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ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
Αίσιο και
ευτυχές το 2010,
αλλά αν δεν το
πούνε και οι
Βρυξέλλες μην
το δένετε κόμπο.

Σκληρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Δημάρχου
Λευτέρη Παπακαλοδούκα και του Νομάρχη Γιάννη
Μαχαιρίδη, με αφορμή την κατασκευή του δρόμου
Γιαλός–Νημποριός.Η τσιμεντόστρωση και ηλεκτροφωτισμός του δρόμου αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων και επιχειρηματιών του οικισμού, αφού ο δρόμος
αυτός είχε καταλήξει σαν το «γεφύρι της Άρτας».
Φτιάχτηκε και ξηλώθηκε (λόγω κακοτεχνιών) τουλάχιστον δύο φορές. Έπειτα από αρκετά χρόνια και υπεράνθρωπες προσπάθειες ο Δήμος κατόρθωσε να αποσπάσει
όλες τις εγκρίσεις, προκειμένου το έργο να δημοπρατηθεί. Αναφερόμαστε σε υπεράνθρωπες προσπάθειες της
δημοτικής Αρχής όσον αφορά τον νόμιμο τρόπο κατασκευής, αφού γνωρίζουμε τι ζημιά θα πάθαιναν αρκετοί από αυτούς που φώναζαν (και δικαίως). Επιτέλους
η μελέτη για την υλοποίηση του έργου εγκρίθηκε και το
έργο δημοπρατήθηκε στις 29 του Δεκέμβρη.
Ο πρώτος μειοδότης μηχανικός ανέλαβε να εκτελέσει
το έργο με έκπτωση 33%. Πιστεύουμε ότι το ποσοστό
έκπτωσης είναι αρκετά υψηλό και εδώ ο Δήμος (Τεχνική
Υπηρεσία) θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για
την σωστή εκτέλεση του έργου. Ο Δήμαρχος, σύμφωνα
με πληροφορίες μας, προσπάθησε να εντάξει το έργο
στο ΟΠΑΧ, αλλά λόγω των συγκυριών το πρόγραμμα
αυτό έκλεισε. Έτσι αναζήτησε από αλλού πόρους, και
όπως ήταν φυσικό απευθύνθηκε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αφού επρόκειτο για έργο της αρμοδιότητάς
της (επαρχιακό δίκτυο).
Πρόθεση του Δήμου ήταν το έργο να εκτελεστεί πριν
την έναρξη της θερινής περιόδου, αν όχι όλο, κατά το
μεγαλύτερο μέρος του. Ύστερα από συζητήσεις που
είχε με άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τους
μηχανισμούς και τα οικονομικά της Νομαρχίας, ζήτησε
από τον κ. Μαχαιρίδη να χρηματοδοτήσει το έργο και
όπως μας δήλωσε κατηγορηματικά ο Δήμαρχος «ουδέποτε συνέδεσα το έργο αυτό με εκείνο του λιμανιού στον
Πανορμίτη, το μόνο που ζήτησα είναι να μην πάει χαμένο

Ο δρόμος του Νημποριού, φώτο © SymiGreece.com

το ποσό –αφού η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
για το έργο στον Πανορμίτη θα είναι έτοιμη σε ένα τουλάχιστον χρόνο– και να γίνει κάτι άλλο όπως λ.χ. ο βρεφονηπιακός σταθμός που είχε υποσχεθεί ο Νομάρχης, ή η
αποπεράτωση των εργασιών του ΕΠΑΛ».
Η απάντηση του Νομάρχη ήταν ότι, δεν υπήρχε
καμία δέσμευση, πράγμα που έδωσε το δικαίωμα στον
Δήμαρχο να πιστεύει ότι τεχνηέντως ο κ. Μαχαιρίδης
προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον κόσμο και να διαθέσει το ποσό αλλού. Έτσι, άρχισε μια άγρια κόντρα η
οποία πήρε και τις ανάλογες διαστάσεις από τα Μ.Μ.Ε.
με συνεντεύξεις και δηλώσεις εκατέρωθεν. Με βεβαιότητα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο κ. Μαχαιρίδης
δεν έχει δώσει έως και σήμερα τις καλύτερες των εντυπώσεων στους κατοίκους της Σύμης. Εάν τον ψηφίζουν,
είναι γιατί είναι φανατικά κομματικοποιημένοι και
αυτό... «βλάπτει σοβαρά την υγεία…».
Συνέχεια στη Σελίδα 23»

Δεν Περισσεύει Κανείς
Την παρέμβαση του Πρωθυπουργού ζητά ο Δήμαρχος
Με αφορμή την ανάρμοστη απάντηση που έδωσε ο συντονιστής του ΕΚΑΒ στις 7/2 στον Δήμαρχο, και την μέχρι
τώρα αδιαφορία των υπηρεσιών υγείας, ο Δήμαρχος αναγκάστηκε να απευθυνθεί στον Πρόεδρο της κυβέρνησης,
παρακαλώντας τον να παρέμβει ώστε να δοθούν λύσεις στα
θέματα υγείας του νησιού, κοινοποιώντας του παράλληλα
όλη τη σχετική αλληλογραφία, η οποία αρχίζει τις πρώτες
ημέρες ανάληψης της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ. Στην
επιστολή αναφέρει:
Κύριε Πρωθυπουργέ
Δυστυχώς βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να απευθυνθούμε προσωπικά σε εσάς, αφού προηγουμένως εξαντλήσαμε
όλα τα περιθώρια για επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τον τομέα της υγείας στο νησί μας.
Με έγγραφό μας στις 9-12-2009 προς τους αρμόδιους
υπουργούς και με αριθμ. πρωτ. 5895 εκθέσαμε τη δεινή κατάσταση του Πολυδύναμου Ιατρείου Σύμης και την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σε ορισμένα θέματα. Δυστυχώς, έως και σήμερα

και παρά τη διαβίβαση του εγγράφου μας από την υπουργό
στην 2η ΔΥΠΕ απάντηση δεν έχουμε λάβει και τα όρια υπομονής των κατοίκων του νησιού μας έχουν εξαντληθεί.
Όπως καλά γνωρίζετε οι μήνες του χειμώνα είναι ό,τι χειρότερο για τους κατοίκους των νησιών μας αφού οι καιρικές
συνθήκες και η απομόνωση ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας με ό,τι επακόλουθο. Δεν φθάνει μόνο αυτό, αλλά στις
7 Φεβρουαρίου μεταξύ 06:30 μ.μ. και 07:00 μ.μ σε τηλεφωνική επικοινωνία προσωπικά με τον συντονιστή του ΕΚΑΒ
για άμεση διακομιδή ασθενούς, έλαβα την απαράδεκτη απάντηση: «Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια
του πληρώματος του ελικοπτέρου για έναν παππού 80 ετών».
Το αποτέλεσμα, ο ασθενής να μεταβεί την επομένη στη Ρόδο
και να αποβιώσει. Όλα αυτά γιατί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών τα πλοία δεν μπορούσαν να εκτελέσουν δρομολόγια.
Συνέχεια στη Σελίδα 23»
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Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Ζουρούδη
(Λατζί) τις παραμονές των Χριστουγέννων μας
βρήκε στην Αθήνα και έτσι δεν στάθηκε δυνατό
να παραστούμε στον τελευταίο χαιρετισμό. Πλήρης ημερών ο δάσκαλος έφυγε αφήνοντας ένα έργο
προσφοράς για το νησί μας, όσο λίγοι. Είχαμε την
τύχη να περάσουμε παλαιότερα ώρες μαζί του και
να βγαίνουμε σοφότεροι ύστερα από μια ανταλλαγή απόψεων.
Κεφάλαιο για την Σύμη, τον αποκαλούσε ο αείμνηστος Δήμαρχος Δημ. Χαβιαράς, που συνεχώς
τον προέτρεπε να κάνει σκληρή αντιπολίτευση στο
δημαρχιακό έργο, ώστε με τη σειρά του αυτός να
πιέζει καταστάσεις. Ιδρυτής της εφημερίδας «Η
φωνή της Σύμης», που τώρα τα παιδιά του Ευαγγελία και Σαράντης Κρητικός συνεχίζουν ανελλιπώς
την έκδοσή της.
Στα 18 του και ύστερα από ανάλογη διετή εκπαίδευση στο Magistrale της Ρόδου, διορίζεται δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο στο Πέδι και αργότερα
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Συνταξη
στου Γανναρά και στο Ιωαννίδειο. Όταν τα σχολεία
μπήκαν κάτω από ιταλική διεύθυνση, αναγκάζεται
να φύγει από τη Σύμη και να διοριστεί στη Μήλο
και στην Κίμωλο, όπου και παρέμεινε για τέσσερα
χρόνια. Στον πόλεμο του 40 κατατάσσεται στο τάγμα εθελοντών Δωδεκανησίων.
Τρία χρόνια μετά την ανακωχή επέστρεψε στα
Δωδεκάνησα όπου παράλληλα άρχισε να ασχολείται και με την δημοσιογραφία δημοσιεύοντας άρθρα στις εφημερίδες «Ροδιακή» και «Πρόοδος». Το
1947 εκδίδει την εφημερίδα «Συμαΐδα» της οποίας
την διεύθυνση αναλαμβάνει ο αδελφός του Ηλίας,
ώστε να μην υπάρχει ασυμβίβαστο με το επάγγελμα του δασκάλου. Το 1975 εκδίδει την εφημερίδα
«Η Φωνή της Σύμης» η οποία ξεκινά σαν δεκαπενθήμερη για να καταλήξει μηνιαία έως και σήμερα.
Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου, έφορος στην Ι. Μ. Πανορμίτου και ο πλέον δραστήριος πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου «Σοφοκλής». Ο Γιώργος Ζου-

ρούδης, ο τελευταίος της γενιάς του, ολοκλήρωσε
τον κύκλο της ζωής του προσφέροντας ανεκτίμητες
υπηρεσίες στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό του
νησιού μας.
Η σύνταξη εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του.
Ευχαριστούμε την οικογένεια Γ. Ζουρούδη
για τη φωτογραφία που μας δάνεισε
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Η Φιλαρμονική του “Σοφοκλή“ στην δεκαετία του ‘60. Άραγε θα αξιωθούμε να δούμε κάποτε δική μας φιλαρμονική;
Ευχαριστούμε τον Χαράλαμπο Βολονάκη για τη φωτογραφία. (Φώτο © Σωτήρης Αλεξόπουλος)

TA NEA
Τησ Συμης
Οι πολυήμερες διακοπές
μας εκτός Σύμης, στάθηκαν
αφορμή να μην εκδοθεί το
φύλλο του Ιανουαρίου. Έτσι,
το φύλλο αυτό (Φεβρουαρίου) με περισσότερες σελίδες,
μάλλον θα πρέπει να σας ικανοποιήσει.
Είμαστε σίγουροι ότι θα
τύχουμε της κατανόησής σας
και θέλουμε να ελπίζουμε ότι
δεν θα ξανασυμβεί, αν και
οι διακοπές είναι γλυκές και
μας κάνουν να επιστρέφουμε
με μεγαλύτερη όρεξη.

Σχεδίαση - Σελιδοποίηση SymiGreece.com
Εκτύπωση BEST DESIGN
Ετήσια Συνδρομή
Εντός Ελλάδος €12 • Εκτός Ελλάδος €35
- Κτατάθεση στο λογ. του Δ.Π.Π.Κ.Σ (ΕΤΕ 832/296000-16)
και αποστολή κατάθεσης με ΦΑΞ στο 2246071386
υπ’ όψιν κ. Χαρ. Μαραβέλια
- Στο χρυσοχοείο “Αίγλη” της συμπατριώτισσάς μας Έλπης
Χρυσοχόου, Σαχτούρη 38 Πειραιά, τηλ. 2104282723
Διαφήμιση 6947402722
Διανέμεται δωρεάν σε Σύμη και Ρόδο.

Φώτο © SymiGreece.com

Θεοφάνεια στη Σύμη
Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν και φέτος τα Θεοφάνεια στη Σύμη στις 6
Ιανουαρίου. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Μιχαήλου (με το μαύρο σακκάκι
κάτω δεξιά) που ξαφνιάζοντας τους κολυμβητές απ΄τις γύρω βάρκες, έπεσε με
τα ρούχα στα παγωμένα νερά του Γιαλού και έπιασε τον Σταυρό.
Χ. Μ.

Στη Ρόδο διατίθεται στα ξενοδοχεία ΠΛΑΖΑ, ΕΡΜΗΣ, ΛΥΔΙΑ, στις καφετέρειες ΑΚΤΑΙΟΝ & ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ, στο κατάστημα του ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥ, στα πλοία ΠΡΩΤΕΥΣ &
ΣΥΜΗ ΙΙ και στα γραφεία της ΑΝΕΣ (Αυστραλίας 82, Ρόδος).
Η ιστοσελίδα του Δήμου είναι η www.symi.gr.
Την εφημερίδα μας μπορείτε να τη διαβάσετε μέσα από τη
ιστοσελίδα www.SymiNews.com.
Copyright © 2007 - 2010 TA NEA της Σύμης

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση κειμένων ή φωτωγραφιών
χωρίς τη γραπτή έγκριση της σύνταξης.
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Η Οικονομική Χρεοκοπία, Η Πολιτική
Χρεοκοπία, και Ο “Καλλικράτης”
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr

Έχοντας στραμμένη την προσοχή μας στην οικονομική χρεοκοπία της πατρίδας μας –με την βοήθεια των μέσων μαζικής
ενημέρωσης ντόπιων και διεθνών– δεν ασχοληθήκαμε με
μια άλλη χρεοκοπία η οποία στην ουσία είναι βαθύτερη και
σοβαρότερη από αυτή της οικονομίας. Την πολιτική χρεοκοπία της Ελλάδας.
Η πρόσφατα εκλεγμένη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μεθοδευμένα καθοδηγείται και δέχεται ασφυκτικούς ελέγχους από
τους «έξω», δίχως να μπορεί πλέον να αντιδράσει. Έτσι, όπως
μας διεμήνυσε ο πρωθυπουργός της χώρας, ο ελληνικός λαός
έχει χάσει εδώ και καιρό μέρος της εθνικής του κυριαρχίας.
Ένα πολύ μικρό παράδειγμα: Η οικονομία μας κάθε μήνα
«μπαίνει μέσα» 2 δις ευρώ. Εδώ, οι κυβερνώντες (ημεδαποί
και αλλοδαποί) συμφωνούν και θεωρούν ότι το πρόβλημα
θα αντιμετωπιστεί με μείωση των εξόδων και αύξηση των
εσόδων. Και βέβαια οι περισσότεροι συμφωνούν ότι πρόκειται για λογιστική προσέγγιση. Η αύξηση των εσόδων θα
προκύψει από τις περικοπές στη μισθοδοσία των δημοσίων
υπαλλήλων, τις περικοπές στις συντάξεις και τις αυξήσεις
στους έμμεσους φόρους και στα καύσιμα. Η αμφιβολία πλανάται παντού για το αν το πρόβλημα μπορεί να λυθεί έτσι.
Επιπλέον, με την οποιαδήποτε συμπίεση στα εισοδήματα η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να ξεχρεώσει τη χώρα.
Ότι μαζέψει με τα μέτρα που νομοθετεί, θα πάνε για την
αποπληρωμή των παλαιοτέρων δανείων. Στον ορίζοντα δεν
φαίνεται η παραμικρή αύξηση της παραγωγικότητας και η
κυβέρνηση λειτουργεί με μόνο σκοπό την αποπληρωμή των
ολοένα αυξανόμενων πανωτοκίων. Και έτσι σαν χρεοκοπημένο μέλος της ευρωζώνης η Ελλάδα κυβερνάται πλέον από
τη γερμανική κεντρική τράπεζα και το διεθνές νομισματικό
ταμείο (βλέπε Αμερική). Ακόμη, η Κίνα είναι μια χώρα που
μαζί με την Αμερική ενδιαφέρονται για την εξαγορά του
ελληνικού χρέους, πράγμα που συνεπάγεται και την εξαγορά
του πολιτικού προσανατολισμού της χώρας.
Και μέσα σ’ αυτό το «μπάχαλο», όπως θα έλεγε ο απλός
λαός, η Ελλάδα αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγές στον
αυτοδιοικητικό χάρτη, με έναν τρόπο άγαρμπο και βιαστικό,
ώστε και από τους πλέον ψύχραιμους να θεωρείται σαν δεδομένη η αποτυχία του εγχειρήματος. Ο «Καλλικράτης», όπως
ονομάζεται η μεταρρύθμιση, εάν δεν εφαρμοστεί σωστά,
εάν δεν μελετηθεί και εάν δεν κατοχυρωθούν οι Δήμοι και
οι περιφέρειες οικονομικά, μόνο προβλήματα θα προσθέσει.
Μέχρι τώρα πουθενά δεν είδαμε έναν απολογισμό για τα αποτελέσματα του «Καποδίστρια 1».

