομολογίων που έχει αποφασίσει 
και μάλιστα αν το επιθυμεί θα μπορεί να λάβει 
μέρος σε διαγωνισμούς του υπουργείου. 

Ακολούθησε εκτεταμένος διάλογος με με-
τόχους όπου ορισμένοι εξέφρασαν τη διαφω-
νία τους σε χειρισμούς της εταιρείας (όπως ο 
τρόπος που έγιναν επενδύσεις, αγορά πλοί-
ων), ενώ εμμέσως πλην σαφώς κάποιος έθεσε 
και το θέμα απολαβών των μελών του Δ.Σ. και 
των υπαλλήλων της εταιρείας, λέγοντας χαρα-
κτηριστικά ότι «η εταιρεία διαλύεται αλλά τα 
άτομα που ασχολούνται μ’ αυτήν πλουτίζουν». 

Σε ότι αφορά τους χειρισμούς για τις επεν-
δύσεις το Δ.Σ. απάντησε πως ό,τι έγινε, έγι-
νε για το συμφέρον της εταιρείας και δεν θα 
μπορούσε να γίνει καμιά κίνηση αν δεν υπήρ-
χε η έγκριση των γενικών συνελεύσεων. Όσο 
αφορά τις απολαβές αναφέρθηκε ότι τα μέλη 
του Δ.Σ. ουδέποτε πληρώνονταν, αντίθετα 
έχουν βοηθήσει οικονομικά την εταιρεία στη 
δύσκολη αυτή περίοδο, ο δε μισθός του διευ-
θυντή ανέρχεται στα 3.000 ευρώ το μήνα για 
εργασία 24 ωρών το 24ωρο, και όχι 7.000 και 
10.000, όπως διαδίδουν ορισμένοι. 

Σε ερώτηση που τέθηκε για τα μισθώματα 
των γραφείων της ΑΝΕΣ, αναφέρθηκε ότι το 
μίσθωμα του γραφείου της Ρόδου είναι 1.050 
ευρώ και όχι 2.700 -όπως διαδίδεται- και ότι 
συγκριτικά με το γραφείο της Σύμης που εκμι-
σθώνει από την Ιερά Μονή Πανορμίτη (1.000 
ευρώ το μήνα) είναι σαφώς φθηνότερο. Αυτά 
σχετικά με τις μομφές για σπατάλες της εται-

ρείας. 
Στη σύντομη παρέμβασή του ο Δήμαρχος 

αναφέρθηκε στις κινήσεις του ως Δήμαρχος 
για να βοηθήσει την κατάσταση και τόνισε 
ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί άτομο που να 
βοηθά τον διευθυντή στην τρέχουσα κρίσιμη 
για την εταιρεία περίοδο. Δεν παρέλειψε να 
τονίσει ότι αισθάνεται υπεύθυνος για την επί-
θεση που δέχεται η ΑΝΕΣ από πολιτικούς του 
αντιπάλους, πράγμα άδικο, επειδή ο διευθυ-
ντής τυχαίνει να είναι αδελφός του. Επισήμανε 
επίσης ότι, όταν ο Βασίλης Παπακαλοδούκας 
έγινε διευθυντής της εταιρείας εκείνος ούτε 
καν σκεφτόταν να κατέβει για Δήμαρχος. Ανα-
φέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι, κυρία που 
διαμένει στην Αθήνα παραπληροφορεί συστη-
ματικά μέσα από το ιστολόγιό της με ψευδή 
στοιχεία για την ΑΝΕΣ. 

Σε ερώτημα αν αληθεύει ότι το χρέος της 
ΑΝΕΣ προς τον ΟΛΠ είναι 500.000 ευρώ ο δι-
ευθυντής απάντησε ότι αυτά είναι εσκεμμένες 
συκοφαντίες και ότι η οφειλή ανέρχεται στα 
80.000 ευρώ, καθώς επίσης αν αληθεύει ότι τα 
πληρώματα του «Πρωτέας» και «Νεκτάριος» 
έχουν να πληρωθούν επτά (7) μήνες, πράγμα 
το οποίο διέψευσε κατηγορηματικά και τόνισε 
ότι δεν υπερβαίνουν τους τρεις (3) μήνες, με 
τάσεις καθοδικές και με προοπτική να φθάσει 
σύντομα τους δύο (2) μήνες, όπως συμβαίνει 
και με πολλές άλλες ναυτιλιακές εταιρείες. 

Ο διευθυντής της ΑΝΕΣ ζήτησε τη στήριξη 
όχι μόνο του Δ.Σ. αλλά και των μετόχων, την  
οποία και έλαβε. Όπως τονίστηκε από παλιά 
και νέα μέλη του Δ.Σ. αλλά και από μετόχους 
που έλαβαν το λόγο, την ευθύνη για τους χει-
ρισμούς και την πολιτική της εταιρείας την έχει 
το Δ.Σ. και όχι ο διευθυντής ή κάποιο άλλο στέ-
λεχος/υπάλληλος της εταιρείας. 

Σε σχετική παρέμβαση που έγινε από μέτο-
χο, ο πρώην πρόεδρος κ. Μιχάλης Μαραβέλιας 
ανέφερε ότι σε ότι τον αφορά και επειδή πολ-
λά ακούγονται, καλεί τον οποιονδήποτε μέτο-
χο που αμφισβητεί την εντιμότητά του να ζη-
τήσει να ανοιχτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί 
τόσο οι δικοί του όσο και της οικογένειάς του, 
να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος ώστε να απο-
δειχθεί κατά πόσο ωφελήθηκε από την ΑΝΕΣ. 

Η έκτακτη Γ.Σ. της ΑΝΕΣ, η παράσταση 
διαμαρτυρίας και μια περίεργη επιστολή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΗΣ» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι κκ Μέτοχοι της Α.Ν.Ε.Σ. σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της 
Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 26 Ιουνίου 2011 ημέρα 
Κυριακή και ώρα 13:00  στο Πανορμίτειο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Σύμης για συ-
ζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2010 μετά του Λογαριασμού 
“Αποτελέσματα Χρήσεως” και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και 
των Ελεγκτών.

2. Απόφαση περί απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από πάσης 
ευθύνης αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01/01/2010 έως 31/12/2010.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση 2011 
και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

4. Έγκριση όλων των παρά του Δ.Σ. γενομένων πράξεων κατά την χρήση από 
01/01/2010 έως 31/12/2010.

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο κάθε Μέτοχος για να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση πρέπει να ακολουθήσει 
την παρακάτω διαδικασία. 

1. Να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας ή στις τράπεζες ή στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , πέντε  (5)  ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. 
(Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις να έχετε την απόδειξη μαζί σας).

2. Σε περίπτωση που κάποιος εξουσιοδοτείται πρέπει η εξουσιοδότηση να έχει 
το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή την Δημαρχία ή οποιαδήποτε Δημόσια 
Επιχείρηση και να κατατεθεί μαζί με τις μετοχές του κατόχου πέντε (5) ημέρες πριν την 
Γενική Συνέλευση.

3. Εξουσιοδότηση  δεν  χρειάζεται μόνο στα παιδιά που είναι ανήλικα, δηλαδή 
κάτω των 18 ετών.

4. Στην Γενική Συνέλευση παίρνουν μέρος μόνο οι κκ Μέτοχοι και κανένας άλλος 
.

5. Σε περίπτωση που κάποιος δεν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία θα 
παραβρεθεί στην Γενική Συνέλευση με τις μετοχές του και θα λάβει μέρος μόνο αν το 
εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Χατζημάρκος Αντώνιος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γνωστοποιούμε  τους επιχειρηματίες 

Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερι-
σμάτων που επιθυμούν να συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 
του ΕΟΤ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΟΤ 
Γ΄ ΗΛΙΚΙΑΣ 2011-2012»  ότι μπορούν να 
δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο έως 
27-06-2011.

Για περισσότερες πληροφορίες πα-
ρακαλούμε  να επικοινωνήσετε με τα 
κατά τόπους σωματεία ή την Ομοσπον-
δία Ενοικιαζομένων Δωματίων και Δια-
μερισμάτων Δωδεκανήσου.

Εκ του Δ.Σ, ο Πρόεδρος
Τοκούζης Παναγιώτης
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λειτουργικού κόστους των μονάδων . Ήδη 
για το τρέχον έτος έχει καταβάλει το ποσό 
των 100.000 ΕΥΡΩ και αναμένει από τη ΔΕΥΑ 
Σύμης να υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα 
για την άμεση καταβολή και του υπολοίπου 
των 50.000 ΕΥΡΩ.

δ) Με ενέργειες της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τον 
ίδιο σκοπό το Υπουργείο Εσωτερικών Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης έχει εγκρίνει το ποσό των 130.800 € (αρ.
πρωτ.20924/2-5-2011 απόφαση) και έχει 
εισηγηθεί στο εν λόγω Υπουργείο η ετήσια 
χρηματοδότηση να ανέλθει στις 350.000 
ΕΥΡΩ.

Στη περίπτωση αυτή το συνολικό ετήσιο 
ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ υπερκαλύπτει το 
συνολικό κόστος λειτουργίας όλων των 
μονάδων αφαλάτωσης αφού το κόστος αυτό 
φθάνει περίπου τα 0,85 €/κ.μ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ

1. Σε ότι αφορά στη Σύμη όλοι σχεδόν 
γνωρίζουμε πότε έρχεται η υδροφόρα, 
ακόμη και σε ποιο λιμάνι θα ξεφορτώσει 
(Γιαλό, Πέδι ή Πανορμίτη) και γι’ αυτό γρά-
ψαμε ότι κατά το μήνα Μάϊο το πλοίο ήρθε 
τρεις φορές. Το λάθος μας ήταν ότι δεν ανα-
φέραμε ότι τελικά η υδροφόρα ήρθε τέσσε-
ρις φορές και όχι τρεις. Βέβαια, από πρώτο 
χέρι ξέρουμε ότι τις τρεις πρώτες φορές δεν 
ήρθε λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε 
σε μια από τις τέσσερις μονάδες (γερμα-
νική).

2. Το κόστος λειτουργίας των τριων μονά-
δων ανέρχεται στα 350.000 ευρώ περίπου 
σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και 
250.000 ευρώ για τη μισθοδοσία των τεσ-
σάρων (4) συμβασιούχων που εργάζονται 
σ’ αυτές, όπως και για την προμήθεια των 
χημικών που απαιτούνται. Σύνολο 600.000 
ευρώ. 

Η ΔΕΥΑΣ, αν δεν κάνουμε λάθος, ζητά –
όχι επίσημα– 800.000 ευρώ το χρόνο, δηλ. 
200.000 ευρώ επιπλέον για τυχόν απρόβλε-
πτα έξοδα (βλάβες, αγορά εξαρτημάτων, 
επισκευή και συντήρηση συνοδών έργων, 
απαραίτητη περίφραξη του εργοταξίου, 
κλπ). Το παραπάνω ποσό, κατά τη γνώμη 
μας, δεν είναι υπερβολικό αφού προ αφα-
λατώσεων η κυβέρνηση διέθετε μόνο για τη 
Σύμη περί τα 3.000.000 ευρώ το χρόνο για 
την μεταφορά του νερού. Πιστεύουμε ότι το 
ποσό των 3.000.000 ευρώ έχει ήδη αποσβε-
σθεί από το πρώτο κιόλας έτος λειτουργίας 
των μονάδων. 

3. Γνωρίζουμε επίσης ότι, από τις τέσσε-
ρις μονάδες η μια αγοράστηκε από το Δήμο 
μας (450.000 ευρώ) και οι άλλες δύο εντά-

Μια επιστολή και μια 
απάντηση 

Με αφορμή το κείμενο που δημοσιεύ-
τηκε στο τελευταίο φύλλο της -πάλαι ποτέ- 
εφημερίδας μας «Τα Νέα της Σύμης» και 
με τίτλο «400.000 ευρώ» ο Γ. Γραμματέας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Δημ. 
Χαλκιώτης μας έστειλε την παρακάτω επι-
στολή, την οποία και ευχαρίστως δημοσιεύ-
ουμε. Όπως επιβάλλεται, μετά την επιστολή 
ακολουθεί το σχόλιο του συντάκτη μας.

Κύριε Διευθυντά,
Στο φύλλο της 20ης Μαΐου 2011 της εφη-

μερίδας σας, μεταξύ των άλλων πληροφο-
ρείτε τους αναγνώστες σας ότι το αρμόδιο 
Υπουργείο (προφανώς εννοείτε τη Γενική 
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής) «συνιστά στη ΔΕΥΑΣ να μην λειτουργεί 
όλες τις μονάδες αφαλάτωσης, αλλά να καλεί 
το πλοίο να προμηθεύει το νησί με νερό» και 
συνεχίζετε καταλήγοντας «Τι άλλο θα δούμε 
και θ΄ακούσουμε δεν ξέρουμε!!!!!». Πληρο-
φορείτε επίσης το αναγνωστικό κοινό ότι το 
«υδροφόρο πλοίο το μήνα Μάιο ήρθε τρεις 
φορές».

Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν ανταπο-
κρίνονται στη πραγματικότητα αφού :

α) Μέχρι την ημέρα της δημοσίευσης 
(20-5-2011 ), το υδροφόρο πλοίο ήρθε μία 
(1) φορά μόνο στις 14-5-2011 και παρέδωσε 
2.056 κ.μ πόσιμο νερό. Μετά από την ολική 
καταστροφή, λόγω πυρκαγιάς, της τέταρτης 
(Γερμανικής) μονάδας αφαλάτωσης ακολού-
θησαν δύο (2) ακόμη δρομολόγια του πλοίου 
21 και 25-5-2011.

β) Στη σύμβαση (144/2010) που υπάρ-
χει μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής και της Αναδό-
χου εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
Ι.ΝΕ’’ για το διάστημα από 1-5-2010 μέχρι 
30-4-2012 στις ελάχιστες εγγυημένες ποσό-
τητες ανά μήνα έχουν συμπεριληφθεί μόνο 
οι ανάγκες της Ιεράς Μονής του Πανορμίτη 
για τη νήσο Σύμη γιατί πλέον είναι δυνατή 
η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών από τις 
μονάδες αφαλάτωσης.

γ) Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι, η 
Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής χρηματοδότησε την αγορά της 
μίας εκ των τεσσάρων μονάδων αφαλάτω-
σης, καθώς επίσης χρηματοδότησε και το 
σύνολο των συνοδών έργων προκειμένου 
αυτές να λειτουργούν απρόσκοπτα.