3

της Σύμης

Από το Ημερολόγιο 2010 της εφημερίδας “Αυγή”. Το “γραμματόσημο” ανήκει σε σειρά σκίτσων-γραμματοσήμων (διαφόρων, υποτίθεται, χωρών) που περιέχονται στον τόμο “Το
λέφκομά μου”, με σκίτσα του Μποστ, που εκδόθηκε τον Δεκέμβρη του 1960. Το “γραμματόσημο“ συνοδευόταν από την εξής
λεζάντα: “1 δραχμής, της σειράς της Ναυτιλίας. Έλλην Μποντοπόρος, επιβαίνων πενταετούς σχεδίας, πάει για σίγουρο
πνίξιμο. Γύρω-γύρω υπάρχει γραμμένο εύθυμο τραγουδάκι της
περιοχής του Μασσάου”
Κάθε νησί και Δήμος εξαγγέλλει η κυβέρνηση, αλλά
στη Ρόδο οι Δήμαρχοι σφάζονται μεταξύ τους για το αν η
Ρόδος θα είναι ένας ή περισσότεροι Δήμοι. Αόριστα μιλούν οι
Δήμαρχοι για το πώς θα ενισχυθούν οικονομικά οι νέοι Δήμοι
και μέχρι πού θα φθάνουν οι αρμοδιότητες των Δημάρχων.
Πρωτίστως ενδιαφέρονται για τις καρέκλες, και όσοι Δήμοι
είναι καταχρεωμένοι προσπαθούν, μέσω των Δημάρχων, να
πείσουν ότι θα πρέπει αυτοί να συνενωθούν με κάποιον
άλλο πιο εύρωστο οικονομικά (άσχετα αν πρόκειται
για νησί). Το ίδιο ισχύει και για την περιφέρεια.
Η εκλογή των περιφερειαρχών και των συμβουλίων
τους από τον λαό είναι ορθή. Όμως, με το να τοποθετεί
η κυβέρνηση, από δίπλα, διορισμένους διοικητές, δεν
φανερώνει τις καλύτερες των προθέσεων της κεντρικής
εξουσίας. Με λίγα λόγια, «βλέποντας και κάνοντας».
Σε ότι μας αφορά, σαν Δωδεκάνησος, για λόγους
εθνικούς και όχι μόνο, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να
αποτελέσουμε ξεχωριστή περιφέρεια. Χωρίς να βγαίνουν προς τα έξω, οι αντιδράσεις τόσο στο κυβερνόν κόμμα όσο και στην αξιωματική αντιπολίτευση,
είναι μεγάλες γιατί –όπως διατείνονται– θα αφαιρεθεί
από τους βουλευτές μεγάλο μέρος της δύναμης που
αντλούν μέσω των Δήμων και των νομαρχιών (βλέπε
πελατειακές σχέσεις). Για τους λόγους αυτούς και
πολλούς άλλους, επιχειρείται το «κουτσούρεμα» του
νομοσχεδίου.
Η θέση των κομμάτων της Αριστεράς είναι ενάντια στο επιχειρούμενο να περάσει νομοσχέδιο, και
ζητά την απόσυρσή του λόγω της προχειρότητας που
το διακρίνει, πιστεύοντας ότι μόνο ζημιά θα φέρει η
εφαρμογή του αυτή τη στιγμή και προτείνει σωστή
επεξεργασία.
Εν μέσω αυτών των διαφωνιών, μέσα από τα δημοσιογραφικά γραφεία, όλο και περισσότερο σιγοψιθυρίζεται ότι, εάν τελικά ψηφιστεί ο νόμος, τότε οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές δεν θα γίνουν τον προσεχή Νοέμβριο αλλά τον Μάρτιο του 2011. Οψόμεθα
λοιπόν!!

Ο Κίνδυνος των
Κατολισθήσεων
Με έγγραφό του στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και με
κοινοποίηση στον Γ.Γ. της περιφέρειας και στους επικεφαλείς των παρατάξεων της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας του Νομού, ο Δήμαρχος ζητά την άμεση λήψη
μέτρων ώστε να αποφευχθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό με τις όλο και αυξανόμενες κατολισθήσεις πρανών
υλικών.
Η επιστολή που στάλθηκε στις 5 Φεβρουαρίου αναφέρει:
Επικινδυνότητα από κατολισθήσεις στην επαρχιακή
οδό από Σύμη προς Μονή Πανορμίτου.
Σχετ. Β.Δ/γμα 6/8-2-56 (ΦΕΚ 47 Α). Περί καθορισμού
των επαρχιακών οδών του Νομού Δωδεκανήσου κατά τις
διατάξεις του Νόμου 3155/55 περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών.
Δια της παρούσης σας ενημερώνουμε ότι παρατηρούνται επί καθημερινής βάσεως κατολισθήσεις των πρανών
εκσκαφής της επαρχιακής οδού του θέματος, με αποτέλεσμα να υπάρχει επικινδυνότητα της χρήσης της οδού.
Ο Δήμος Σύμης, ετησίως, προβαίνει με ίδιους πόρους
στην απομάκρυνση των προϊόντων κατολισθήσεως από το
οδόστρωμα, πράγμα που διευκολύνει τη προσβασιμότητα
της οδού από τα τροχοφόρα, αλλά δε λύνει το πρόβλημα
της καθημερινής επικινδυνότητας.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σε εφαρμογή
και του παραπάνω σχετικού.
Ο Δήμαρχος
Ελ. Παπακαλοδούκας

Καιρικά Φαινόμενα
και Αντιμετώπιση
Στο προηγούμενο διάστημα με ένταση, αλλά και ακόμα
πριν λίγες ημέρες λιγότερο, παρατηρήθηκε σε πολλά
νησιά του ανατολικού Αιγαίου –μεταξύ των οποίων και
στο νησί μας– αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά
ένα μέτρο, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές των νησιών
αυτών να πλημμυρίσουν.
Το φαινόμενο, ιδιαίτερα έντονο σε Πάτμο, Λέρο,
Κάλυμνο, Σύμη, Σάμο, Νίσυρο και αλλού άρχισε να
προβληματίζει τις τοπικές αρχές, αφού η θάλασσα ανέβαινε τόσο πολύ με αποτέλεσμα να καλυφθούν με νερά
οι παράκτιες ζώνες των λιμανιών.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το φαινόμενο οφείλεται στους ισχυρούς νοτιάδες που μετακινούν μεγάλους
όγκους νερού από τα παράλια της Αφρικής. Παρόλα
αυτά, επειδή το φαινόμενο μπορεί χρόνο με το χρόνο να
παρατηρείται όλο και πιο ισχυρό, θα πρέπει να υπάρξει
κάποιος σχεδιασμός.
Θα πρέπει οι νυν Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και
στο εγγύς μέλλον Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, να
προχωρήσουν σε σύνταξη μελετών και στην αντίστοιχη
χρηματοδότηση αυτών, ώστε το πρόβλημα να λυθεί
–κατά το δυνατόν– οριστικά.
Δ.Π.Χ

Φώτο © Ανδρέας Αρβανίτης
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Αναγνωστήριο Αίγλη
Του χρηστου Μπαυρον christos@symigreece.com
Ολοκληρώθηκαν πριν λίγες μέρες οι εργασίες ανακαίνησης του αναγνωστηρίου “Αίγλη” στο Γιαλό και αμέσως
ξεκίνησε η επιστροφή και πρώτη τοποθέτηση των χιλιάδων βιβλίων στις βιβλιοθήκες του.
Θα ακολουθήσει η συστηματική καταγραφή και σωστή
ταξινόμηση και επανατοποθέτηση τους πριν το αναγνωστήριο ανοίξει τις πύλες του στο κοινό, κάτι που αναμένεται τους επόμενους μήνες
Φωτογραφίες © SymiGreece.com

Στο ανακαινισμένο αναγνωστήριο υπάρχει μια μεγάλη
κεντρική αίθουσα με ξύλινο ταβάνι, όπου αναμαίνεται να
εκτεθούν όλα τα βιβλία. Στον ίδιο χώρο θα στεγαστεί και
το ιστορικό αρχείο του Δήμου Σύμης, την ταξινόμηση του
οποίου έχει αναλάβει από το 2006 το τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με επικεφαλής
τον καθηγητή κ. Χρήστο Λούκο. Υπάρχουν επίσης ένα
δεύτερο δωμάτιο στο πίσω μέρος όπου συνδέεται απευθείας με την κεντρική αίθουσα με αναδιπλώμενες θύρες,
μια μικρή κουζίνα, δύο είσοδοι (μία στην κεντρική αίθουσα
και μία στην κουζίνα), μία αυλή κι ένα μπάνιο.

Το αναγνωστήριο “Αίγλη” ιδρύθηκε το 1872 και είναι
ίσως το παλαιότερο αναγνωστήριο στο Αιγαίο. Στη συλλογή του υπάρχουν εκατοντάδες βιβλία του 18ου και 19ου
αιώνα: εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, επιστημονικά και ιστορικά συγγράμματα, βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου,
κλπ..
Εκτός από τα ίδια τα χαρακτηριστικά των βιβλίων
(βιβλιοδεσία, εκτύπωση, είδος χαρτιού, γραμματοσειρά,
γλώσσα, σελιδοποίηση, κλπ.), μπορεί κανείς να δει τις διαφορετικές παλιές σφραγίδες του αναγνωστηρίου, καθώς
επίσης και χειρόγραφες σημειώσεις, αφιερώσεις, κλπ.,
πραγματικά κειμήλια που σε λίγο καιρό θα μπορεί ο καθένας να τα δει και να τα θαυμάσει από κοντά.

της Σύμης
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Η Σχολική Βιβλιοθήκη του
Πανορμίτειου Γυμνασίου-Λυκείου Σύμης
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΑΖΗ irinag@otenet.gr

Σ’ ένα λειτουργικό ενιαίο χώρο του σχολικού κτιριακού
συγκροτήματος του Πανορμίτειου Γυμνασίου στεγάζεται
η Σχολική του Βιβλιοθήκη, μία από τις 500 που υλοποιήθηκαν την τριετία 1997-2000 σε σχολεία όλης της Ελλάδας, με τη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Με σύγχρονες προδιαγραφές και υλικό, το Δίκτυο
Σχολικών Βιβλιοθηκών της χώρας, αποτελεί ένα ισχυρό
εκπαιδευτικό εργαλείο που εντάσσεται στην αλλαγή του
τρόπου εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες μάθησης
του 21ου αιώνα.
Ο θεσμός των Σχολικών Βιβλιοθηκών στη νεώτερη
ιστορία της Ελλάδας έχει βαθιές ρίζες που φτάνουν πριν
την επανάσταση του 1821. Ο Αδαμάντιος Κοραής (17481833), σε επιστολή του προς τους κατοίκους της Σμύρνης
σε σχέση με τις σχολικές βιβλιοθήκες έγραφε: «Θέλετε να
ευδοκιμήσει το σχολείον σας; Πρέπει να αρχίσετε από το
να καταστήσετε βιβλιοθήκην καλήν και πλουσίαν• ανάγκη
δεν είναι να την κάμετε παρευθύς τοιαύτην, ανάγκη όμως
είναι να αρχίσετε».
Έτσι, από τα πρώτα κιόλας χρόνια του νέου ελληνικού
κράτους την εποχή του Καποδίστρια, το 1832, σηματοδοτείται η ίδρυση των σχολικών βιβλιοθηκών μέσα στο
πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου και με στόχο την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου. Με διατάξεις του 1835
και του 1901 ιδρύονται δημόσιες βιβλιοθήκες και γραμματεία σ’ όλα τα δημόσια σχολεία του κράτους, ωστόσο,
πρώτη ουσιαστική και καινοτόμος παρέμβαση γίνεται το
1996, όπου αποφασίζεται η ίδρυση του Δικτύου Σχολικών
Βιβλιοθηκών στην τριετία που ακολουθεί.
Πιο συγκεκριμένα, η Σχολική Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Σύμης, ιδρύθηκε το 2000 και αποτελείται από χώρο
παροχής υπηρεσιών και επεξεργασίας υλικού (είσοδος –
βιβλιοθηκονόμος), αναγνωστήριο, βιβλιοστάσιο που περιλαμβάνει εκτός της βασικής συλλογής των 6000 τίτλων
της και 2000 τίτλους που φιλοξενούσε το Πανορμίτειο

Φωτογραφίες © Ειρήνη Γαζή

Γυμνάσιο από παλαιότερα και χώρο Οπτικοακουστικών
Μέσων.
Στην επίσκεψη που πραγματοποίησαν ΤΑ ΝΕΑ της
Σύμης στη βιβλιοθήκη, ο υπεύθυνος λειτουργίας της, κ.
Σωκράτης Μαρούλης, τόνισε ότι ο χώρος της είναι ανοιχτός τόσο στους μαθητές για διεξαγωγή μαθημάτων και
οργανωμένες δραστηριότητες (παρουσιάσεις βιβλίων
κ.α.), όσο και για μεμονωμένες επισκέψεις από μαθητές,
εκπαιδευτικούς αλλά και το ευρύτερο κοινό. Η συλλογή
της βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση όλων για χρήση μέσα
στο χώρο της, δανεισμό ή φωτοτύπηση.
Η ταξιθέτηση των βιβλίων είναι οργανωμένη κατά
θεματικές ενότητες. Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, άτλαντες,
λογοτεχνία, πεζογραφία, ποίηση, θέατρο, δοκίμιο, κριτική
γνώσεων, φιλοσοφία, θρησκεία, κοινωνικές επιστήμες,
θετικές επιστήμες, γλώσσες, ιστορία, πολιτισμός, καλές
τέχνες, αθλητισμός και ψυχαγωγία είναι οι κατηγορίες που
αποτελούν τη βασική συλλογή της βιβλιοθήκης, η οποία
ανανεώνεται διαρκώς με δωρεές νέων τίτλων από εκδοτικούς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Όλες οι Σχολικές Βιβλιοθήκες είναι συνδεδεμένες με
το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), μέσω του οποίου
αποκτούν πρόσβαση στις δημόσιες και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αλλά και αυτή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με
στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών. Στη
Σύμη, αυτή η σύνδεση είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας,
αλλά αναμένεται προσεχώς να αποκατασταθεί.
Για όσους δεν ανήκουν στη σχολική κοινότητα αλλά
ενδιαφέρονται για τη χρήση της, οι ώρες λειτουργίας της
βιβλιοθήκης είναι 8-3μμ. και το τηλέφωνο επικοινωνίας
2246070016.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΠΙΤΙΩΝ
Επιδιορθώσεις, γενική συντήρηση,
υδραυλικά, ξηλουργικές κατασκευές,
βάψιμο. Για πληροφορίες 6942404572