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιω-
τικής Πολιτικής από την αρχή λειτουργίας 
των μονάδων αφαλάτωσης χρηματοδοτεί τη 
ΔΕΥΑ Σύμης με το ποσό των 150.000 ΕΥΡΩ 
ετησίως για την αντιμετώπιση μέρους του 

Στηλη Διαλογου
Μπορείτε να στείλετε τις επώνυμες επιστολές σας (με διεύθυνση και τηλέφωνο) στη διεύθυνση: 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.

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1. Το γραφείο ΟΑΕΔ-ΟΓΑ 
μεταφέρθηκε στο 2ο όροφο 
του Δημαρχείου. Ημέρες και 
ώρες λειτουργίας εξυπη-
ρέτησης κοινού: Δευτέρα - 
Τρίτη - Πέμπτη 08.30-11.00. 
Υπεύθυνη Καψή Μαργαρί-
τα.

2. Το γραφείο εξυπηρέτη-
σης αλλοδαπών λειτουργεί 
κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη 
από 08.30-11.00. Υπεύθυνη 
Τσακκίρη Φωτεινή.

Πανορμίτεια 2011
Στις 17, 18 και 19 Ιουνίου, ο Σύλλογος 
Εθελοντών Αιμοδοτών Σύμης «ο Πα-
νορμίτης» σε συνεργασία με την Ιερά 
Μητρόπολη Σύμης, διοργανώνει για 
δεύτερη χρονιά τα «Πανορμίτεια»,  ένα 
τριήμερο εκδηλώσεων με στόχο την ευ-
αισθητοποίηση των πολιτών στο σημα-
ντικό θέμα της προσφοράς ζωής στον 
συνάνθρωπο. 

Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσε-
ων έχει ως εξής:

Την Παρασκευή 17/6 στις 20:30 στο γή-
πεδο του μπάσκετ στο Γιαλό θα γίνει ένα 
παιδικό πάρτυ με μουσική και χορό ενώ θα 
παρουσιαστεί ψυχαγωγικό πρόγραμμα με 
πρωταγωνιστή έναν επαγγελματία κλόουν. 
Σε όλα τα παιδιά θα προσφερθούν παγωτά, 
κεράσματα, δώρα και παιχνίδια.

Το Σάββατο 18/6 στις 21:00 στην πλα-
τεία του Συλλόγου στο Χωριό θα πραγμα-
τοποιηθεί η μουσικοχορευτική εκδήλωση 
«Μια βραδιά με τον Ηλία Στεφάνου (Κου-
λουράς)» με τη συμμετοχή της Νικολέτ-
τας Οικονόμου (τραγούδι), του Αγαπητού 
Στεφάνου (αρμόνιο), του Νίκου Στεφάνου 
(μπουζούκι) και του Στέφανου Στεφάνου 
(κρουστά).

Την Κυριακή 19/6 το πρωί στην Ιερά 
Μονή Πανορμίτου θα τελεσθεί Αρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο, στην οποία 
θα ψάλλει η χορωδία Βυζαντινής Μουσικής 
«Αγγελικός Χορός» υπό την διεύθυνση του 
Πρωτοψάλτη Ελευθερίου Καστρουνή. Κατά 
την απόλυση ο Σεβασμιότατος Μητροπο-
λίτης θα ανακηρύξει Μέγα Προστάτη και 
Έφορο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδο-
τών Σύμης τον Παμμέγιστο Αρχιστράτηγο 
Μιχαήλ τον Πανορμίτη και θα επιδόσει την 
ειδική σχετική περγαμηνή. Αμέσως μετά θα 
προσφερθούν καφές και τα πατροπαράδο-
τα κεράσματα στο πλατύ της Ι. Μονής. 

Προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών, το 
λεωφορείο του κ. Π. Χατζηπέτρου θα εκτε-
λέσει δρομολόγιο από το Γιαλό στις 7:45.

Αποκατέστησε 
την αλήθεια
Τέλειωσαν τα ψέματα! Ο υπουργός κ. 
Ραγκούσης αναγκάστηκε από το βήμα 
του κοινοβουλίου να παραδεχτεί ότι 
ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων 
στην Ελλάδα δεν είναι 1.500.000 –
όπως ισχυριζόταν η κυβέρνηση– αλλά 
670.000. 

Το νούμερο αυτό αναφέρεται στους 
υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα και περιλαμβάνει τους 
ένστολους, τους κληρικούς και τους 
συμβασιούχους, που πάει να πει ότι ο 
πραγματικός αριθμός (εξαιρουμένων 
των παραπάνω) αγγίζει τις 480.000.

Δ.Π.Χ.

χθηκαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTEREG 
με μελέτες τις οποίες εκπόνησε και πλήρωσε 
η ΔΕΥΑΣ. Η τέταρτη (γερμανική) εντάχθηκε 
και αυτή σε άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 
Σε ότι αφορά τις δύο πρώτες μονάδες, οι 
οποίες κόστισαν 900.000 ευρώ, η Γ. Γραμμα-
τεία για τη μια έδωσε 115.000 ευρώ ενώ για 
τη δεύτερη υποσχέθηκε να δώσει 115.000, 
τα οποία ακόμη δεν έχει εισπράξει η ΔΕΥΑΣ. 
Να σημειωθεί ότι η ΔΕΥΑΣ πλήρωσε επι-
πλέον για κάθε μια 60.000 ευρώ για ΦΠΑ.

4. Από την έναρξη λειτουργίας των τριών 
μονάδων (η 4η λειτούργησε αργότερα) δηλ. 
την περίοδο Μάϊος 2009 – Μάϊος 2010 η Γεν 
Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής έδωσε 
στη ΔΕΥΑΣ το ποσό των 150.000 ευρώ και το 
ΥΠΕΣ 130.000 ευρώ. Τα ίδια ισχύουν μέχρι 
αυτή τη στιγμή και για την περίοδο 2010-
2011.

5. Για τα συνοδά έργα κατεβλήθησαν 
από την Γ. Γραμ. –όπως ενημερωθήκαμε– 
περίπου 200.000 ευρώ.

6. Τέλος, πιστεύουμε ότι η συμμετοχή 
της κυβέρνησης στα έξοδα λειτουργίας των 
μονάδων της Σύμης είναι πενιχρή. Για την 
ιστορία και για ενημέρωση των αναγνω-
στών μας να αναφέρουμε ότι οι αρμόδιες 
υπηρεσίες κατέβαλλαν το ποσό των 430.000 
ευρώ το χρόνο για τη λειτουργία μιας μονά-
δας αφαλάτωσης στη Νίσυρο και από φέτος 
το ποσό αυτό μειώθηκε στα 350.000 ευρώ. 
Ρωτάμε λοιπόν για ποιο λόγο η Σύμη να 
μην επιδοτείται από το κράτος με 350.000 
Χ 3 =1.050.000 ευρώ ή στην καλύτερη περί-
πτωση 350.000 Χ 4 = 1.400.000; 

Και για να μην είμαστε άδικοι, δεν θα 
είχαμε καμιά αντίρρηση αν το κράτος έθετε 
σαν προϋπόθεση για να καταβάλει τα προα-
ναφερόμενα ποσά, την είσπραξη των οφει-
λών από τους καταναλωτές προς την ΔΕΥΑΣ, 
που ανέρχονται στις 400.000 ευρώ.

Δ.Π.Χ.

Ιατρικές Υπηρεσίες
Θα ήθελα να καταγράψω την ευγνωμο-

σύνη μου για τις ιατρικές υπηρεσίες που μας 
παρέχονται εδώ στο μικρό νησί της Σύμης.

Έχω ακούσει καλά λόγια για το ιατρείο 
του Γιαλού, αλλά επειδή ζω στο Χωριό, 
πάντα πηγαίνω στον κ. Τσαμπίκο. Είναι ένας 
πολύ ενημερωμένος γιατρός που νοιάζεται 
και είναι πάντα διαθέσιμος σχεδόν όποια 
ώρα της ημέρας.

Ελπίζω και τα δύο ιατρεία θα συνεχίσουν 
να υποστηρίζονται πλήρως.

Με εκτίμηση,
Patricia Cole, Σύμη
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ΠΑΝ/ΤΗ 16:00 17:00 ΣΥΜΗ 13:00 16:00 ΠΑΝ/ΤΗ 16:00 17:00 ΠΑΝ/ΤΗ 16:00 17:00 ΣΥΜΗ 13:00 16:00 ΠΑΝ/ΤΗ 16:00 17:00 ΣΥΜΗ 13:30 16:00
ΡΟΔΟ 18:40 Δ ΡΟΔΟ 17:40 Δ ΡΟΔΟ 18:40 Δ ΡΟΔΟ 18:40 Δ ΡΟΔΟ 17:40 Δ ΡΟΔΟ 18:40 Δ ΡΟΔΟ 17:40 18:00

ΣΥΜΗ 19:40 20:30
ΡΟΔΟ 22:10 Δ

ΩΡΑΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Ε/Γ - Ο/Γ  ΠΡΩΤΕΥΣ 

ΩΡΑΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ

συγκοινωνιακών αναγκών ή καιρικών συνθηκών.

ΑΠΟ 01/06/11  ΕΩΣ  30/06/11  ΚΑΙ   ΑΠΟ 05/09/11 ΕΩΣ 31/10/11
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Τα δρομολόγια μπορούν να τροποποιηθούν λόγω εκτάκτων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΩΡΑ

ΑΠΟ 01/07/11  ΕΩΣ  04/09/11

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET:  www.anes.gr
Γραφείο Ρόδου: Τηλ.2241037769  Fax.2241034493
Γραφείο Σύμης : Τηλ.2246071444  Fax 2246071373
Παρακαλούμε πριν ταξιδέψετε επικοινωνήστε με την Εταιρία:

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET:  www.anes.gr

Παρακαλούμε πριν ταξιδέψετε επικοινωνήστε με την Εταιρία:
Γραφείο Σύμης : Τηλ.2246071444  Fax 2246071373
Γραφείο Ρόδου: Τηλ.2241037769  Fax.2241034493

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΗΣ

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
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απαιτείτο για να τελειώσει το σκαρί, 
οι άνδρες περέμεναν στην εργασία 
τους ολόκληρη την ημέρα. Το μερο-
κάματο άρχιζε το πρωί και ετελείωνε 
με τη δύση του ήλιου.

Τροφοδοσία
Για τη τροφοδοσία εφρόντιζαν οι 

γυναίκες, οι οποίες ή εμαγείρευαν 
το πρωί και οι άνδρες μετέφεραν το 
φαγητό μαζί τους, ή το έφερναν το 
μεσημέρι οι γυναίκες από το σπίτι.

Το μεροκάματο
Άρχιζε με την ανατολή και ετε-

λείωνε με τη δύση του ήλιου. Στα-
ματούσε το μεσημέρι όπου έτρωγαν 
κι έφευγαν πια το απόγευμα αργά. 
Καμιά φορά ύστερα από το σχόλα-
σμα περνούσαν από καμιά ταβέρνα, 
για συζήτηση και κανένα μεζεδάκι, 
με τα σχετικά πειράγματα για τα 
οποία οι Συμαίοι φημίζονται, καθώς 
είναι από τη φύση τους σκωπτικοί 
αλληλοπειράζονται και τώρα ακόμα, 
και το βραδάκι επέστρεφαν στο σπίτι 
και στην οικογένεια, για να συνεχί-
σουν τα ίδια το ξημέρωμα  της άλλης 
μέρας.

Πως μετρούςανε ενα 
ξύλινο καραβι

1. Μήκος | Το μήκος του ξύλινου 
καϊκιού, λογαριάζεται από το εξωτε-
ρικό άκρο του πετσώματος από τον 
κόκορα της πλώρης, μέχρι το αντί-
στοιχο άκρο της πρύμνης. 

2.Πλάτος | Υπάρχει ανάμεσα στα 
δύο μεσαία στραβόξυλα.

3. Ύψος | Αν ενώσουμε με μια 
οριζόντια γραμμή τα δύο μεσιακά 
στραβόξυλα στο ψηλότερο σημείο 
και φέρουμε κάθετο, τότε το μήκος 
της καθέτου είναι το ύψος.

Σημείωση: Το μέτρο μήκους 
του ποδόσταμου μετριέται με πήχη 
91,50 πόντους. Για να βρούμε το 
ύψος της πλώρης που είναι και το 
ψηλότερο σημείο, λογαριάζουμε 
κάθε μέτρο μήκους του ποδόστα-
μου της καρένας και 20 πόντους, 
δηλ. 5μ.Χ20=100 π. ένα μέτρο. Ενώ 
στη πρύμνη που είναι χαμηλότερη, 
μετράμε κάθε μέτρο επί 10 πόντους. 

«Κάτσιμο της βάρκας» είναι το 
μέτρο (απόσταση) από το χαλκάνι 
ως κάτω στην πρύμνη. Το πάνω 
μέρος της βάρκας μετριέται με 100 
πόντους το μέτρο. Κάτω μήκος ή 
καρένα μετριέται με το πήχη 91,50 
ποντους. 

Όπως βλέπουμε οι καραβομα-
ραγκοί έχουν ξεχωριστούς τρόπους 
και τύπους μετρήματος για κάθε 
μέρος, για να δώσουν το σωστό όγκο 
και σχήμα στο καϊκι. Αυτά έκαναν οι 
παλιοί, αυτά έμαθαν οι νεώτεροι κι 
αυτά συνεχίζουν. Και αυτά είναι τα 
μεγάλα μυστικά τους που μας είπαν 
κι άλλα ίσως που δεν μας είπαν.

Και η παράδοση συνεχίζεται στη 
Σύμη.

ςυνέχεια στο επόμενο φύλλο »

ύλικα Πού χρηςιμοΠοιούςαν
Τα ιστιοφόρα αυτά καράβια χρη-

σιμοποιούσαν κυρίως πεύκου ξύλο, 
για να τα κτίσουν. Από πληροφορίες 
που έχουμε το νησί σε προηγού-
μενα έτη ήτο σκεπασμένο κατά μέγα 
μέρος από μεγάλα δάση πεύκου. Και 
η μεγαλύτερη ποσότητα της ξυλείας 
επρομηθεύετο από το πευκοδάσος 
αυτό. Όμως πευκόξυλα έκαμναν οι 
Συμαίοι καραβομαραγκοί από την 
απέναντι Ασία καθώς επίσης και από 
την Μυτιλήνη. Με τον τρόπο αυτό 
έφερναν την πρώτη ύλη, δηλ. το 
ξύλο που το εμαστόρευαν ανάλογα. 
Το ξύλο αυτό του πεύκου χρησιμο-
ποιούσαν για το λόγο ότι αντέχει στο 
νερό χωρίς να σαπίζει και είναι και 
πολύ ευκίνητο. 