Παραθαλάσσιο οικόπεδο 4.800τ.μ.,
500μ από την παραλία του ΝΟΣ στο δρόμο
προς Νημποριό. Τιμή Ευκαιρίας!
Πληροφορίες 6955305156
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«Δεν Υπάρχει Σάλιο»
Σταμάτησαν οι χρηματοδοτήσεις
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ
chrysochoosd@yahoo.gr

Ιατροκοινωνικά Συνέδρια Σύμης
Από τις 9 έως τις 11 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Σύμη
ιατροκοινωνικό συνέδριο με θέματα που αφορούν στην υγεία
και την περίθαλψη στα ακριτικά νησιά και όχι μόνο. Το συνέδριο αυτό το οποίο θα είναι και το πρώτο, θα διοργανώνεται
κάθε δύο χρόνια και θα γίνεται στη Σύμη.
Την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου αποτελούν οι
καθηγητές ιατρικής Γ. Φαρμακίδης και B. Ταρλατζής. Την
διοργάνωση αναλαμβάνει γνωστή εταιρεία που διοργανώνει συνέδρια. Το συνέδριο θα γίνει στην αίθουσα του Opera
House και οι σύνεδροι υπολογίζονται –με βάση τις πληροφορίες που έχουμε– στους 300. Ανάμεσά τους θα είναι η υφυ-

πουργός κ. Φ. Γεννηματά, ο πρώην υπουργός κ. Αλ. Παπαδόπουλος, και ο διευθυντής της εφημερίδας «Το Βήμα» κ.
Παντελής Καψής.Την επιθυμία της να παραβρεθεί εξέφρασε
η υπουργός κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου εφόσον κατορθώσει
να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις της.
Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιάννη
Διακογιάννη και είναι μια προσπάθεια να δοθεί συνέχεια στα
συνέδρια που είχαν αρχίσει επί των ημερών του, με θέματα
υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα έτη 2000 και
2002.
Παναγίτσα Μηχαήλου

Όταν ο υπουργός κ. Λοβέρδος είπε τη φράση «δεν υπάρχει σάλιο», οι περισσότεροι παραξενεύτηκαν για τον τρόπο
που εκφράστηκε αλλά άρχισαν να υποψιάζονται για τα
μελλούμενα. Αμέσως μετά τις εορτές των Χριστουγέννων
οι κρατικές υπηρεσίες σταμάτησαν να χρηματοδοτούν
ακόμη και τα υπό εξέλιξη έργα και να φέρνουν σε πολύ
δύσκολη θέση τις εργολήπτριες εταιρείες. Ο Δήμος μας,
όπως ήταν φυσικό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει την
εξαίρεση. Έτσι, οι εργασίες στο καταφύγιο τουριστικών
σκαφών και στο κλειστό γυμναστήριο θα σταματήσουν.
Ήδη ο εργολάβος του καταφυγίου έχει λαμβάνειν
γύρω στα 150.000 ευρώ από εργασίες που έχουν ήδη
εκτελεστεί, ενώ για το κλειστό γυμναστήριο τα χρήματα
που υπάρχουν και θα δοθούν είναι μέχρι την αποπεράτωσης της στέγης και την τοποθέτηση των κουφωμάτων.
Η κυβέρνηση μπροστά στη δύσκολη οικονομική κατάσταση, αναγκαστικά, έδωσε παράταση ενός έτους για την
αποπεράτωση των έργων που είναι ενταγμένα σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ένας λόγος παραπάνω αφού, με υπαιτιότητα της,
δεν έχει ανοίξει ακόμη το ΕΣΠΑ ώστε να υπάρξει ροή
χρημάτων. Τα έργα που θα πρέπει να θεωρηθεί ότι θα
τελειώσουν φέτος και έγκαιρα στη Σύμη είναι αυτό της
εγκατάστασης και λειτουργίας της 4ης μονάδας αφαλάτωσης και το γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου. Ήδη εκτελούνται οι εργασίες για την κατασκευή της βάσης για την
τοποθέτηση 4ης της μονάδας αφαλάτωσης και η λειτουργία παραγωγής είναι πλέον θέμα χρόνου.

Κινδυνεύει να
κλείσει η ΔΕΥΑΣ
Αρνούμενο το υπουργείο Εσωτερικών και Αποκέντρωσης να επιτρέψει στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ να προχωρήσει στη
σύναψη συμβάσεων με τους εργαζόμενους σ’ αυτήν, κινδυνεύει η εταιρεία να μείνει χωρίς υπαλληλικό και τεχνικό
προσωπικό, με αποτέλεσμα το κλείσιμό της. Ο Δήμαρχος
με κατεπείγουσα επιστολή του στις 17 Φεβρουαρίου προς
τους κ.κ. Ραγκούση και Σηφουνάκη αναφέρει:
Σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) απασχολεί 8 υπαλλήλους
με σύμβαση έργου και δεν έχει κανένα μόνιμο υπάλληλο για
τη λειτουργία της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, ζήτησε τη
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου των θέσεων αυτών για
την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. Μετά την αξιολόγηση από το Α.Σ.Ε.Π. δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα καμίας
πρότασης για τη σύναψη έργου σύμβασης. Οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου που έχουμε τώρα για τις συγκεκριμένες
θέσεις λήγουν τον Μάρτιο του 2010.
Η μη σύναψη νέων συμβάσεων θα έχει σαν αποτέλεσμα
το κλείσιμο λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και κατά συνέπεια την
παύση λειτουργίας των αρμοδιοτήτων της και των αφαλατώσεων. Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τώρα η υδροδότησή μας
γινόταν μέσω υδροφόρων πλοίων, που το κόστος υπερέβαινε
τα 3.000.000,00 ευρώ ετησίως, το οποίο πληρωνόταν από
το υπουργείο Εσωτερικών. Για να αντιστρέψουμε το γεγονός αυτό κάναμε επενδύσεις (αφαλατώσεις) 5.000.000,00
ευρώ και αυτή τη στιγμή δεχόμαστε το βάρος της συντήρησης
των μηχανημάτων και των υπαλλήλων. Σε περίπτωση που η
επιχείρηση κλείσει θα επανέλθουμε στην υδροδότησή μας με
υδροφόρα πλοία ξανά το Μάρτιο, μιας και η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα
πάψει να λειτουργεί.
Ζητάμε την ανανέωση των συμβάσεων που σας αποστέλλουμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό έτους 2010, τουλάχιστον για ένα έτος, ώστε να μπορέσουμε να προκηρύξουμε
κανονικά τις θέσεις και να μην κλείσει άμεσα η εταιρεία».
Ο Δήμαρχος, Ελ. Παπακαλοδούκας

Οι αφαλατώσεις τη δεκαετία του ‘60
Φώτο © Σωτήρης Αλεξόπουλος

Έκθεση Τουρισμού
στην Κωνσταντινούπολη
Ο Δήμος μας έλαβε μέρος με πλούσιο διαφημιστικό
υλικό στην ελληνική, αγγλική και τουρκική γώσσα.
Υπεύθυνος του περίπτερου της Σύμης ήταν ο Γιώργος
Παπακαλοδούκας. Στη φωτογραφία (από αριστερά) ο
ιδιοκτήτης του τουριστικού γραφείου της Ρόδου “Triton
Holodays”, Kim Sjogren, ο εκπρόσωπος της Ρόδου, η
εκπρόσωπος της Πάτμου και ο Γιώργος Παπακαλοδούκας.
Ενημέρωση από τον Γιώργο Παπακαλοδούκα

Το γήπεδο ποδοσφαίρου γίνεται με χρήματα που προέρχονται από δάνειο του Δήμου, και οι λογαριασμοί εξοφλούνται κανονικά. Η περίφραξη του αγωνιστικού χώρου
τελείωσε και τα αποστραγγιστικά έργα προχωρούν με
γρήγορους ρυθμούς. Σύμφωνα με τον εργολάβο,εφόσον
η χρηματοδότηση από το Δήμο συνεχιστεί απρόσκοπτα
–όπως γίνεται μέχρι τώρα– το έργο θα παραδοθεί γύρω
στα τέλη Απρίλη, εάν βέβαια το επιτρέψουν οι καιρικές
συνθήκες.
Το Αναγνωστήριο «Η Αίγλη» έχει τελειώσει, απομένει
η τοποθέτηση των μπαλκονιών, και ο Δήμος θα πρέπει
να φροντίσει για την προμήθεια προθηκών αφού ούτε το
¼ των υπαρχόντων βιβλίων δεν χώρεσε στις ήδη υπάρχουσες. Σύντομα θα μεταφερθεί εκεί και το αρχείο της
Δημογεροντίας.
Στην παλιά Δημαρχία θα πρέπει να γίνουν ακόμη
εργασίες αλλά από μια πρόχειρη ματιά, ο καθένας μπορεί
να διαπιστώσει τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί. Αν ο
εργολάβος είχε ακούσει τον Δήμαρχο, να τελειώσει το
έργο έως τον Δεκέμβριο, και το έργο θα είχε τελειώσει
και τα χρήματα θα είχαν δοθεί.
Οι νέες σχολικές αίθουσες στο Πανορμίτειο και Ιωαννίδειο έχουν τελειώσει και απομένει ο ορισμός ημερομηνίας των εγκαινίων τους.
Τέλος, οι εργασίες στατικής αποκατάστασης του
ΕΠΑΛ (πρώην τεχνικό λύκειο) δεν έχουν περαιωθεί και
ελπίζουμε ότι, η νομαρχία η οποία είχε αναλάβει το έργο,
να συνεχίσει την χρηματοδότηση άσχετα από την κόντρα
που έχει ξεσπάσει μεταξύ Νομάρχη και Δημάρχου.
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Ως Θραύσμα Δυσεύρετης
Τρυφερότητας
ΤΟΥ ΓιώργοΥ ΚοκκινάκοΥ

Η Ελένη Κλαδάκη-Βρατσάνου στα “Ακούμια 2010“, φώτο © Ειρήνη Γαζή

“Ακούμια 2010”: Η Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή
της Ένωσης Συμιακών Νέων “Ο Νιρέας”
Στην αίθουσα τελετών της Ελληνογαλλικής Σχολής στον
Πειραιά, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου,
η καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη γιορτή ΑΚΟΥΜΙΑ 2010
της Ένωσης Συμιακών Νέων «Ο ΝΙΡΕΑΣ». Στη γεμάτη
από Συμιακούς της Αθήνας και του Πειραιά αίθουσα, σε
ζεστή και κεφάτη ατμόσφαιρα, γιορτάστηκε το ξεκίνημα
του νέου χρόνου με συμιακούς χορούς, σκετσάκια και το
παραδοσιακό κέρασμα των ακουμιών.

Φωτογραφίες © Ελένη Κρητικού

Προτού ξεκινήσει η γιορτή, πραγματοποιήθηκε χαιρετισμός της προέδρου της Ένωσης, Κικής Κατσαρά και
ομιλία της κυρίας Ελένης Κλαδάκη-Βρατσάνου, μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου, με θέμα τους Συμιακούς σφουγγαράδες που ανέλκυσαν τον περίφημο Μηχανισμό των Αντικυθήρων. Η ομιλήτρια, με το γνωστό μεταδοτικό της λόγο,
κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον όλων των παρευρισκόμενων, δίνοντας στοιχεία από τη ζωή και το έργο των σφουγγαράδων, τη συμβολή τους στο ναυάγιο των Αντικυθήρων
και δείχνοντας υλικό σε σλάιντς από τα ευρήματά του που
εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.
Ακολούθησε χαιρετισμός του νέου προέδρου του Κοινωνικού Συλλόγου Συμαίων «Ο Πανορμίτης», κ. Μιχάλη
Μοσκιού και το εορταστικό μέρος με τα χορευτικά

συγκροτήματα του Δήμου Κερατσινίου και του Συλλόγου
«Ο ΝΙΡΕΑΣ», με ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του
φίλου της Σύμης Μιχάλη Γαμπιεράκη και τη συμμετοχή
του Γιάννη Μεγαλούδη στο λαούτο.
Ενδιάμεσα, ο κόσμος είχε την ευκαιρία ν’απολαύσει
τα ξεκαρδιστικά όπως πάντα σκετσάκια σε συμιακή διάλεκτο από την κυρία Ειρήνη Τσαβαρή - Δραγουμάνου και
μουσικό διάλειμμα με σαντούρι από την Κατερίνα Δραγουμάνου. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Συνεταιρισμός «Αιγιαλίς» από τη Σύμη με πάγκο με τα προϊόντα
του.
Και του χρόνου!
Ε.Γ.

Πάνε χρόνια τώρα που ένα χειμωνιάτικο βράδυ
έφτασε στο ψυχιατρείο Χανίων με την κλούβα των
μεταγωγών ένας 60άρης, ο Άρης. Ωραία μορφή,
μακριά ατημέλητα μαλλιά, τον έριξε το κύμα στο
ψυχιατρείο, όπως πολλούς άλλους…
«Πες μου Άρη μια ακραία σου συμπεριφορά»,
του είπα την άλλη μέρα που τον «εξέτασα». «Τι να
σου πω γιατρέ. Σας έχω βαρεθεί. ΄Ο,τι και να γίνει
τον μπελά μου θα βρω. Τέλος πάντων».
Αρχίζει να μιλάει-φαίνεται κέρδισα την
εμπιστοσύνη του.
«Πριν χρόνια, στην πλατεία Κυψέλης-έμενα στην
Αθήνα όπου και εργαζόμουν τότε- τριγυρνούσα και
μπήκα σ’ ένα μαγαζάκι που πουλούσε ωδικά πτηνά.
Πόσα χρήματα θέλεις για όλο το μαγαζί, ρωτώ τον
ιδιοκτήτη. Δηλαδή; Μου λέει εκείνος. Δηλαδή θέλω
να αγοράσω όλο το μαγαζί.
Κάνει τους υπολογισμούς του και σε λίγο μου
λέει. 470.000 δραχμές.
Ετοίμασε τα πουλιά και έρχομαι, του απαντώ. Πάω
δίπλα στην Εθνική όπου είχα λογαριασμό με 500.000
δρχμ.-δούλευα σερβιτόρος εκείνο τον καιρό- κάνω
ανάληψη τα χρήματα και επιστρέφω. Πληρώνω και
παίρνω τα πουλιά και άρχισα να τα απελευθερώνω
στον ουρανό. Γέμισε η πλατεία Κυψέλης με τις
φωνές τους.
«Άλλοι το λένε τρέλα γιατρέ», μου λέει, και ένα
δάκρυ κύλησε στο μάγουλό του.
«Μπράβο. Είσαι σπουδαίος», του απαντώ
εντυπωσιασμένος.
«Άφησε τα μπράβο γιατρέ. Αυτό μου στοίχισε 10
χρόνια σε ψυχιατρείο».
«Άρη, θα σου δώσω εξιτήριο», του λέω. «Φύγε να
κάνεις τον κόσμο πιο όμορφο».
«Πιο δίκαιο, γιατρέ, πιο δίκαιο», μου απαντά.
«Και τότε θα είναι όμορφος».
Ο Άρης πήρε εξιτήριο, αλλά δεν ξέρω αν είναι
αρκετό αυτό για να γίνει ο κόσμος πιο όμορφος.
Όταν κάθε συμπεριφορά που δεν εγκρίνεται δεν
θα πολιτογραφείται ως ακατανόητη για να τονίζουμε
ότι μόνον η δική μας είναι κατανοητή και ορθή.
Όταν σε κάθε σύμπτωμα θα έχουμε έτοιμες
απλοποιητικές νοσογραφικές απαντήσεις και δεν
θα το διαβάζουμε και ως ψυχικό βίωμα, ως τρόπο
του υπάρχειν στον κόσμο, ως μήνυμα και γλώσσα
επικοινωνίας ή υπαρξιακή ανάγκη ή χάσμα, ο κόσμος
δεν θα είναι ούτε δίκαιος ούτε όμορφος. Γιατί όμορφο
είναι το διαφορετικό.
Γιατί η ομοιότητα σκοτώνει την ποικιλία, σκοτώνει
την ομορφιά.
Ο Άρης έφυγε και έκτοτε δεν τον ξαναείδα.
Κράτησα όμως την εικόνα του ως ενοχή για την
κοινωνία της ομοιομορφίας που φτιάξαμε.
Ως ένα κεράκι λύπης για το είναι που έδωσε τη
θέση του στο φαίνεσθαι.
Ως σπίθα αθωότητας στον σημερινό κόσμο των
ορθολογισμών, υπολογισμών, παραλογισμών.
Ως θραύσμα δυσεύρετης τρυφερότητας μέσα
στην αγριότητα των καιρών που ζούμε.
Ο Γιώργος Κοκκινάκος είναι ψυχίατρος,
διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων
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Ανεμογεννήτριες στο Αιγαίο