Σε μερικά μέρη του καραβιού 
χρησιμοποιούσαν ξύλο μουριάς και 
ευκαλύπτου τα οποία άντεχαν μαζί 
με τα άλλα πλεονεκτήματα, περισ-
σότερο στο χρόνο. Το τιμόνι του 
καραβιού όπως μας είπαν γέροντες 
καπετάνιοι εκατασκευάζετο από 
ξύλο ευκαλύπτου, που ήτο μεγάλης 
αντοχής για να αντιμετωπίζει στα 
γυρίσματα του καραβιού.

Βίδες ή τζαβέττες (βέργες σιδή-
ρου, με σπείρωμα και κεφαλή).

Μπρόκες (λεπτά καρφιά κάτω 
των 8mm).

Βοβά (καρφιά με πεπλατυσμένη 
αιχμή για να λυγίζει στο τέρμα).

Γανωμένα καρφιά (σιδερένια 
καρφιά γαλβανισμένα σε τσίγγο).

Πύροι ξύλινοι (ξύλινα ισόπαχα 
καρφιά για δέσιμο «συζευξηνο-
μέων» σκαρμών).

Το ξύλο του πεύκου ήτο κατεξο-
χήν υλικό που εχρησιμοποιείτο στη 
Σύμη από τους καραβομαραγκούς. 
Μ’ αυτό έφτιαχναν τις καρένες, τους 
σκαρμούς και το πρώτο μαδέρι δηλ. 
γινόταν όλος ο σκελετός και στα 
παλιότερα χρόνια και τα μαδέρια 
του καραβιού, όπως μας πληρο-
φόρησε ο κ. Νικ. Μοστράτος που 
είναι καραβομαραγκός και διατη-
ρεί μαγαζί σήμερα πλάι στον παλιό 
ταρσανά, στη Σύμη, στον Κάμπο του 
Γιαλού. 

Όμως τώρα τα τελευταία χρόνια 
και μάλιστα μετά το 1945, όταν άρχι-
σαν να κάνουν εισαγωγές ξυλείας 
από τη Σουηδία του γνήσιου σουη-
δικού ξύλου, πως αναφέραμε προ-
ηγουμένως «τα μαδέρια» εκτός του 
πρώτου γίνονται από σουηδικό που 
είναι εύκολο και ευλύγιστο και μόνο 
με ένα απλό βρέξιμο με σφουγγάρι 
βρεγμένο παίρνει το ανάλογο σχήμα 
και καμπύλωμα, βοηθούμενο κατά 
μέγα μέρος και από τα επιδέξια 
χέρια του καραβομαραγκού. 

Παλαιότερα, ο κάθε καραβο-
μαραγκός με συνοδεία το φύλακα 
του δάσους, ανέβαινε στο πευκο-
δάσος στο βουνό και επεσήμαιναν 
τα δέντρα, όπου έκριναν κατάλ-
ληλα για το υπό κτίσιμο καράβι. 
Τα έκοβαν και τα εχώριζαν με τους 
παραγιούς σε ανάλογα κομμάτια, 
με τη χρήση τους πάνω στο σκαρί. 
Δεμένα με σχοινιά τα έσερναν στην 
κοντινότερη ακτή της θάλασσας και 
τραβώντας τα με το καράβι τα έφερ-
ναν μέχρρι το λιμάνι, στο μέρος του 
ταρσανά. Τα τραβούσαν στη στεριά, 
τα ετακτοποιούσαν το’ να πάνω στ’ 
άλλο και τα άφηναν κάποιο χρόνο να 
στεγνώσουν. Η εργασία αυτή ήταν 
κοπιαστική και κρατούσε αρκετές 

ημέρες. Είναι 
δε βέβαιον ότι 
οι παραγιοί 
ε δ ο ύ λ ε υ α ν 
εδώ τον περισ-
σότερο καιρό 
άμισθοι, χωρίς 
μεροκάματο 
και με μονα-
δικό σκοπό να 
σπουδάσουν 
την δύσκολη 
αυτή τέχνη, 
κοντά στο 
«μεγάλο μάστορη». 

Τα ξύλα, αυτά που θα χρησιμο-
ποιούσαν σε μαδέρια, τα άφηναν 
στην θάλασσα, να μαλακώσουν και 
να λυγίζουν εύκολα ώστε να πάρουν 
την καμπυλότητα που έπρεπε αφού 
με το βρέξιμο, επιτυγχάνετο η ευκι-
νησία τους. Πολύ περισσότερο δε, 
όταν επρόκειτο για μεγάλα ξύλα που 
θα εκτίζοντο πάνω σε μεγάλα σκαριά 
στο μεγάλο ταρσανά του Κάμπου 
και μάλιστα στη μέση «καταμεσής», 
όπως μας είπαν γέροι μαστόροι που 
ζουν ακόμα και παραγιοί ενώ τα 
μικρότερα στις άκρες, κάτω από τα 
δέντρα του Κάμπου, που ήτο φυτρω-
μένα τριγύρω και εσκίαζαν τα καρα-
βομαραγκούδικα και τους ανθρώ-
πους των. 

Στη μέση δε του ταρσανά που ο 
ήλιος τους έψηνε, έστηναν καλύβες 
από πανιά των καραβιών, πρόχει-
ρες, που τα ακουμπούσαν πάνω σε 
άλμπουρα και αντένες χιαστί ή σε 
μακριά ξύλα, ώστε να δημιουργηθεί 
μια σκιά, αφού η περιοχή το καλο-
καίρι ετορπιλίζετο από τις ακτίνες 
του ήλιου και εδημιουργείτο τρο-
μερή και αφόρητη ζέστη. Τη ζέστη 
αυτή, μαστόροι και παραγιοί επολε-
μούσαν ως εξής. Καθώς εδούλευαν 
στο ίδιο σκαρί, επρόσεχαν ώστε η 
εργασία να γίνεται στη πλευρά που 
εσκιάζετο από το ίδιο το καράβι-
σκαρί και η εργασία να γίνεται με μια 
σχετική σκιά.

τα ςιναφια (ςύντεχνιες)
Το μαστόρεμα, εγινόταν από 

ομάδες παραγιών, πισκιτζήδων, 
μαστόρων και πρωτομαστόρων, 
όπου οι τελευταίοι είχαν το γενικό 
πρόσταγμα μέσα στην ομάδα. Την 
ονομασία σινάφια, πήραν οι Συμαίοι 
από τους Μικρασιάτες ΄Ελληνες οι 
οποίοι ονόμαζαν έτσι τις συντεχνίες 
των διάφορων ελληνικών σωμα-
τείων. Τα σωματεία δε αυτά ήταν 
καλά διοργανωμένα με επικεφαλής 
τον πρωτομάστορα, ο οποίος έλυε 
τας μεταξύ των μελών διαφοράς, 
εφρόντιζε δια την είσπραξη των 
φόρων και δια εν γένει ζητήματα των 
επαγγελματιών. Οι ομάδες αυτές 
είχαν και μεταξύ τους συνεργασία 
όταν το απαιτούσε η ανάγκη, όπως 
επίσης και αντιζηλίες επαγγελματι-
κές. 

Όταν υπήρχε ανάγκη να κτιστεί 
ένα μεγάλο καράβι και η ομάδα που 
έπαιρνε την παραγγελία δεν επαρ-
κούσε για το κτίσιμο, τότε ενώνονταν 
δύο ή και περισσότερες ομάδες σε 
συνεργασία με τις ανάλογες οικονο-
μικές απολαβές ώστε η εργασία να 
περατωθεί τον καθορισμένο χρόνο. 
Το κτίσιμο ενός καραβιού κρατούσε 
αρκετό χρόνο, περισσότερο από ένα 
μήνα, καμιά φορά και δυο και τρεις 
μήνες. Όλο αυτό το χρόνο, ο οποίος 

ύλικα για 8 ατομα

– 6 μελιτζάνες φλάσκες
– 6 κολοκυθάκια
– 750 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
– 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
– 100ml λευκό κρασί
– 3 κουταλιές ελαιόλαδο
– 1 κουταλιά πελτέ ντομάτας 
+120ml νερό
– 1 κονσέρβα ψιλοκομμένη ντομάτα
– 1 κουταλάκι ζάχαρη
– 1 φύλλο δάφνης
– 1 πρέζα κανέλα
– 4 κόκκοι μπαχάρι
– 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
– αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

για τη μπεσαμέλ γιαουρτιού
– 2 κεσεδάκια γιαούρτι
– 4 αυγά χτυπημένα
– 4 κουταλιές αλεύρι
– 100γρ τριμμένη γραβιέρα
– αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

εκτελεςη

Καθαρίζετε τις μελιτζάνες και τα 
κολοκυθάκια, τα κόβετε σε φέτες, 
λαδώνετε με λίγο ελαιόλαδο, αλα-
τοπιπερώνετε ελαφρώς και ψήνετε 
στο γκριλ (240) 5-6 λεπτά ανάλογα 

Μουσακάς με 
μπεσαμέλ γιαουρτιού

το πάχος των λαχανικών. Αφήνετε 
στην άκρη να κρυώσουν.

Σε ένα τηγάνι ρίχνετε το ελαιό-
λαδο και σε δυνατή φωτιά ρίχνετε 
τον κιμά. Αφήνετε 2΄ και μετά ανα-
κατεύετε για άλλα 2΄και στη συνέ-
χεια ξεκινάτε να διαλύετε τους κόκ-
κους με μια ξύλινη κουτάλα. Μετά 
από 7΄ ή αφού έχει ροδίσει ελα-
φρώς ρίχνετε το κρεμμύδι , το μπα-
χάρι , τη δάφνη, σοτάρετε και μόλις 
μαλακώσει το κρεμμύδι σβήνετε με 
το κρασί. 

Μόλις εξατμιστεί ρίχνετε τη 
ντομάτα, τον πελτέ διαλυμένο στο 
νερό, την κανέλα, τη ζάχαρη και 
ψήνετε τη σάλτσα μέχρι να μην έχει 
πολλά υγρά και να είναι «στεγνή». 
Ρίχνετε το μαϊντανό, δοκιμάζετε και 
αλατοπιπερώνετε. 

Προθερμαίνετε το φούρνο 
στους 180C.

Σε ένα μπολ αναμιγνύετε τα 
υλικά για την μπεσαμέλ γιαουρτιού.

Στρώνετε τον μουσακά: μελι-
τζάνα, κολοκυθάκι, κιμά και τέλος 
τη μπεσαμέλ.

Ψήνουμε μέχρι να ροδίσει.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Φωτο © Σμαράγδα Μακρή

Οι Ταρσανάδες της Σύμης
ΓΡΑΦΕΙ Η ΔεςΠοινα καΨη-αναςταςιαΔη

« ςυνέχεια από το προηγούμενο

Ο ταρσανάς στο Χαράνι το 1910

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
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ & ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/ 2103426585
ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΤΑΛΩΣ ΙΜΕ ΕΠΕ / 2810222022

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

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1960
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γενική συνέλευση πραγματοποίη-

σε η Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δω-
ματίων & Διαμερισμάτων Δωδεκανή-
σου στην  Σύμη, την Παρασκευή 3/06 
όπου και παραβρέθηκαν οι επιχει-
ρηματίες του νησιού με βασικό θέμα 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
όσον αφορά τον τουρισμό. 

Ως συμπέρασμα της συνάντησης, η 
οργάνωση Συλλόγου στη Σύμη θεωρή-
θηκε απαραίτητη ώστε να αντιμετωπι-
στούν τα εκεί προβλήματα συλλογικά, 
η οποία και θα ξεκινήσει σύντομα!

Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλ-
λοντος στη Σύμη
Σαράντα περίπου εθελοντές κάθε ηλικί-
ας, Έλληνες και ξένοι, ανταποκρίθηκαν 
στην πρόσκληση της Εθελοντικής Περι-
βαλλοντικής Ομάδας Σύμης (EΠOΣ) για 
καθαρισμό των ακτών την Κυριακή 5 Ιου-
νίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 
και ξεκίνησαν στις 10:30 από το Γιαλό με 
προορισμό την αγαπημένη παραλία ντό-
πιων και ξένων, τον Αη Γιώργη το Δυσά-
λωνα. 

Ο καθαρισμός της παραλίας διήρκεσε 
περίπου 3,5 ώρες και μαζεύτηκαν 32 σα-
κούλες «γίγας» με κάθε λογής σκουπίδια. 
Πλαστικά μπουκάλια, ποτήρια, κονσερ-
βοκούτια, φελιζόλ, σύριγγες, σακουλάκια 
από σνακς, συσκευασίες φαρμάκων και 
αντηλιακών, καλαμάκια, σπασμένα γυα-
λιά κ.ά. είχαν «πνίξει» τους θάμνους με 
τα σκίνα και ήταν πεταμένα κατά μήκος 
όλης της παραλίας, όπως αναφέρει χαρα-
κτηριστικά το δελτίο τύπου που έστειλε η 
ΕΠΟΣ στη «Σ». Χωρίς αμφιβολία, συνεχί-
ζει το δελτίο τύπου, πολλά από αυτά τα 
είχαν φέρει τα ρεύματα της θάλασσας, 
αλλά πολλά σίγουρα ήταν απομεινάρια 
της ανεύθυνης συμπεριφοράς και της έλ-
λειψης παιδείας που διακατέχει αρκετό 
κόσμο που αφήνει σκουπίδια πίσω του 
φεύγοντας από μια παραλία. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 
ιστολόγιο της ομάδας (www.eposymis.
blogspot.com), η ΕΠΟΣ καταλογίζει ευ-
θύνες στους διοργανωτές του 3ημέρου 
Base Jumping που πραγματοποιήθηκε πέ-
ρυσι το καλοκαίρι στον Αη Γιώργη αφού, 
όπως αναφέρεται, άφησαν πεταμένα δύο 
ψυγεία κοντά στο μώλο και μπόλικες συ-
σκευασίες γεμάτες με νερά και αναψυκτι-
κά πίσω από τη μάντρα της εκκλησίας. 