Υποστηρικτές
εκατομμυριούχων;

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

«Ο κλήρος των νησιών είναι να ζουν ζωή αβέβαιη, περιορισμένη, τρομαγμένη (…) αλλά ο ρόλος τους στο ιστορικό προσκήνιο έχει μια ευρύτητα που κανένας δεν θα περίμενε από
τέτοιους κόσμους εξαθλιωμένους στο βάθος».
Ο Φερνάν Μπροντέλ, περιγράφοντας την ιστορία των
νησιών της Μεσογείου κατά τον 16ο αιώνα, στο περίφημο
βιβλίο του «Μεσόγειος», εξηγεί πώς αυτά γίνονταν δρόμοι
διάδοσης στοιχείων πολιτισμού, παρά τη φτώχεια. Αιώνες
πέρασαν από τότε. Σήμερα στα ελληνικά νησιά υπάρχει το
πολιτισμικό μοντέλο της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού.
«Δύο καταναγκασμοί δρούσαν στο επίκεντρο της ιστορίας
της Μεσογείου, η φτώχεια και η αβεβαιότητα του αύριο.
Αυτή ήταν ίσως η αιτία της φρονιμάδας, της λιτότητας, της
επινοητικότητας των ανθρώπων».
Σήμερα, άλλα συμβαίνουν. Από τον «πολιτισμό του
βράχου» περάσαμε στον πολιτισμό των rooms to let, έναντι
αδρής αμοιβής μάλιστα. Στα νησιά του Αρχιπελάγους η μία
αυθαιρεσία έρχεται να συμπληρώσει την άλλη. «Όλα αλλάζουν» με κόστος την ομορφιά και τη λιτότητα. Αυτές χάθηκαν
και μάλλον κανένα διορθωτικό μέτρο δεν θα μπορέσει να τις
επαναφέρει. Να επαναφέρει τους κρίνους, τους υάκινθους,
τους κρόκους, τις λυχνίδες, τα κρίνα της άμμου, τα λάπαθα,
τα λούπινα. Οι ντόπιοι θαμπώθηκαν απ’ το χρήμα και ξέχασαν «τη λιτότητα και τη φρονιμάδα». Οι ίδιοι διαλαλούν την
πραμάτεια τους και μάχονται μήπως κι αλλάξουν τα όρια
δόμησης ή οι χρήσεις του αιγιαλού στο νησί τους. Το 2002
θυμάμαι τις διαμαρτυρίες τοπικών συμφερόντων-εργολάβων
και ξενοδόχων- της Σίφνου, οι οποίοι αντιδρούσαν στο Προεδρικό Διάταγμα (668/5-8-2002) με το οποίο οριζόταν το όριο
αρτιότητας στην εκτός σχεδίου δόμηση στα τέσσερα στρέμματα.
Ένας πολιτισμός, λέει ο Μπροντέλ, είναι «ένας γεωγραφικός χώρος επεξεργασμένος, οργανωμένος από τους ανθρώπους και την ιστορία». Ποιος είναι όμως αυτός ο πολιτισμός
που αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στα ελληνικά
νησιά; Ο γεωγραφικός χώρος παραμένει ο ίδιος, η βλάστηση
σε πολλά νησιά δεν υπάρχει πια, ο άνθρωπος δημιούργησε
εξαρτήσεις από το άκρατο κέρδος. Αφού, λοιπόν, άφησαν οι
ίδιοι οι κάτοικοι τον τόπο τους στη μοίρα του, χάριν των οικονομικών συμφερόντων, τώρα αντιδρούν στην χωροθέτηση
αιολικών πάρκων.
Η συζήτηση που έχει ανοίξει για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας δημιούργησε έντονες αντιδράσεις από οικολογικές
οργανώσεις των νησιών του Αιγαίου. Ενδεχομένως τα μέλη
τους δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην πολιτεία- μάλλον με
το δίκιο τους. Οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις φέρουν ευθύνη
για τις αυθαιρεσίες που έχουν διαπραχθεί και στα νησιά. Για
παράδειγμα, ουδέποτε θεσμοθετήθηκαν –εκτός ελαχίστων
εξαιρέσεων- οι ειδικές χωροταξικές μελέτες για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Όποιος προλάβαινε να χτίσει, έχτιζε. Μήπως
ποτέ κατεδαφίστηκαν αυθαίρετα κτίσματα;…
Από την άλλη, οι ανεμογεννήτριες είναι το πρόβλημα;
Χωρίς αυτές, δηλαδή, όλα πήγαιναν κατ’ ευχήν;… Όχι

ΤΟΥ Σταθη Χριστοδουλοπουλου

Η ανεμογεννήτρια της Σύμης, φώτο ©

SymiGreece.com

βέβαια, αλλά, εάν δεν θεσμοθετηθούν αυστηρές προϋποθέσεις για τη χωροθέτησή τους, τότε όντως κινδυνεύουν τα
νησιά να αποκτήσουν άλλο ένα πρόβλημα που θα αποτελέσει
το κερασάκι στην τούρτα της αυθαιρεσίας. Εάν δεν προστατευθούν τα υψηλότατης αξίας οικοσυστήματα ολόκληρης της
επικράτειας (ότι έχει απομείνει δηλαδή), αν δεν εφαρμοστούν
οι κοινοτικές οδηγίες περί οικοτόπων, αν δεν συνοδεύονται τα
επενδυτικά σχέδια από μελέτες στρατηγικής περιβαλλοντικής
εκτίμησης, τότε πολύ πιθανόν η Ελλάδα να εισπράξει ακόμα
μία καταδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Είναι, βέβαια, άξιον απορίας, πώς θα χωροθετηθούν αιολικά πάρκα, όταν ακόμα στην Ελλάδα δεν έχουμε ούτε δασικούς χάρτες ούτε έχει χαρτιγραφηθεί πλήρως ο φυσικός μας
πλούτος…(βλ. Λ. Σταυρογιάννη, «Η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων…καταπίνει το περιβάλλον», Κυριακάτικη Αυγή,
24.1.2009).
Είναι, λοιπόν, στοίχημα για τη σημερινή κυβέρνηση εάν
μπορέσει να δράσει με γνώμονα το κοινό συμφέρον, έτσι
ώστε να μην χειροτερέψει περιβαλλοντικώς το μέλλον των
ελληνικών νησιών. Το Αιγαίο μπορεί, πάντως, να μην είναι
μόνο «μειλίχια πατρίδα τουριστών και γιοτ» ούτε, για να το
επικαιροποιήσουμε, πατρίδα δάσους ανεμογεννητριών…
Αναδημοσίευση απο την
εφημερίδα ΑΥΓΗ, 1/2010

Είμαι δημόσιος υπάλληλος, εργάζομαι στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ.Ε. κατηγορίας, έχω 26 χρόνια στον δημόσιο, επιπλέον
10 χρόνια ιδιωτικό τομέα, δυόμισι χρόνια
στρατιώτης, παίρνω καθαρές απολαβές 1.280
ευρώ, ούτε ένα ευρώ επιπλέον ούτε υπερωρίες ούτε έξοδα κίνησης, φορολογούμαι με
27%, νοσηλεύομαι στο …ΕΣΥ.
Αντίθετα, αν είχα διοριστεί ή καταταγεί
ρουσφετολογικώς σε οποιαδήποτε υπηρεσία
του υπ, Οικονομικών (Κεντρική Υπηρεσία,
τελωνείο, Κτηματική Υπηρεσία, ΔΥΟ, Ταμείο
Παρακαταθηκών, Ταμείο Πρόνοιας, Δ.Υ.
Γενικό Λογιστήριο. Στατιστική κλπ.) θα είχα:
- 3.000 ευρώ μηνιαίο μισθό για εργασία
εντός του ωραρίου. (1.500 επίδομα ΔΙΒΒΕΤ/
ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ+220 ευρώ τον μήνα ως έξοδα
κίνησης – χωρίς να μετακινούμαι!)
- Το 50% του μηνιαίου επιδόματος των
1.500 να φορολογείται μόνο με 15% (!) και
από τα 220 ευρώ φόρος μηδέν.
- Θα νοσηλευόμουν, εκτός του Δημοσίου,
δωρεάν, σε ένα από τα πολυτελή ιδιωτικά
κέντρα (Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Διαβαλκανικό Θεσ/νίκης κλπ.). Σημειώνεται ότι
η δαπάνη νοσηλείας των υπαλλήλων του
υπουργείου αυτού, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία από το επαγγελματικό τους
ταμείο ασφάλισης, μόνο για το 2006 ανήλθε
σε 6.000.000 ευρώ !!!
- Θα έπαιρνα επιπλέον σύνταξη από
το επικουρικό μου ταμείο, αφού, με απόφαση του υπουργού Απασχόλησης (ΦΕΚ
603/24/4/2007), χορηγείται ως επιπρόσθετη
προσαύξηση στη σύνταξη από το ΤΕΑΔΥ, και
μάλιστα αναδρομικά, όσοι είναι συνταξιούχοι
από 01.11.1990!!!
Σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. στο ίδιο υπουργείο λαμβάνουν
περισσότερα.
Ύστερα από αυτά που συμβαίνουν χρόνια
στη λεηλατημένη οικονομικά (κι όχι μόνο)
χώρα μας, μπορώ να υποθέσω ότι όσοι υποστηρίζουν παρόμοια προνόμια (αν είχαμε τη
δραχμή) θα λέγαμε ότι υποστηρίζουν εκατομμυριούχους;
Ελπίζω να έχω μια πειστική απάντηση
προκειμένου να απεργήσω και εγώ ο…προνομιούχος.

ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ
Τ.Γ.Ε.Ο. Α.Ε.
(ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ)

ΧΩΡΙΟ – ΣΥΜΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ «ΜΑΚΙΤΤΑ» & «BOSCH»
ΤΗΛ. 22460 72660
ΤΗΛ. FAX 22460 70022

Ξενοδοχείο Savoy

Στο κέντρο της Ρόδου
www.savoyrodos.gr - Tηλ. +30 22410 20721/2
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Συμιακό Καρναβάλι & Καθαρή Δευτέρα
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΥΡΟΝ christos@symigreece.com

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ SymiGreece.com info@symigreece.com

Η φετινή αποκριά στη Σύμη ξεκίνησε το βράδυ της
Τσικνοπέμπτης στην πλατεία του Συλλόγου στο Χωριό
όπου τα κάρβουνα άναψαν από νωρίς για το παραδοσιακό τσίκνισμα που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος με
χιλιάδες σουβλάκια και άφθονο κρασί.

Παρά το “τσουχτερό” κρύο με τον υδράργυρο να
είναι πολλούς βαθμούς υπό το μηδέν η πλατεία ηταν
γεμάτη λιοντάρια, γάτες, νύφες, μπαλαρίνες, σούπερμεν, κλόουνς, σκελετούς, διάβολους και κοινούς θνητούς που έτρωγαν, έπιναν και χόρευαν σε ρυθμούς αποκριάτικους και όχι μόνο...

Μετά το θεατρικό, τα πιτσιρίκια κάνανε ουρές για
μερικές βόλτες στο καρουζέλ που έφερε ο Δήμος από
τη Ρόδο, η μυρωδιά από τα σουβλάκια του ΑΟΣ σου
έσπαγε τη μύτη και το γλέντι συνεχίστηκε με πολύ μουσική και χορό για αρκετές ώρες.

Η Εθελοντική Θεατρική Ομάδα Σύμης (ΕΘΟΣ) διασκέδασε μικρούς και μεγάλους με το όμορφο σκετς “Η
τρελή αποκριά” της Ζωής Βαλάση. Την γενική οργάνωση είχε η Σμαράγδα Πετρίδη, τη μουσική επιμέλεια
η Γεωργία Παπακαλοδούκα, στα κοστούμια βοήθησε η
Ένωση Γυναικών Σύμης και έπαιξαν οι:

Μετά το αποκριάτικο ξεφάντωμα, το κέφι μεταφέρθηκε από το Γιαλό στο Μιχαήλη όπου την Καθαρή Δευτέρα ο Δήμος οργάνωσε γλέντι έξω και γύρω από την
είσοδο του Μοναστηριού με μουσική, λαγάνες, θαλασσινά στα κάρβουνα, σαλάτες και όλα τα παραδοσιακά
κούλουμα που συνόδευσαν το πέταγμα του χαρταετού.
Καλή Σαρακοστή!
Κ. Δευτέρα στο Μιχαήλη, φωτογραφίες © Χρήστος Βόλας

Παρά τον πολύ δυνατό αέρα, το πάρτυ συνεχίστηκε
10 μέρες αργότερα, με τον κόσμο να γεμίζει το χώρο
μπροστά από το καφενείο του Πάχου στο Γιαλό για το
αποκριάτικο πάρτυ της τελευταίας Κυριακής στη Αποκριάς που οργάνωσε ο Δήμος.

Ευτυχία Δεσινιώτη (Δήμαρχος), Ειρήνη Πετρίδη
(Βλάχος), Σεβαστιάνα Μεγαλούδη (Γκόλφω), Κοκόνα
Χάσκα (Τσιγγάνα), Ελευθερία Κάκκαρη (Βασίλισσα
της Νύχτας), Βαλαντούλα Σαρρή (Σπανιόλα), Αλεξάνδρα Κουμεντάκου (Μαγειράκος), Δανάη Μαραβέλια
(Δράκος).

Περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο από το φετινό
Συμιακό Καρναβάλι υπάρχουν στην ιστοσελίδα:

www.symigreece.com/symiblog.htm
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Την χρηματοδότηση των σχολείων
και του παιδικού σταθμού Σύμης
ζητά η βουλευτής κ. Μ. Ιατρίδου
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr

Με ερώτησή της προς την ηγεσία των υπουργείων
Εσωτερικών και Παιδείας, η βουλευτής της Ν.Δ. κ. Μ.
Ιατρίδη ζητά να μάθει ποια μέτρα προτίθενται να πάρουν
για την αύξηση της χρηματοδότησης των σχολείων μας
και ποιες οι ενέργειές τους ώστε ο παιδικός σταθμός να
γίνει δημοτικός και η λειτουργία του να χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών.
Με αφορμή την παραπάνω ενέργεια της βουλευτού
ζητήσαμε και μάθαμε ενδεικτικά τα ποσά που διαχειρίζονται οι σχολικές επιτροπές κατ’ έτος, ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο τα χρήματα αυτά πιάνουν τόπο ή
βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να χρησιμοποιούνται. Διαπιστώσαμε ότι:
Το 1ο δημοτικό σχολείο (Ιωαννίδειο) έχει στο ταμείο
του 25.207,18 ευρώ, το νηπιαγωγείο Γιανναρά 2.877,62
ευρώ και το Πετρίδειο δημοτικό σχολείο μαζί με το νηπιαγωγείο 3.635,09 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά, τα οποία η
σύνταξη έχει στη διάθεσή της αναλυτικά, μας κάνουν να
αναρωτιόμαστε κατά πόσο ο Δήμος θα πρέπει να επιχορηγεί τα σχολεία σύμφωνα με τις οικονομικές τους δρα-

στηριότητες (ανάγκες) ή όχι, διότι το να δίνεις λεφτά
και να μένουν στα σχολικά ταμεία είναι ό,τι χειρότερο.
Δεν είναι λίγες οι φορές που οι σχολικές επιτροπές προτιμούν να φορτώνουν στο Δήμο το όποιο έργο
προκειμένου να αποφεύγουν τις διαδικασίες. Και προτείνουμε η δημοτική Αρχή να τους κόψει τον αέρα και
να τους αναγκάζει να εκτελούν οι ίδιοι τις εργασίες. Το
ότι στα σχολικά ταμεία υπάρχουν αχρησιμοποίητα ποσά
δεν είναι κάτι το καινούριο, το έχουμε ζήσει και παλαιότερα.
Σε ότι αφορά τον παιδικό σταθμό, η λειτουργία του
κρίνεται απαραίτητη, ιδιαίτερα για τις εργαζόμενες
μητέρες και θα πρέπει να διαφυλαχθεί η λειτουργία του
σαν κόρη οφθαλμού.
Επειδή έχουν προκύψει θέματα και υπάρχει παραπληροφόρηση από τις διευθύνσεις ορισμένων σχολείων,
στο επόμενο φύλλο των ΝΕΩΝ της Σύμης θα δημοσιευθούν οι αναλυτικοί λογαριασμοί κάθε σχολείου και το τι
διέθεσε ο Δήμος στο καθένα από αυτά.

Βράβευση μαθητών
από την «άγονη
γραμμή» του Αιγαίου

Φώτογραφίες © Ευτυχία Περηβολάρη
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Δυο παιδιά από τη Σύμη βραβεύθηκαν σε ειδική εκδήλωση που έγινε στην Παλιά Βουλή στην Αθήνα το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για τους Σταύρο Αντωνιάδη και Αγγελική Μοράρη (πάνω φωτογραφία) από
το Πανορμίτειο Γυμνάσιο Σύμης που μαζί με άλλους 96
μαθητές, αθλητές και σπουδαστές από τα 28 νησιά του
Αιγαίου με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων διακρίθηκαν την περασμένη σχολική χρονιά.
Ο θεσμός, που καθιερώθηκε πριν από δέκα χρόνια από
το τέως υπουργείο Αιγαίου, τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Στην εκδήλωση, όπου δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω
αδιαθεσίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, μίλησε ο υφυμουργός Νίκος Σηφουνάκης (δεξιά
στην κάτω φωτογραφία) ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβάλουν τα παιδιά των μικρών νησιών
του Αιγαίου για να αποκτήσουν σωστή παιδεία κάτω από
δυσμενείς καταστάσεις και συνθήκες απομόνωσης ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Στους διακριθέντες
απενεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι και διπλώματα.
Θερμά συγχαρητήρια και εις ανώτερα!
Χ.Μ.

Εκπαιδευτικοί με
όρεξη και ζήλο
ΤΗΣ Ιωαννας Φωτιαδη
Ο διορισμός στην παραμεθόριο ισοδυναμεί για πολλούς
νέους εκπαιδευτικούς με θανατική καταδίκη - όχι όμως για
όλους. Η «Κ» αναζήτησε και βρήκε δασκάλους και καθηγητές σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, που όχι μόνο
δεν οικτίρουν την τύχη τους, αλλά επιδεικνύουν μεγάλο
ζήλο στην άσκηση του επαγγέλματός τους.
Τυχαiα για... 26 χρoνια
«Πριν από 26 χρόνια τοποθετήθηκα τυχαία για 6 μήνες
στη Θάσο», λέει στην «Κ» ο 48χρονος δάσκαλος κ. Γιώργος Καβάζης. «Από τότε δεν εγκατέλειψα ποτέ το νησί».
Εμείς ίσως να μη γνωρίζουμε τον διευθυντή του δημοτικού της Παναγιάς της Θάσου, επιστήμονες και εκπαιδευτικοί όμως στη Φινλανδία, την Τουρκία, την Ιαπωνία και
τη Χαβάη -με τους οποίους ο κ. Καβάζης έχει συνεργαστεί
στο πλαίσιο προγραμμάτων και ανταλλαγών- τον ξέρουν
καλά. Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου τυχαίο που το τετραθέσιο Δημοτικό από την Παναγιά της Θάσου έχει «σαρώσει»
κυριολεκτικά τα βραβεία σε εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο εκπροσωπώντας μάλιστα δύο φορές τη χώρα
μας στην Ε.Ε.
«Το 1978 αναλάβαμε το πρώτο πρόγραμμα και από το
1992, που ξεκίνησα να χρησιμοποιώ Ίντερνετ, δραστηριοποιηθήκαμε περισσότερο», εξηγεί ο 48χρονος δάσκαλος.
Το δημοτικό, που είναι ολοήμερο σχολείο, κάθε Τρίτη
και Πέμπτη προσφέρει στα παιδιά 4-7 εξωσχολικές δραστηριότητες, που ο κ. Καβάζης και οι τέσσερις δασκάλες
του σχολείου συντονίζουν. «Φέτος τρέχουν δύο προγράμματα από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού, για τις ΑΠΕ και τα δάση, και ένα άλλο από
το Δίκτυο Καινοτομίας σχετικά με τη μετάβαση από το
Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Παράλληλα έχουμε και ενδοσχολικά προγράμματα - για την τέχνη, τις διαπροσωπικές
σχέσεις, καθώς και την ηλεκτρονική αδελφοποίηση. Στο
πρόγραμμα Αγωγής Υγείας έχουμε φέτος ως θέμα την υγιεινή του σώματος».
Κινητοποιηση
Κάθε σχολική χρονιά το Δημοτικό της Παναγιάς υλοποιεί ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με ευρωπαϊκά σχολεία. «Επιλέγουμε δραστηριότητες σχετικές με τον τόπο
μας, γιατί έτσι οι μαθητές κινητοποιούνται περισσότερο»,
επισημαίνει ο κ. Καβάζης. «Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των μαθητών δυστυχώς δεν “χωρά” στο σφιχτό σχολικό
πρόγραμμα». Στόχος του «Θάσιου» εκπαιδευτικού, που
μετεκπαιδεύεται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, είναι οι
μαθητές του να τον ξεπεράσουν. «Με βλέπουν στην παραλία να καπνίζω και μου λένε με νόημα: “Ξέρετε, κύριε,
πού πρέπει να πετάμε τα αποτσίγαρα, έτσι;” και μου κλείνουν το μάτι...».
Συνέχεια στη Σελίδα 22»

Απονομή Βραβείου Βασίλη Μοσκόβη
Στο συγγραφέα Μανώλη Γ. Κασσώτη για τον έργο του
«Η Κάρπαθος στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», απονεμήθηκε
την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στις 18:30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Αθηναίων το Βραβείο Βασίλη Μοσκόβη 2009.
Ο Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων,
τιμώντας τη μνήμη του επιφανούς Συμιακού λογοτέχνη
Βασίλη Μοσκόβη, προκήρυξε το Νοέμβριο, για τρίτη
συνεχή χρονιά, το διαγωνισμό για συγγραφείς ιστορικών, λαογραφικών, γλωσσολογικών και άλλων έργων
που αναφέρονται στην ιστορία και τον πολιτισμό των
Δωδεκανήσων (συνολικά ή ενός νησιού).
Ο Βασίλης Μοσκόβης υπήρξε μία πολυσχιδής προσωπικότητα, η οποία συνδύασε το πολύπλευρο ταλέντο

του λογοτέχνη, ποιητή, λαογράφου και παιδαγωγού με
την γνήσια αγάπη του για τα Δωδεκάνησα, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα και ιδιαίτερα για τον τόπο καταγωγής του, τη Σύμη.
Με τη βοήθεια της αδελφής του Ειρήνης Μοσκόβη
μετέτρεψε από πολύ νωρίς το τριώροφο σπίτι του σε
λίκνο της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Δωδεκανήσων, το οποίο αποτελεί σήμερα ένα μουσειακό χώρο με
πλούσια βιβλιοθήκη και εκθέματα εικαστικού, λαογραφικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.
Αυτήν την πολιτιστική κληρονομιά δώρισε το 1990
στο Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να διαφυλαχτεί και να
αποτελεί το επονομαζόμενο σήμερα «Δωδεκανησιακό
Σπίτι».

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

Tel. 6945705057
e-mail: domasymi@otenet.gr
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Δάσκαλοι και καθηγητές σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου
ξεχωρίζουν για το έργο τους
« Συνέχεια από τη σελίδα 21
Επιμονη
«Μόνο όταν δίνεις το 100% των δυνατοτήτων σου νιώθεις πλήρης και
δημιουργικός», λέει στην «Κ» η κ. Σοφία Χάιτα, καθηγήτρια Καλλιτεχνικών, αναφερόμενη στη δουλειά που κάνει στο Γυμνάσιο και το Λύκειο των
Λειψών, όπου τα τελευταία 8 χρόνια είναι διευθύντρια. Η κ. Χάιτα κυριολεκτικά «παλεύει» με τους «δαίμονες» της παραμεθορίου: τα απαγορευτικά, την άρνηση εκπαιδευτικών να τοποθετηθούν στο νησί, την απειρία
των νεοδιόριστων, την ύλη που τρέχει χωρίς να διδάσκεται, τις διακοπές
της ηλεκτροδότησης, τις Πανελλήνιες και τα όνειρα των μαθητών.
Το παράδοξο, ωστόσο, είναι ότι η «επίμονη» Λυκειάρχισσα (που επίσης
σπουδάζει παράλληλα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο) μεγάλωσε και σπούδασε στη Νότιο Αφρική. «Γαλουχήθηκα σ’ ένα τελείως διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα, που πρόσφερε στους μαθητές ποικιλία δραστηριοτήτων.
Είναι αυτές που σήμερα ως ενήλικη θυμάμαι - όχι τα μαθήματα». Από το
1999 οι Λειψοί άρχισαν να λαμβάνουν μέρος με επιτυχία σε προγράμματα
περιβαλλοντικά και πολιτιστικά. Oι μαθητές βέβαια τα προτιμούν και γιατί
δεν έχουν βαθμούς.
Αντίστοιχα, όμως, εξελίσσεται και η ίδια: «Είχα πολλή αγωνία για το
διοικητικό κομμάτι της διεύθυνσης καθότι ζωγράφος, μέχρι που ανακάλυψα άγνωστες δεξιότητές μου». Πώς αποφάσισε να στραφεί στη διδασκαλία; «Η εκπαίδευση και η τέχνη έχουν δύο κοινούς παρονομαστές: τη
δημιουργικότητα και τη διάθεση επικοινωνίας με τον άλλον. Οταν βλέπω
τα έργα των μαθητών μου νιώθω εξίσου γεμάτη και ευτυχής όπως έπειτα
από μια έκθεση ζωγραφικής».

Ασιατική σαλάτα με
τζίντζερ, κοτόπουλο
και μπρόκολο
Υλικά για 6 άτομα

2 κ.σ. σησαμέλαιο, 750 γραμμ. φιλέτο κοτόπουλο,
κομμένο σε μπουκίτσες, 1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες, 1 ποτηράκι
του καφέ άσπρο κρασί, 1½ ποτηράκι του καφέ νερό,
1 κ.σ. μηλόξιδο, 2 κ.σ. μέλι, 450 γραμμ. μπρόκολο,
μόνο τον ανθό, 2 κ.σ. φρέσκο τζίντζερ, κομμένο σε
φέτες, ¼ κούπας σόγια σος, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
και καβουρντισμένο σουσάμι για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Σε ένα βαθύ τηγάνι (ή γουόκ) βάλτε το σησαμέλαιο να ζεσταθεί σε δυνατή φωτιά και ρίξτε το
κοτόπουλο. Μαγειρέψτε το μέχρι να πάρει ένα ωραίο
χρώμα (για περίπου 8-10 λεπτά). Στη συνέχεια ρίξτε
το κρεμμύδι, σοτάρετε για 2 λεπτά, προσθέστε το
σκόρδο, σοτάρετε για άλλα 2 λεπτά και σβήστε με το
κρασί. Μόλις εξατμιστεί το κρασί, ρίχνετε το νερό,
το ξίδι, το μέλι, το μπρόκολο, το φρέσκο τζίντζερ και
τη σόγια και μαγειρεύετε για περίπου 8-10 λεπτά.
Μόλις πήξει η σάλτσα και μαλακώσει το μπρόκολο,
η σαλάτα σας είναι έτοιμη. Τρώγεται και ζεστή και
κρύα.

Με το τηλεσκόπιο

Φώτο © BHMAgourmet

Ακούμια
Υλικά για 4 άτομα

500γρ αλεύρι ,100γρ Ρύζι, 1 φακελάκι ξηρή μαγιά,
2 σφηνάκια ούζο, ½ ποτηράκι καλαμποκέλαιο, λάδι
για το τηγάνισμα, μέλι ή ζάχαρη και κανέλλα.

Εκτέλεση

Φώτο © SymiGreece.com

Βράζουμε το ρύζι μέχρι να λασπώσει. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά με το χέρι. Τ’ αφήνουμε να “ανέβουν” 3 ώρες περίπου, καλά σκεπασμένα.
Καίμε μπόλικο λάδι, παίρνουμε λίγη-λίγη ζύμη
με τα δάχτυλα και τη ρίχνουμε στο καυτό λάδι προσέχοντας να μην καούμε. Μόλις ροδίσουν καλά τα
βγάζουμε από το λάδι με μια τρυπητή κουτάλα και τα
τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί ή πετσέτα.
Τα μεταφέρουμε σε μια πιατέλα και ραντίζουμε
με κανέλλα και ζάχαρη ή μέλι.