Το βράδυ της ίδιας μέρας πραγματο-
ποιήθηκε γιορτή με ζωντανή μουσική και 
ποτά στο Γεφυράκι στο Γιαλό. Όσοι συμ-
μετείχαν το πρωί στον καθαρισμό, αλλά 
και πολλοί άλλοι που εργάζονταν ή είχαν 
άλλες υποχρεώσεις και δεν κατάφεραν να 
έρθουν, συγκεντρώθηκαν για να μεταδώ-
σουν το μήνυμα του εθελοντισμού και της 
δράσης για το περιβάλλον. 

Η Ε.Π.Ο.Σ. ευχαριστεί θερμά για τις 
ευγενικές προσφορές που βοήθησαν να 
υλοποιηθεί το πρόγραμμα της ημέρας, 
τους: Λούκα Φρατζαδάκη, Μανωλέσκο 
Γιάννη, Σκιαθίτη Γιώργο, Μανωλέσκο Φι-
λήμονα, τα σούπερ μάρκετ Ταχάς, Αφοί 
Χατζηπέτρου και Εμπορειόν, τα καταστή-
ματα Syminet και Αφοί Αντωνιάδη, το ια-
τρείο Σύμης, την οικογένεια Κυριακάκη, 
καθώς και τους μουσικούς Mike Harman, 
Suzan Williams και Ιορδάνη Αττιτή. 

Επόμενο ραντεβού της ΕΠΟΣ είναι την 
Τρίτη 14 Ιουνίου για τον καθαρισμό του 
Αγ. Αιμιλιανού με την ευγενική προσφο-
ρά του Γιάννη Γιαννίκου για τη μεταφορά 
εθελοντών με το καΐκι του «Ποσειδών».

15. Αισθητή είναι και η παρουσία των 
ρώσων στη Σύµη… 

Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την 
παρουσία τους αισθητή, σίγουρα όµως η 
πρόσθετη ταλαιπωρία που επιβάλλεται σε 
Ρώσους και Τούρκους λόγω της βίζας δηµι-
ουργεί πρόβληµα και κάποια στιγµή πρέπει 
να βρεθεί λύση. 

16. Αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς 
γίνονται στο νησί; 

Γίνονται κυρίως από Ιταλούς. 
17. H Σύµη έφτιαξε σύστηµα αφαλάτω-

σης και γλίτωσε το κράτος από πολλά εκα-
τοµµύρια ευρώ για τη µεταφορά νερού µε 
υδροφόρες… 

Η µεταφορά του νερού µε υδροφόρα 
πλοία στη Σύµη κόστιζε στο ∆ηµόσιο περί-
που 5.000.000 ευρώ τον χρόνο. Ο ∆ήµος 
Σύµης εγκατέστησε µονάδα αφαλάτωσης 
αξίας 5.000.000 ευρώ, µε αποτέλεσµα το 
κράτος να εξοικονοµεί αυτά τα χρήµατα, 
αλλά να µη δέχεται να συµβάλλει στο κόστος 
συντήρησης και λειτουργίας, το οποίο ανέρ-
χεται στο ποσό των 500.000 ευρώ τον χρόνο, 
µε κίνδυνο άµεσα να κλείσουν οι µονάδες 
αφαλάτωσης. 

18. Ηµιτελές και το κλειστό γυµναστή-
ριο… 

Το γυµναστήριο θα συµβάλει στο να κρα-
τήσουµε τους νέους στο νησί µας – έχουµε 
800 µαθητές. Είναι έργο ενταγµένο στο πρό-
γραµµα «Θησέας», το οποίο διεκόπη λόγω 
της οικονοµικής κρίσης. 

19. Φέτος υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση 
µε τον Πειραιά… 

Επιτέλους, ύστερα από πολύ καιρό το 
κράτος δροµολόγησε πλοίο δύο φορές την 
εβδοµάδα. 

20. Ο «Καλλικράτης» βοήθησε; 
Η εφαρµογή του «Καλλικράτη» νοµίζω 

ότι είναι εκτός τόπου. 

Αναδημοσίευση από την 
εφημερίδα «TA NEA»

1. Δεν θα γίνει φέτος το Φεστιβάλ της 
Σύµης; 

Έπειτα από 16 χρόνια επιτυχηµένης προ-
σπάθειας διοργάνωσης του φεστιβάλ, φέτος 
κινδυνεύει να µη διεξαχθεί λόγω της οικο-
νοµικής κρίσης και της αδιαφορίας της Πο-
λιτείας. 

2. Το ταµείο του δήµου δεν µπορεί να 
ενισχύσει χρηµατικά τις εκδηλώσεις; 

Ο δήµος θα προσπαθήσει, έστω µε αυτά 
τα λίγα έσοδα που έχει, να πραγµατοποιήσει 
ένα οικονοµικό φεστιβάλ. 

3. Είναι τόσο δύσκολα τα οικονοµικά του 
δήµου; 

O κόσµος δεν µπορεί να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του και µετά τη µείωση 
των τακτικών επιχορηγήσεων από το κράτος, 
σίγουρα η οικονοµική κατάσταση του δήµου 
δεν είναι η καλύτερη. 

4. Μπήκε και στη µαύρη λίστα του 
υπουργείου Οικονοµικών. Το θεωρείτε δί-
καιο; 

Οχι βέβαια! Το χρέος είναι 2.700.000 
ευρώ και τα έργα υποδοµής που έγιναν τα τε-
λευταία οκτώ χρόνια αγγίζουν τα 25.000.000 
ευρώ – τα έφτιαξε εξ’ ολοκλήρου ο δήµος. 

5. Πώς δηµιουργήθηκε το χρέος; 
Από υποχρεώσεις του κράτους, όπως εί-

ναι η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σύµης µε τη 
Ρόδο, η υγεία και η δηµιουργία µονάδων 
αφαλάτωσης, που όµως χρηµατοδότησε το 
δηµοτικό ταµείο. 

6. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος άλ-
λος φορέας να χρηµατοδοτήσει το φεστι-
βάλ; 

Σίγουρα το φεστιβάλ ενός ακριτικού νη-
σιού είναι υποχρέωση της Πολιτείας να το 
κρατήσει ζωντανό και όχι να κρατάει ζωντα-
νά φεστιβάλ µεγάλων πόλεων που δεν είναι 
τόσο µεγάλης εθνικής σηµασίας. 

7. Και τι θα παρουσιάσει το καλοκαίρι η 
Σύµη; 

Θα προσπαθήσουµε µε τον καλύτερο 
τρόπο να παρουσιάσουµε τον πολιτισµό 
µέσα από τοπικά χορευτικά συγκροτήµατα, 

παραδοσιακά προϊόντα, τοπικά πανηγύρια, 
ελληνοτουρκικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκ-
δηλώσεις, όπως το παγκόσµιο πρωτάθληµα 
ελεύθερης πτώσης µε αλεξίπτωτο. 

8. Πώς είναι φέτος η τουριστική κίνηση; 
Άρχισε µε τις καλύτερες προϋποθέσεις, 

σίγουρα όµως η οικονοµική κρίση δεν έχει 
αγγίξει µόνο τους Ελληνες. 

9. Γεµίζει και πάλι το λιµάνι µε κότερα 
και θαλαµηγούς; 

Ο µήνας Μάιος σε σύγκριση µε πέρυσι 
ήταν πολύ καλύτερος. 

10. Μήπως το λιµάνι δεν χωράει όλα τα 
σκάφη και πρέπει να βρεθεί µια άλλη λύση; 

Πρέπει να υλοποιηθούν άµεσα λιµενικές 
υποδοµές, όπως έχουν εφαρµόσει οι απένα-
ντι γείτονες φτιάχνοντας τεράστιες µαρίνες. 

11. Εχουν και φέτος την πρωτιά οι Τούρ-
κοι; 

Τα τελευταία χρόνια πρώτος προορισµός 
για τους Τούρκους είναι η Σύµη, αφού τη θε-
ωρούν κάτι ξεχωριστό και διαφορετικό από 
όλους τους άλλους προορισµούς και την 
ονοµάζουν «µπουτίκ του Αιγαίου». 

12. Είναι αλήθεια ότι στηρίζουν την οι-
κονοµία του νησιού; 

Κατά έναν µεγάλο βαθµό οφείλεται στην 
άφιξη πολλών Τούρκων, την προµήθεια καυ-
σίµων για τα σκάφη τους και την αγορά οινο-
πνευµατωδών ποτών, παρά το γεγονός ότι η 
αύξηση του ΦΠΑ στα είδη αυτά θα αποφέρει 
τεράστια οικονοµική ζηµιά στα νησιά µας. 

13. Πώς είναι οι σχέσεις σας µε τους 
απέναντι γείτονες; 

Λόγω της άψογης συνεργασίας στον 
τοµέα του τουρισµού, έχουµε καταλάβει 
ότι οι καλές σχέσεις αποφέρουν οικονοµικά 
οφέλη και για τους δύο λαούς. 

14. Είναι αλήθεια ότι οι Τούρκοι ετοιµά-
ζουν και άλλο σίριαλ ανάλογο µε «Τα σύνο-
ρα της αγάπης»; 

Εξαιτίας της µεγάλης επιτυχίας που γνώ-
ρισε το προηγούµενο σίριαλ, οι Τούρκοι εί-
ναι θετικοί στο να προβάλλουν ξανά τη Σύµη 
µέσα από άλλο σίριαλ. 

20 ερωτήσεις στο Δήμαρχο Σύμης

Στρατος Γιαμούκογλου. 
Στον φετινό αγώνα αναμένεται να συμμε-

τάσχουν περίπου 30 αθλητές από 10 χώρες. 
Το βαθμολογικό μέρος του αγώνα θα γίνει 
μεταξύ 10-14 Αυγούστου ενώ τις προηγού-
μενες ημέρες θα πραγματοποιούνται άλματα 
επίδειξης από τους συμμετέχοντες αθλητές.

Το πρωτάθλημα ProBASE World Cup Tour 
ξεκινά τον Ιούνιο με τον πρώτο αγώνα στο 
Kjeraj της Νορβηγίας στις 22 Ιουνίου, μετά 
επισκέπτεται τη Σύμη και τελειώνει στο 
Stechelberg της Ελβετίας το Σεπτέμβρη. Ο 
αθλητής που θα συγκεντρώσει τους περισ-
σότερους βαθμούς και από τους 3 αγώνες θα 
είναι αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Το επίσημο βίντεο trailer του αγώνα είναι 
διαθέσιμο στο διαδύκτιο στην διεύθυνση: 
www.youtube.com/watch?v=U-1farkUsEM

Βίντεο με το Στράτο Γιαμούκογλου να κά-
νει base jumping στη Σύμη βρίσκονται εδώ: 
www.symigreece.com/basejumpinggr.htm

Χ.Μ.

Μια παγκόσμια συνάντηση αθλητών ενός 
από τα θεαματικότερα αθλήματα, θα λάβει 
χώρα στη Σύμη από 5 έως 14 Αυγούστου.

Οι καλύτεροι base jumpers του κόσμου 
θα διαγωνισθούν στο “ProBASE Beach 
Challenge” στην παραλία του Άη Γιώργη του 
Δυσάλλωνα. Ο αγώνας είναι μέρος της πε-
ριοδείας του παγκόσμιου πρωταθλήματος 
ProBASE.

Το Base Jumping είναι μια μορφή αλεξι-
πτωτισμού, όπου οι αθλητές κάνουν άλματα 
από σταθερά σημεία φορώντας αλεξίπτωτο. 
Στόχος του αγώνα  είναι ο αθλητής να κάνει 
άλμα από έναν βράχο 200 περίπου μέτρων 
ακριβώς πάνω από την παραλία του Άη 
Γιώργη, να ανοίξει το αλεξίπτωτό του και να 
προσγειωθεί μέσα σε έναν κύκλο 10 τετρα-
γωνικών μέτρων. Όσο πιο κοντά στο κέντρο 
προσγειωθεί, τόσο περισσότερους πόντους 
κερδίζει. Η τεχνική του ανοίγματος του αλεξί-
πτωτου αλλά και η ελεύθερη πτώση θα βαθ-
μολογούνται επίσης.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπά-
θεια να γίνει η Σύμη και συγκεκριμένα ο βρά-
χος του Άη Γιώργη του Δυσάλωνα πόλος έλ-
ξης των ξένων base jumpers. Η αρχή έγινε το 
Δεκέμβριο του 2009, όταν ο γνωστός έλληνας 
base jumper Στράτος Γιαμούκογλου ήρθε στη 
Σύμη και έκανε τα πρώτα δοκιμαστικά άλμα-
τα από το βράχο του Άη Γιώργη, ένας βράχος 
που όπως είπε ο Στράτος Γιαμούκογλου στη 

«Σ» είναι «είναι κάθετος, ψη-
λός και έχει αρνητική κλίση 
κατά την απογείωση και επί-
σης έχει και χώρο προσγείω-
σης στην παραλία. Επίσης στο 
σημείο εκείνο δεν φυσούν 
άνεμοι, είναι λοιπόν ένα προ-
στατευμένο μέρος, άρα ιδανι-
κό για άλμα».

Μετά την πρώτη γνωρι-
μία του με τη Σύμη, ο Στράτος Γιαμούκογλου 
πήγε στην Ισπανία σε ένα παγκόσμιο διαγω-
νισμό base jump, όπου γνώρισε τον Hubert 
Schober, που ήταν ο επίσημος διοργανωτής 
του διαγωνισμού. Όπως τόνισε στη «Σ» «μι-
λήσαμε για τον βράχο της Σύμης, όπως και 
για την διάθεση του Δήμου Σύμης να διορ-
γανώσει ένα event παγκόσμιου χαρακτήρα, 
προκειμένου να κάνει το μικρό αυτό νησί  
διάσημο στον κόσμο». O Hubert Schober 
αμέσως αγκάλιασε την ιδέα και κάλεσε base 
jumpers από την διεθνή κοινότητα, οι οποίοι 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του. Το αποτέ-
λεσμα ήταν τον Αύγουστο του 2010 να γίνει 
το πρώτο  base jump event στην Ελλάδα, στη  
Σύμη, με μεγάλη επιτυχία. «Παρόλο που όλα 
γίναν πολύ γρήγορα,  δεν υπήρχαν ιδιαίτερες 
δυσκολίες στο θέμα της διοργάνωσης. Ο δή-
μος Σύμης και ιδιαίτερα ο Δήμαρχος μας βο-
ήθησε σε ότι χρειαστήκαμε και ανέλαβε όλο 
το  event εξ’ ολοκλήρου» ανέφερε στη «Σ» ο 

Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
ProBASE στη Σύμη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ 
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