«Ενα παιδί μετράει τ’ άστρα» στον ουρανό της Καλύμνου. Η ομάδα
Αστρονομίας του Λυκείου Καλύμνου είναι μια πρωτοβουλία του καθηγητή
Φυσικής, κ. Διονύση Τρικοίλη.
«Ξεκινήσαμε πριν από τρία χρόνια με αφορμή το μάθημα επιλογής
“Αστρονομία - Διαστημική” στη Β΄ Λυκείου και έκτοτε καθιερωθήκαμε»,
λέει ο κ. Τρικοίλης.
Κάθε Σάββατο η ομάδα συγκεντρώνεται στο σχολείο, όπου με τη βοήθεια τηλεσκοπίου παρατηρεί το άπειρο του έναστρου ουρανού και εν συνεχεία συζητά και αναλύει τα φαινόμενα.
Παράλληλα, ο 39χρονος φυσικός έχει αναλάβει και την περιβαλλοντική
ομάδα. «Οι κόποι μου ανταμείβονται με την αγάπη και την εμπιστοσύνη
των παιδιών», εξομολογείται.
Προτεραιότητα
Η ομάδα φαίνεται ότι βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των
16χρονων μαθητών: «Πέρυσι ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου είχαμε προγραμματισμένη συνάντηση, έβρεχε όμως καταρρακτωδώς και περίμενα
ότι κανένας μαθητής δεν θα εμφανιζόταν, αλλά διαψεύσθηκα», λέει ο
39χρονος.
«“Πρώτα η ομάδα, κύριε, και μετά όλα τ’ άλλα” μου αποκρίθηκαν» και
παρακολούθησαν τη Σελήνη “εξοπλισμένοι” με σοκολάτες και αρκουδάκια...
Αναδημοσίευση απο την
εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 1/1/2010

Τώρα και στη Σύμη!
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Άγρια Κόντρα
Δημάρχου-Νομάρχη
« Συνέχεια από τη σελίδα 1

Φώτο © SymiGreece.com

Χειμερινός Επισκέπτης στη Σύμη
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΥΡΟΝ christos@symigreece.com

Ένας απρόσμενος χειμερινός επισκέπτης ήρθε στη
Σύμη πριν μερικές μέρες για να χαρεί τον ήλιο του χειμώνα και τα υπέροχα ψάρια της.
Ήταν Κυριακή μεσημεράκι όταν μια πανέμορφη
και πολύ φιλική φώκια έκανε την εμφάνισή της στο
μπροστινό λιμανάκι του Γιαλού (από κει που φεύγουν
οι βάρκες για τις παραλίες) και αμέσως προσέλκυσε το
ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων που τη χάζευαν για πολύ
ώρα. Και μια και ήταν και ώρα φαγητού... είπε να φάει
φρέσκο σπαρταριστό Συμιακό λιθρίνι για μεσημεριανό!

Όπως έγινε γνωστό, η φώκια είναι 3 χρονών και βρισκόταν σε θαλάσσιο πάρκο κοντά στο Μπόντρουμ, στην
Τουρκία, όπου και την ονόμασαν Αμυγδαλιά (αν και οι
ψαράδες της Λίνδου της έδωσαν το όνομα Παυλίνα). Στις
αρχές του Γενάρη αφέθηκε ελεύθερη και από τότε κάνει
κρουαζιέρα στα μέρη μας και φαίνεται να θέλει να γυρίσει
όλο το νησί μια και πριν λίγες μέρες βρισκόταν στην Αγία
Ειρήνη στο Νημποριό, φυσικά πάνω σε μια βάρκα...
Απ’ ότι λένε οι ειδικοί πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ
προσεκτικός και να μην προσπαθήσει να την χαϊδέψει
γιατί όσο φιλική και χαδιάρα φαίνεται, μπορεί να αντιδράσει με απρόσμενο τρόπο όταν θέλει να παίξει.
Μπορεί να μην πρέπει να την πλησιάζουμε, αλλά απ’
ότι φαίνεται της άρεσε τόσο πολύ η Σύμη και οι Συμιακοί
που όχι μόνο άφησε να την πλησιάσουν και να τη χαϊδέψουν, αλλά ακόμα και να τη φιλήσουν!

Φώτο © Στέλιος Δερμιτζάκης
Μετά το γεύμα, κολύμπησε στα νερά του Γιαλού,
έστριψε προς το Χαράνι και ανέβηκε σε μια βάρκα για
να ξεκουραστεί, να λιαστεί και να πάρει τον μεσημεριανό της ύπνο δίνοντας την ευκαιρία στους πιο θαρραλέους θα τις τραβήξουν και μερικά κοντινά!
Απ’ ότι μάθαμε, η φώκια είναι γειτόνισσά μας και
εδώ και μερικές μέρες κολυμπάει στα νερά της περιοχής
μας. Μερικές μέρες πριν έρθει στη Σύμη, εθεάθει για
πρώτη φορά στο λιμάνι του Αγίου Παύλου στη Λίνδο και
μια μέρα μετά την είδαν να ξεκουράζεται πάνω σ’ ένα
τρεχαντίρι κοντά στο Ενυδρείο στην πόλη της Ρόδου.
Την επομένη κατέβηκε προς το Εμπορικό Λιμάνι και ανέβηκε σε μια βάρκα κοντά στην Κολόνα προσελκύοντας
το ενδιαφέρον όχι μόνο του κόσμου αλλά και των τοπικών εφημερίδων και τηλεοπτικών καναλιών και γρήγορα
έγινε “σταρ” των βραδυνών δελτίων ειδήσεων.
Μετά από επικοινωνία που είχε μαζί της το Ενυδρείο
Ρόδου, ήρθε από την Αθήνα η βιολόγος κυρία Στέλλα
Αδαμαντοπούλου για να δει τη φώκια από κοντά. Η κυρία
Αδαμαντοπούλου είναι από την Εταιρία για τη Μελέτη
και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (ΜΟm), μια
ελληνική, μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση
που ιδρύθηκε το 1988 από μια ομάδα βιολόγων ερευνητών του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Φώτο © SymiGreece.com
Όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος σε δηλώσεις του στην
εφημερίδα “Ροδιακή”, καλό θα ήταν οι αρμόδιες αρχές
να ενδιαφερθούν και να προσπαθήσουν να την μεταφέρουν σε κάποιο θαλάσσιο πάρκο μια και είναι τόσο εξεικοιωμένη με τους ανθρώπους που δεν φαίνεται να θέλει
να απομακρυνθεί πολύ και να ζήσει στο ανοιχτό πέλαγος
της Μεσογείου, με κίνδυνο να μπλεχτεί στα δύχτια των
ψαράδων την ώρα που κυνηγάει ψάρια κοντά στις ακτές
για να φάει.
Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, η Αμυγδαλιά-Παυλίνα συνέχιζε την κρουαζιέρα της και απ’ ότι
μάθαμε την είδαν στην Τουρκία κοντά στην περιοχή απ’
όπου αφέθηκε ελεύθερη τον περασμένο μήνα.
Αν αποφασίσει να μας ξανάρθει και μέχρι να βρεθεί
μια μόνιμη λύση, ας τη χαρούμε και ας την προστατεύσουμε!
Περισσότερες φωτογραφίες από την επίσκεψη της Αμυγδαλιάς-Παυλίνας στη Σύμη υπάρχουν στην ιστοσελίδα:

www.symigreece.com/symiblog240110gr.htm

Για την ιστορία θα αναφερθούμε σε πρόσφατα,
αλλά και σε παλαιότερα γεγονότα, για να φρεσκάρουμε
τη μνήμη των παλαιοτέρων, αλλά και για να μαθαίνουν
και οι νεώτεροι.
1. Όταν τελείωσε το λιμάνι από το Μουράγιο έως το
Γεφυράκι, ο κ. Μαχαιρίδης ήταν διορισμένος Νομάρχης. Ο δρόμος ήταν στρωμένος με χώμα και –δικαίως–
οι επαγγελματίες είχαν παράπονα. Μάζεψαν υπογραφές
και το θέμα ήρθε σε Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία
του Νομάρχη. Όλοι ζήτησαν την τσιμεντόστρωση του
δρόμου, εκτός από δύο άτομα, τον τότε Πρόεδρο του
Δ.Σ. κ. Μ. Μακράκη και τον δημοτικό σύμβουλο Δ.
Χρυσοχόο, οι οποίοι ζήτησαν να γίνει το έργο σωστά με
το σκεπτικό ότι «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού».
Ο κ. Μαχαιρίδης είπε την ιστορική φράση στον τότε
Δήμαρχο κ. Γ. Μακρόπουλο, «φέτος θα γίνει πρόχειρη
τσιμεντόστρωση και ετοιμάσου Δήμαρχε να γίνει πλακόστρωση του χρόνου». Όσο είδατε εσείς την πλακόστρωση την είδαμε κι εμείς.
2. Όταν στη Σύμη υπήρχε πρόβλημα με το νερό,
ο κ. Μαχαιρίδης πρότεινε στο Δήμο να αγοράσει, σε
συνεργασία με την ΑΝΕΣ, υδροφόρο πλοίο για την
μεταφορά νερού. Η ΑΝΕΣ έκανε έρευνα αγοράς και
έστειλε «τανκερίστες» πλοιάρχους να επιθεωρήσουν
πλοία. Όταν ανέφερε –η ΑΝΕΣ– ότι είναι έτοιμη να
αγοράσει πλοίο, ο κ. Μαχαιρίδης ξεκαθάρισε ότι δεν
μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αφού θα έπρεπε να διαθέτει
τρία υδροφόρα πλοία και να λάβει μέρος σε διαγωνισμό. Το εγχείρημα ναυάγησε.
3. Ο κ. Μαχαιρίδης υποσχέθηκε χρηματοδότηση για
την κατασκευή δεύτερο βρεφονηπιακού σταθμού που
θα εξυπηρετεί τις οικογένειες της ευρύτερης περιοχής
του Γιαλού. Ακόμη περιμένουμε, αν και ο χώρος έχει
βρεθεί.
4. Ο κ. Μαχαιρίδης δεσμεύτηκε να συνδράμει η
Νομαρχία, οικονομικά, στην κατασκευή του γηπέδου.
Να σημειωθεί ότι, όταν έδωσε αυτή την υπόσχεση είχε
ήδη τελειώσει το γήπεδο 5Χ5. Φυσικά ο Δήμος για να
εκτελέσει το έργο προχώρησε σε δανεισμό.
Είναι λογικό λοιπόν σ’ αυτήν την κόντρα οι Συμιακοί στην συντριπτική τους πλειοψηφία να είναι με το
μέρος του Δημάρχου. Δεν είναι στις προθέσεις μας να
ρίξουμε λάδι στη φωτιά, αλλά ο κ. Μαχαιρίδης καλείται
να δώσει εξηγήσεις σε δύο ερωτήματα:
α) Υπάρχουν τα χρήματα στο ταμείο της Νομαρχίας,
και αν ναι, γιατί δεν τα δίνει για το δρόμο του Νημποριού, με την προϋπόθεση ο Δήμος να εκτελέσει το έργο
στον Πανορμίτη, όταν αυτό θα είναι ώριμο, και
β) Μήπως θέλει το ποσό των 450.000 ευρώ να το
διαθέσει για κάποιο έργο αλλού, ώστε να εξασφαλίσει
ψήφους στις επερχόμενες εκλογές;
Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε τα δύο
ερωτήματα. Ο κ. Νομάρχης θα πρέπει να γνωρίζει όμως
ότι ο κόσμος πιστεύει ότι ισχύει το δεύτερο.

Δεν Περισσεύει Κανείς
« Συνέχεια από τη σελίδα 1

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Το Πολυδύναμο Ιατρείο μας, δυστυχώς αντί να ενισχύεται και να επανδρώνεται για καλύτερη παροχή περίθαλψης αποδυναμώνεται καθημερινά με συνέπεια να μην
μπορεί να λειτουργήσει στοιχειωδώς. Με την επιστολή
μας αυτή και επειδή έχετε προσωπικά ζήσει περιστατικό
άμεσης διακομιδής δικού σας προσώπου από τη Σύμη
στην Αθήνα στο παρελθόν, παρακαλούμε για την παρεμβασή σας ώστε οι υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας να μη
δείχνουν περιφρόνηση στους γέροντες μας αλλά και να
δοθεί λύση στα προβλήματα του ιατρείου μας.
Ο Δήμαρχος
Ελευθέριος Παπακαλοδούκας
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Η Ένωση Γυναικών Σύμης
κόβει τη Βασιλόπιτα
Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου, η Ένωση Γυναικών Σύμης έκοψε
τη Βασιλόπιτά της στην αίθουσα τελετών του Opera House παρουσία πλήθος κόσμου συμπεριλαμβανομένου και του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Σύμης κ. Χρυσόστομου. Η βραδιά συνοδεύτηκε από
παραδοσιακούς χορούς με το συγκρότημα του Μιχάλη Μισσού (με
τη συμμετοχή στο μπουζούκι του Λευτέρη Στεφάνου) και το χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης Γυναικών.
Χ.Μ.
Φώτο © Ένωση Γυναικών Σύμης

Φωτογραφίες © SymiGreece.com

Τα Ακούμια του Αη Θανάση
Του Χρηστου Μπαυρον christos@symigreece.com

Ανήμερα της Γιορτής του Αγίου Αθανασίου στις 18 Ιανουαρίου και η εκκλησία του Αη Θανάση στο Χωριό φρεσκοβαμμένη, μ’ ένα ολοκαίνουγιο συντριβάνι στην πίσω αυλή
και ντυμμένη στα γιορτινά της υποδέχτηκε τους πιστούς
κάθε ηληκίας που παρά τη βροχή γέμισαν την εκκλησία
για την πρωινή Θεία Λειτουργία.

άδειά του το Γενάρη για να επισκευτεί τη
μητέρα του στην Αυστραλία.
Παρόντες ήταν επίσης οι Διοικητές της
Αστυνομίας και του Στρατού, ο Λιμενάρχης
Σύμης και άνδρες του Πεζικού που βοήθησαν στην Περιφορά της Ιερής Εικόνας
του Αγίου Αθανασίου έξω και γύρω απ’ το
Μοναστήρι.
Ακούμια (τηγανισμένα με την παραδοσιακή Συμιακή
συνταγή πριν τον Εσπερινό της παραμονής), Συμιακές
τυρόπιτες, κουλούρια και διαφόρων ειδών γλυκά συνόδεψαν τον πρωινό καφέ μετά το πέρας της Λειτουργίας στην
τραπεζαρία και την αυλή του Μοναστηριού.
Και του χρόνου!

Στη Λειτουργία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος. Ήταν η πρώτη φορά που ο
Μητροπολίτης Σύμης λειτούργησε στον Αη Θανάση ανήμερα της γιορτής Του, στα 6 χρόνια που είναι στη Σύμη,
μια και όπως ο ίδιος ανέφερε στον μύνημα του στο τέλος
της Θείας Λειτουργίας, τα προηγούμενα χρόνια έπερνε την
87 φωτογραφίες από τη γιορτή του Αη Θανάση
(ανήμερα και παραμονή) βρίσκονται στην ιστοσελίδα

www.symigreece.com/aithanasis10.htm

Φωτογραφίες από τη βραδιά στο Opera House
μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα

www.SymiGreece.com/egsymis10.htm

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Κ.Ε.Π.
WATER Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
		
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
Δ.Ε.Η.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

2246370110
2246360413
2246360400
2246070005
2246360419
2246071111
2246071205
2246071429
2246071338
2246071315

ΙΑΤΡΕΙΑ
ΓΥΑΛΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ

2246071290
2246071316

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΧΑΡ.
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣ..

2246071272
2246072050

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝ.

2246071888

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΑΛΦΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2246072294
2246071085
2246071332

ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΑΝΕΣ
ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ
SYMI TOURS

2246071100
2246071077
2246071307

ΤΑΞΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ
ΘΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6945226348
6974623492
6945252308
6946568731
6945531676
6944105596
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Σελιδα 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.

Κάμερες & Παρακολούθηση Πολιτών
Η σύνταξη της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης έλαβε και
δημοσιεύει την παρακάτω επιστολή από την κυρία Wendy
Wilcox η οποία (μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου) απαντάει
στις αντιρρήσεις που εκφράσαμε (και δημοσιεύθηκαν στο
φύλλο Δεκεμβρίου) για την διαδικτυακή κάμερα που είναι
τοποθετημένη στο γραφείο της και εκπέμπει ζωντανά στο
διαδύκτιο 24 ώρες το 24άωρο.
Αξιότιμοι κύριοι,
Απαντώντας στην από 4/12/2009 επίστολή σας, σχετικά με
την χρήση webcam στην επιχείρησή μου με αντικέιμενο την
παροχή τουριστικών υπηρεσιών και έδρα την νήσο Σύμη, επάγομαι τα ακόλουθα:
Η εν λόγω διάταξη νόμου την οποία επικαλείστε, δεν εμπίπτει στην περίπτωσή μου στην οποία αναφέρεστε, καθότι έχω
εγκαταστήσει την εν λόγω διαδικτυακή κάμερα (webcam) έξω
από τα γραφεία της επιχείρησής μου, η οποία διαδικτυακή
κάμερα λειτουργεί σε περιβάλλον απευθείας σύνδεσης, χωρίς
ήχο, για σκοπούς τουριστικής προώθησης και διαφήμισης της
νήσου Σύμης και κατ’ επέκτασιν της επιχείρησής μου, συνεπώς
δεν πραγματοποιείται βιντεοσκόπηση, δεν αποθηκεύεται υλικό
και δεν υφίσταται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή παραβίαση δικαιωμάτων-ελευθεριών ιδιωτικής ζωής.
Σημειώστε επίσης ότι σε εμφανές σημείο της επιχείρησής
μου υφίσταται σχετική πινακίδα, η οποία πληροφορεί τους διερχόμενους για την ύπαρξη - λειτουργία της εν λόγω κάμερας.
Επίσης σύμφωνα με την υπ. αριθ. Κοινοτική Οδηγία 95/46/
ΕΚ είναι νόμιμη η χρησιμοποίηση διαδυκτιακής κάμερας σε
τουριστικές περιοχές για σκοπούς τουριστικής προώθησης και
διαφήμισης.
Θα πρέπει δε επίσης να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι στην εποχή
μας η χρήση κάμερας σε δημόσιους χώρους και για διάφορους
σκοπούς είναι πολύ συνηθισμένη σε δημόσια κτίρια, τράπεζες κ.λ.π πόσο μάλλον σε τουριστικές περιοχές όπως η νήσος
Σύμη, για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος μέσω διαδικτύου.
Θα πρέπει δε επίσης να σημειώσετε ότι στην ιστοσελίδα που

Το Μαντείο

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

διατηρεί η επιχείρησή μου, την οποία επισκέπτονται χιλιάδες
επισκέπτες, παρέχεται πληροφοριακό και ιστορικό υλικό για το
νησί μας την Σύμη, το οποίο συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας, στην οποία ανάπτυξη θεωρώ ότι συμβάλλει και η επιχείρησή μου με την εύρυθμη λειτουργία της επί
σειρά ετών στο νησί μας.
Επειδή αυθαίρετα εκ μέρους σας συμπεράσματα για το πρόσωπό μου, ενέργειες μου και για την λειτουργία της επιχείρησής
μου, προκαλούν ηθική βλάβη και οικονομική ζημία, πιθανή δε
συνέχιση αυθαίρετης και αδικοπρακτικής συμπεριφοράς εκ
μέρους σας, θα επιφέρει προσωπικά σε βάρος σας την άσκηση
παντός νομίμου δικαιώματος μου, ενωπίον κάθε αρμοδίου
Δικαστηρίου και Αρχής.
Η σύνταξη της εφημερίδας θα ήθελε να κάνει τις παρακάτω επισημάνσεις προς την κυρία Wilcox:
(α) Στην παραπάνω απαντητική επιστολή δεν γίνεται
καμία απολύτως αναφορά στον κύριο λόγο αντίρρησης μας
που είναι η αναγνώριση προσώπων που είτε περπατούν στον
πιο κεντρικό δρόμο του Γιαλού είτε στέκονται μπροστά από
την εν λόγω κάμερα με αποτέλεσμα να βλάπτονται οι προσωπικές τους ελευθερίες. Όπως μας ενημέρωσαν από την Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η δυνατότητα αναγνώρισης προσώπων είναι αντίθετη με το Νόμο
2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(β) Το γεγονός ότι η διαδυκτιακή κάμερα είναι “τοποθετημένη έξω από την επιχείρηση” και “λειτουργεί σε περιβάλλον απευθείας σύνδεσης, χωρίς ήχο για σκοπούς τουριστικής
προώθησης και διαφήμισης” δεν σημαίνει ότι “δεν πραγματοποιέιται βιντεοσκόπηση” ούτε ότι “δεν αποθηκεύεται
υλικό και δεν υφίσταται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα ή παραβίαση δικαιωμάτων-ελευθεριών ιδιωτικής
ζωής” όπως εσφαλμένα, κατά τη γνώμη μας, διατυπώνεται
στην παραπάνω επιστολή. Η κάμερα βιντεοσκοπεί, συλλέγει και καταγράφει προσωπικά δεδομένα (λόγω της δυνατότητας αναγνώρισης προσώπων) εκπέμποντας ζωντανά στο
διαδύκτιο 24 ώρες το 24άωρο. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας
που επισκέπτεται το διαδύκτιο είναι σε θέση να αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφει και εκπέμπει η
κάμερα.
(γ) Το γεγονός ότι υπάρχει αναρτημένη “σχετική πινακίδα, η οποία πληροφορεί τους διερχόμενους για την ύπαρξη
– λειτουργία της εν λόγω διαδικτυακής κάμερας” είναι άνευ
ουσίας μια και όπως μας ενημέρωσε η Αρχή, απαγορεύεται
ρητά η δυνατότητα αναγνώρισης προσώπων από την κάμερα
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οπότε η ύπαρξη ή μη πινακίδων δεν έχει απολύτως κανένα
νόημα μια και όποιος διέρχεται ή στέκεται μπροστά από την
κάμερα δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται ούτως ή άλλως.
(δ) Συμφωνούμε απολύτως ότι “η χρησιμοποίηση διαδυκτιακής κάμερας σε τουριστικές περιοχές για σκοπούς τουριστικής προώθησης και διαφήμισης” είναι νόμιμη και δεν
είμαστε αντίθετοι στην ύπαρξη και λειτουργία τους. Αλλά
είμαστε αντίθετοι στη δυνατότητα αναγνώρισης προσώπων
από τέτοιου είδους κάμερες η οποία σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την Αρχή, είναι παράνομη.
(ε) Η προσπάθεια σύγκρισης της εν λόγω κάμερας με
κάμερες που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους και η αναφορά ότι “στην εποχή μας η χρήση κάμερας σε δημόσιους
χώρους και για διάφορους σκοπούς είναι πολύ συνηθισμένη
σε δημόσια κτήρια, τράπεζες κλπ...” είναι μάλλον ατυχής μια
και όλες οι κάμερες που λειτουργούν σε δημόσια κτήρια, τράπεζες κλπ. και όπου είναι δυνατή η αναγνώριση προσώπων,
αφενός μεν έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας από την Αρχή,
αφετέρου δε καμία δεν εκπέμπει στο διαδύκτιο.
(στ) Το ότι στην ιστοσελίδα όπου εκπέμπει η κάμερα
υπάρχει η δυνατότητα στον επισκέπτη να βρει “πληροφοριακό και ιστορικό υλικό” για τη Σύμη κάτι που όπως αναφέρεται “συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας”
δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τις αντιρρήσεις μας σχετικά με
τον τρόπο λειτουργείας της εν λόγω κάμερας. Δεν ζητήσαμε
ποτέ τη διακοπή λειτουργείας καμιάς ιστοσελίδας, παρά μόνο
την τροποποίηση λειτουργίας της εν λόγω κάμερας. Η ιστοσελίδα σας μπορεί κάλλιστα να συνεχίζει να λειτουργεί και να
παρέχει τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες στους επισκέπτες της,
αρκεί να μην είναι δυνατή η αναγνώριση προσώπων από την
κάμερα. Στην επιστολή που σας στείλαμε με τις αντιρρήσεις
μας παραθέσαμε τους τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί
να επιτευχθεί.
(ζ) Η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης δεν έχουν βγάλει ποτέ
“αυθαίρετα συμπεράσματα” και δεν έχουν αναφερθεί ποτέ
ούτε στο πρόσωπό σας ούτε στην επιχείρησή σας. Σας παρακαλούμε στο μέλλον να μην χρησιμοποιήσετε ξανά τέτοιου
είδους ανυπόστατες κατηγορίες.
Με βάση τα παραπάνω και το γεγονός ότι δεν είναι ορατή
η τροποποίηση λειτουργίας της κάμερας ώστε να μην είναι
δυνατή η αναγνώριση προσώπων, η σύνταξη της εφημερίδας
δεν είχε άλλη επιλογή και αναγκάστηκε να προσφύγει εκ νέου
με επίσημη καταγγελία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Αρχή θα εκδώσει επίσημη
απόφαση επί του θέματος στο άμεσο μέλλον η οποία θα
πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα.
Η εφημερίδα μας θα δημοσιεύσει την απόφαση της
Αρχής μόλις αυτή εκδοθεί.

26

ΤΑ ΝΕΑ

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2010

της Σύμης

ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ

Αθλητική ενημέρωση για τη
Σύμη τώρα και στο διαδύκτιο

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

www.SymiGreece.com/grsport

Έπεσε σε… Θύελλα!

Γρουσούζικη η… 13η αγωνιστική

Θύελλα Πυλώνας – Α.Ο. Σ. 3–2

Α.Ο. Σ. – Π.Α.Σ. Ασκληπειού 0–1

Χωρίς βαθμούς στις… αποσκευές τους γύρισαν από την Πυλώνα οι παίκτες του Α.Ο.Σ.,
αφού ηττήθηκαν από την τοπική Θύελλα με
3-2. Η ομάδα μας έχασε πολύτιμο έδαφος
στην προσπάθεια της για πλασάρισμα στην
4η θέση, μιας και η Θύελλα αποσπάστηκε με
τέσσερις βαθμούς και πλέον έχει τον πρώτο
λόγο για τη συμμετοχή στα μπαράζ.
Το «φιλμ» του αγώνα:
5΄: Ο Ροδίτης με πλασέ «γράφει» το 1-0,
μετά από μπαλιά του Αϊβαζή.
10΄: Μετά από σέντρα του Τσίκκη, ο Στεφάνου Α. φέρνει το ματς στα ίσα με κεφαλιά.
25΄: Ο Ροδίτης ανατρέπεται, εντός της
μεγάλης περιοχής, από τον Καψή Γ. και ο
διαιτητής δείχνει το σημείο του πέναλτι. Την
εσχάτη των ποινών ανέλαβε να εκτελέσει ο
Αϊβαζής, ο οποίος ήταν εύστοχος και πέτυχε
το 2-1.
29΄: Σε κερδισμένο έμμεσο για την
Πυλώνα, ο Κελέσογλου «έστρωσε» στον
Ροδίτη που με δυνατό σουτ έκανε το 3-1.

56΄: Σε κεφαλιά του Παπανικολάου η
μπάλα βρήκε στο χέρι του Τάλλαρου Ν.
Ο Λουκίσσας ανέλαβε την εκτέλεση του
πέναλτι και διαμόρφωσε το τελικό 3-2.
84΄: Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα ο
Χαμιτάι.
Από τη Θύελλα ξεχώρισαν οι Ροδίτης,
Αϊβαζής και Κελέσογλου, ενώ από τον Α.Ο.Σ
οι Λουκίσσας, Παπανικολάου και Τσίκκης.
Καλή η διαιτησία των Παπαγιαννίδη,
Κόγκου και Κασιώτη.
Θύελλα Πυλώνας: Ρεγκούνας, Χαμιτάι Φ.,
Γαλανός (87’ Μαγκαφάκης Σ.), Κελέσογλου,
Χαμιτάι Γ., Τάλλαρος Χ., Βαλουξίδης (57’
Μαγκαφάκης Γ.), Αθανασάς, Τάλλαρος Ν.,
Αϊβάζης, Ροδίτης (93’ Μαγκαφάκης Π.).
Α.Ο.Σύμης: Παπασάββας, Καψής Γ.,
Τσαβαρής Β. (88’ Φουντουραδάκης), Τσαουσέλης, Κουρδουμπάς (46’ Καραβαΐλης),
Στεφάνου Χ., Παπανικολάου, Μιχαήλου (46’
Καραγιάννης), Στεφάνου Α., Λουκίσσας,
Τσίκκης Ν.

Επί του πιεστηρίου
Από τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν οι εργασίες για την τοποθέτηση οπτικών ινών στη Σύμη
που σημαίνει ότι πολύ σύντομα (ίσως και μέχρι το
καλοκαίρι), η Σύμη θα έχει πρόσβαση στο διαδύκτιο
με ταχύτητες πολύ υψηλότερες από τις υπάρχουσες
συνδέσεις αυτή τη στιγμή. Επιπλέον θα υπάρχει η
δυνατότητα μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων
υψηλής ευκρίνειας με ποιότητα, που θα πλησιάζει
εκείνη του κινηματογράφου.

Γρουσούζικη αποδείχτηκε για τον
Α.Ο. Σύμης η 13η αγωνιστική του
Β΄ Τοπικού, καθώς γνώρισε την
ήττα με 1-0 από τον Π.Α.Σ Ασκληπειού.
Η φιλοξενούμενη ομάδα κατάφερε σε ορισμένα σημεία του αγώνα
να ελέγξει το ρυθμό και ευτύχησε να
πετύχει το γκολ που τις χάρισε τρεις
πολύτιμους βαθμούς. Το μοναδικό
τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο
Βενετσάνος στο 28΄, όταν μετά από
ατομική προσπάθεια πλάσαρε τον
Στεφάνου Σ. και άνοιξε το σκορ.
Στον αγώνα πρωταγωνίστησε
ο… αέρας που στάθηκε εμπόδιο
και στις δύο ομάδες να πετύχουν
το καλύτερο δυνατό προς τη νίκη.
Να σημειωθεί ότι στο 70’ αποβλήθηκαν με απευθείας κόκκινη κάρτα

ο Καλλίαρος και ο Φιλίποφ, καθώς
αλληλοσπρώχθηκαν μετά από μια
αψιμαχία.
Διαιτητής της αναμέτρησης
ήταν ο Κασιώτης με βοηθούς τους
Πατσιόπουλο και Παπαθανασίου.
Α.Ο. Σύμης: Στεφάνου Σ. (46’
Παπασάββας), Καψής, Μιχαήλου, Τσαουσέλης, Κουρδουμπάς
(72’ Καραβαΐλης), Παπανικολάου,
Μπαλασκάς (66’ Ζουρούδης), Καλλίαρος, Τσίκκης, Στεφάνου Α, Λουκίσσας.
Π.Α.Σ Ασκληπειού: Κουγκράς,
Κωστίδης, Κλημαντής Κ, Φιλίποφ,
Ταμπουράς, Σαββίδης, Κοντουδιός
(77’ Κλημαντής Ι), Καρπάτσης
(90’ Τριανταφύλλου), Βενετσάνος,
Μπαμπάκος, Γεωργαλής.

Με το Φακό των ΝΕΩΝ της Σύμης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο
και η οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ Σύμης ευχαριστούν θερμά τον
Κοινωνικό Σύλλογο Συμαίων Αθηνών
Πειραιώς “Ο Πανορμίτης” για την οικονομική ενίσχυση του θεσμού με το
ποσό των 1.000,00 Ευρώ.

Συνταξιούχος σκεπτόμενος. Άραγε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα;
Φώτο © Δημήτρης Χρυσοχόος

Πριν τη θύελλα, φώτο ©

Σαββατόβραδο στη Σύμη
Φώτο © SymiGreece.com

SymiGreece.com

Μαθήματα σκοποβολής στο Λούνα Παρκ του Γιαλού
Φώτο © SymiGreece.com
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«Μίλησε» στο τέλος ο Καλλίαρος!
Α.Ο.Σ. – Απόλλων Απολλώνων 2–1    
Δεν αστειεύεται φέτος ο Α.Ο. Σύμης και θα παλέψει μέχρι
τέλους για την 4η θέση. Το απέδειξε και κόντρα στον Απόλλων Απολλώνων, με τη νίκη του 2-1 στο 92΄! «Ήρωας» του
αγώνα ο Καλλίαρος που σημείωσε το νικητήριο τέρμα και
έστειλε την ομάδα μας στα επουράνια.
Χωρίς αρκετές κλασσικές ευκαιρίες το ματς , με τις δύο
ομάδες να προσέχουν τα νώτα τους και η μπάλα να παίζετε
στο χώρο του κέντρου. Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στη
Σύμη, όταν στο 9΄ ο Στεφάνου Α. μπήκε μέσα στην περιοχή,
πλάσαρε από το σημείο του πέναλτι αλλά η μπάλα δεν του
έκανε το χατίρι και πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο
δοκάρι του Καρπαθίου.
Στο 45΄η ομάδα μας άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του
συνήθη ύποπτου, Λουκίσσα, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα! Στο 52΄ο Καλλίαρος επιχείρησε δυνατό σουτ
αλλά ο αντίπαλος τερματοφύλακας δήλωσε παρών. Όμως
στο 70΄ ο Απόλλωνας έφερε το παιχνίδι στα ίσα, όταν σε
σέντρα του Τσαγκαράκη πετάχτηκε ο Μενίκος και με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Ο φιλοξενούμενος είχε την
ευκαιρία να προηγηθεί στο σκορ με σουτ του Γιαννακόπουλου, το οποίο τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Στεφάνου
Σ. Η λύτρωση για τη Σύμη ήρθε στο 92΄κι εκεί φάνηκε η
ψυχή των παικτών μας. Ο Λουκίσσας έκανε τη σέντρα και ο

Αποτελέσματα
6/2
30/1
23/1
16/1
9/1

Θύελλα Πυλώνας – Α.Ο.Σ. 3-2
Α.Ο.Σ. – Π.Α.Σ Ασκληπειού 0-1
Α.Ο.Σ. – Απόλλων Απολλώνων 2-1
Δαμάγητος – Α.Ο.Σ. 2-5
Α.Ο.Σ. – Ασπίδα Σαλάκου 0-1

Βαθμολογία (14η αγωνιστική)

Α.Ο.Σ – Απόλλων Απολλώνων
Καλλίαρος από κοντά με κεφαλιά έδωσε την πολύτιμη νίκη
στην ομάδα μας.
Χωρίς προβλήματα η διαιτησία των Μάγγου, Πολύζου,
Καλκαβούρα.
Α.Ο. Σύμης: Στεφάνου Σ., Τσαβαρής, Φουντουραδάκης
(72΄ Λεβεντέρης), Τσαουσέλης, Καραγιάννης (84΄ Καραβαΐλης), Στεφάνου Χ., Παπανικολάου, Καλλίαρος, Τσίκκης Ν.,
Λουκίσσας, Στεφάνου Α. (68΄ Μισσός).
Απόλλων Απολλώνων: Kαρπαθίου, Τσαγκαράκης,
Χάσταλης Γ. (60΄ Πονήρης), Κουμπιού, Πολυχρόνης, Μενίκος, Μπάκης, Παντέρης, Δουδούμης, Χάσταλης Χ., (70΄
Γιαννακόπουλος), Σωτηρίου (25΄ Γουλάρας).

1. Ευαγόρας
38
2. Διγενής
33
3. Ασπίς Σαλάκου
32
4. Θύελλα Πυλώνας
26
5. Α.Ο.Σ.
22
6. Π.Α.Σ. Ασκληπειού 21
7. Ε.Ν.Α.
17
8. Απόλλων Απολλώνων 15
9. Ο.Φ. Ιστρίου
15
10. Ροδιακός
12
11. Δαμάγητος
6
12. Πετρώνας
0

(12 2 0)
(10 3 1)
(10 2 2)
(8 2 4)
(7 1 6)
(6 3 5)
(5 2 7)
(7 0 7)
(5 0 9)
(3 3 8)
(2 0 12)
(0 0 14)

52:3
47:11
30:7
36:23
28:18
22:17
25:32
24:21
18:23
21:37
16:73
5:59

(+49)
(+36)
(+23)
(+13)
(+10)
(+5)
(-7)
(+3)
(-5)
(-16)
(-57)
(-54)

Ο 1ος προβιβάζεται στην Α1, ο 2ος δίνει αγώνα μπαράζ για την Α1,
ο 3ος προβιβάζεται στην Α2, ο 4ος δίνει αγώνα μπαράζ για την Α2.

Η Σύμη χτυπάει… πέντε φορές! Δαμάγητος – Α.Ο.Σ. 2–5    
Πολύτιμη νίκη με 5-2 πέτυχε ο Α.Ο.Σ με αντίπαλο το
Δαμάγητο στη Δαματριά. Καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του
αγώνα κέρδισε τις μάχες εντός του γηπέδου αλλά δεν έπεισε
με την εικόνα του παρά το ευρύ σκορ.
Για την ομάδα μας σκόραραν από δύο φορές οι Λουκίσσας (81΄, 86΄) και Στεφάνου Α. (30΄, 45΄), και μία ο Τσίκης
(27΄), ενώ για την ομάδα από το Θεολόγο γκολ σημείωσε ο
Τσαλίκης (34΄) με πέναλτι καθώς και ο Κανάκης (67΄).
Να σημειωθεί ότι στο 44΄ αποβλήθηκε για τους γηπεδούχους με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Αγγελής για σπρώξιμο σε αντίπαλο.

Αποτελέσματα
24/1
17/1
9/1

Αίολος Κεφάλου – Α.Ο.Σ. 63-39
Α.Ο.Σ. – Παντηλιακός 41-29 (διακόπηκε)
Κλεόβουλος Λίνδου – Α.Ο.Σ. 46-29

Βαθμολογία
(μετά από 8 αγωνιστικές)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ε.Α. Καλύμνου
Ελπίδα Πεταλούδων
Κολλέγιο Ρόδου
Αίολος Κεφάλου
Ήλιος Ιαλυσού**
Κλεόβουλος Λίνδου
Α.Ο. Παντηλιακός*^
Α.Ο. Σύμης**
Σταυρός Καλυθιών

15
15
14
12
11
10
8
8
8

(7-1)
(7-1)
(6-2)
(4-4)
(4-3)
(2-6)
(3-3)
(1-6)
(0-8)

540-420
529-366
460-399
468-457
391-351
364-471
269-287
324-421
362-535

(+120)
(+163)
(+61)
(+11)
(+40)
(-107)
(-18)
(-97)
(-173)

* Ο Α.Ο. Παντηλιακός έχει δύο παιχνίδια λιγότερα
** Ο Α.Ο. Σύμης και ο Ήλιος Ιαλυσού έχουν από ένα
παιχνίδι λιγότερο
^ Ο Α.Ο. Παντηλιακός έχει ένα μηδενισμό
Ο 1ος προβιβάζεται στην Α κατηγορία.
Αν ο Γ.Σ. Διαγόρας παραμείνει στη Γ’ Εθνική, τότε στην
Α κατηγορία προβιβάζεται και ο 2ος.

Καλή η διαιτησία του Στεφανάκη και των βοηθών του,
Λατσού και Πολύζου.
Δαμάγητος: Τσαλίκης (62΄ λτ Πότσος), Νικολίκου,
Κοντομανώλης, Παπανικολάου (63΄ Κρητικός), Νικολάου,
Παυλής, Τσαλίκης Ν, Κανάκης, Κανατάς, Αγγελής, Στούπης
(46΄ Σαρούκος).
Α.Ο. Σύμης: Μιχαήλου ,Φουντουραδάκης, Λεβεντέρης,
Κουρδουμπάς, Στεφάνου Χ, Τσίκης, Παπανικολάου, Λουκίσσας, Καραβαΐλης (68΄ Καλλίαρος), Στεφάνου Α. (75΄
Μισσός), Τσαβαρής.

«Βουλιάζει» ο μπασκετικός Α.Ο.Σ
Αίολος Κεφάλου – Α.Ο.Σ. 63–39    
Βαριά ήττα με 63-39 γνώρισε ο Α.Ο.
Σύμης από τον Αίολο Κεφάλου, στο εξ
αναβολής παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής
για το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας.
Η ομάδα του Δημήτρη Σάζαλη δεν συνάντησε δυσκολίες απέναντι στον Α.Ο.Σ, ο
οποίος δείχνει να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος.
Να σημειωθεί ότι το παιχνίδι έγινε
κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες
στο ανοιχτό γήπεδο της Κεφάλου, γεγονός
που δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την
προσπάθεια των παικτών μας.

Τα δεκάλεπτα: 15-5, 36-12(ημ.), 4419, 63-39
Διαιτητές: Ζαμάγιας- Ραυτόπουλος
Αίολος Κεφάλου (Σάζαλης): Δούβλης 9,
Παπαντωνίου Σ., Σάζαλης Α. 12, Σάζαλης
Ι. 2, Παπαντωνίου Β. 12, Μπίλης, Παπουλάκος 5(1), Κωστόπουλος 2, Παπαντωνίου
Ε. του Ι. 9, Μάμαλης 4, Καλούδης 8.
Α.Ο. Σύμης (Μυλωνάκης): Αγγελακόπουλος 4, Μακρόπουλος, Ράμος, Κοτσώνας 4, Φουντουραδάκης 8, Μανωλέσκος
4, Χατζηπέτρος, Καλλίαρος 13, Ζουρούδης, Χάσκας 6.

Ο κακός μας ο καιρός…  
Η βροχή «χάλασε» τα σχέδια του Α.Ο.Σ
στην αναμέτρηση με τον Παντηλιακό. Το
σκορ ήταν 41-29 και απέμεναν 8.41΄, όταν
ένα δυνατό «μπουρίνι» ανάγκασε τους
αθλητές των ομάδων να αποχωρήσουν
από το γήπεδο και τους διαιτητές να διακόψουν το παιχνίδι.
Στα 32 λεπτά που διήρκησε το παιχνίδι, ο Α.Ο.Σ ήταν καλύτερος και πήρε

δίκαια τη διαφορά των 12 πόντων, με την
οποία εξασφαλίζει σε μεγάλο ποσοστό και
τη νίκη.
Την Κυριακή 7/2 είχε προγραμματιστεί
να γίνει το υπόλοιπο του αγώνα, ωστόσο
λόγω της κακοκαιρίας, τα πλοία παρέμειναν
δεμένα στη Ρόδο και η αποστολή της
φιλοξενούμενης ομάδας δεν μπόρεσε να
ταξιδέψει στη Σύμη για την αναμέτρηση.

Φώτογραφίες © rodoslive.com

Έκλεισε ένας
«κύκλος»
Μετά από παρουσία περίπου 7
ετών στη Σύμη, ο Νίκος Δάλλης
αποχαιρέτησε το νησί μας με
προορισμό τη Βέροια. Ο αθλητής και προπονητής του Α.Ο.
Σ. ο οποίος είναι ακτινολόγος,
πήρε μετάθεση για την ιδιαίτερη
πατρίδα της συζύγου του κι έτσι
έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος,
που άρχισε το 2002, όταν
δηλαδή έγινε μόνιμος κάτοικος
της Σύμης.
Από το ξεκίνημα της σεζόν
ο πρώην αθλητής των Αμπελοκήπων, του Δημόκριτου και
του Ερμή Λαγκαδά κάθισε στον
πάγκο της ομάδας μας, την
οποία βοήθησε όλα αυτά τα
χρόνια με ενεργή προσφορά.
Τη θέση του στον πάγκο
πήρε ο μέχρι πρότινος έφορος
και παλιός παίκτης του Α.Ο.Σ.
Κυριάκος Μυλωνάκης.
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Καλά ταξίδια και… με κέρδη
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr
Ένα-ένα τα πλοία της ΑΝΕΣ άρχισαν να περνάνε τις
απαραίτητες ετήσιες συντηρήσεις και να μπαίνουν στη
δουλειά.
Ήδη το πλοίο «Άγιος Νεκτάριος» από τις 12 του Φλεβάρη
άρχισε τα δρομολόγιά του από Πειραιά για Αίγινα και όπως
μαθαίνουμε, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα –συνυπολογίζοντας
την οικονομική κρίση– είναι ικανοποιητικά. Το «Άγιος
Νεκτάριος» έχει αποκτήσει πλέον τη δική του πελατεία σε
επιβάτες και οχήματα, και από ότι διαβάζουμε
σε εφημερίδες πειραϊκές και αιγινήτικες παίζει
σημαντικό ρόλο στην καθήλωση των τιμών.

με τον «Πρωτέα» και το εισιτήριο θα ήταν φθηνότερο για
τους επιβάτες και ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση θα υπήρχε»
αναφέρουν οι διοικούντες την ΑΝΕΣ.
Με την κρίση που περνάμε, καλό θα ήταν το κράτος να
φροντίσει για το όσο το δυνατόν φθηνότερες μετακινήσεις του
επιβατηγού κοινού, αλλά και φθηνότερη διακίνηση αγαθών
(εμπορεύματα, αυτοκίνητα, κλπ).
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Το «Σύμη ΙΙ» από το Σάββατο 20 του
Φλεβάρη άρχισε τα δρομολόγιά του, τα οποία
θα συνεχίσει για όλο το επόμενο διάστημα,
ενώ το «Πρωτεύς» διέκοψε τα δρομολόγια
για ένα δεκαήμερο προκειμένου να περάσει
από ετήσια επιθεώρηση. Εντωμεταξύ η ΑΝΕΣ
δημοσίευσε τα δρομολόγια των πλοίων της
«Σύμη ΙΙ» και «Πρωτεύς» για όλο τον Μάρτιο
και έως τις 5 Απριλίου.
Η διοίκηση της εταιρείας –από
πληροφορίες μας– προτίθεται να εφαρμόσει
πολιτική στήριξής της από τους μετόχους, ενώ
σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γνωρίζουμε
το ύψος του παθητικού που είχε η εταιρεία
από την δρομολόγηση του «Σύμη ΙΙ» τους
μήνες του χειμώνα.
Η έρευνα αγοράς για την απόκτηση του
νέου πλοίου συνεχίζεται και οι προσφορές
εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Το μόνο
βέβαιο είναι ότι τα αρμόδια υπουργεία
αναγνωρίζουν την προσφορά της ΑΝΕΣ
στην εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών
αναγκών του Νομού μας και το τονίζουν
όποτε τους δίνεται η ευκαιρία. Όμως, για
τη διοίκηση της εταιρείας αυτό δεν είναι
αρκετό. «Εάν το κράτος επιδοτούσε δύο
δρομολόγια εβδομαδιαίως Σύμη-Ρόδο-Σύμη
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