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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προς: Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Θέμα: Αδελφοποίηση Δήμων Σύμης – Κυθήρων.
Αγαπητέ Δήμαρχε – Φίλε Λευτέρη,
Το 2020 συμπληρώνονται 120 χρόνια από την ανακάλυψη του εμβληματικού
Ναυαγίου των Αντικυθήρων. Ήταν Μεγάλη Τρίτη του 1900 όταν σφουγγαράδες από
τη Σύμη ανακάλυψαν τυχαία στο βυθό της θάλασσας των Αντικυθήρων ένα αρχαίο
ναυάγιο που έμελλε να καταστεί εμβληματικό λόγω της μοναδικότητας και
σπουδαιότητας του φορτίου του, αλλά και από το γεγονός ότι με την ανέλκυση αυτή
ουσιαστικά γεννήθηκε η ενάλια αρχαιολογία. Η περιγραφή των Συμιακών δυτών
στο ημερολόγιο της ανέλκυσης των ετών 1900-1901 μας συγκινεί ακόμα και σήμερα:
«Εσπέρας της Πέμπτης, 8 Φεβρουαρίου 1901, ώρα 9
Εφθάσαμεν εν τω λιμένι Ποταμώ Αντικυθήρων περί ώραν 5ην μ.μ.
Εύρομεν εκεί τους φιλοπάτριδας τους τιμίους Συμαίους. Δεν γνωρίζω τι επώνυμον
να δώσω εις τον χαρακτήρα των, χαρακτήρα, δια τον οποίον και αυταπάρνησις και
αφιλοκέρδεια και αυτοθυσία είναι λέξεις ανεπαρκείς και ωχραί. Εν τη χώρα, όπου η
απεμπόλησις των αρχαίων κειμηλίων έχει αναχθή εις επιστήμην και επάγγελμα,
είναι ακατάληπτος των αγαθών νησιωτών η φιλοπατρία, οι οποίοι όχι μόνον
ολόκληρον αδέσποτον αρχαιολογικόν θησαυρόν κατέδειξαν, αλλά και με μόχθους
και κινδύνους, των οποίων την φρίκην τίποτε δεν δύναται να περιγράψη, αποσπούν
από βάθους μέχρι 35 οργυιών και προσφέρουν εις το Έθνος. Μόνον τον μικρόν
εκείνον χάλκινον κεχηνότα, τον αδέσποτον εν τω βυθώ του πελάγους, όπως οι
σπόγγοι, εάν επώλουν εις το εξωτερικόν, θα ήρκει να απαλλαγούν το υπόλοιπον
του βίου των, των βασάνων και των κινδύνων του φοβερωτέρου των επαγγελμάτων,
εκ των οποίων οι οδόντες του καρχαρίου δεν είναι ο τρομερότερος, απέναντι των
αιμορραγιών του εγκεφάλου και νωτιαίου, των κεραυνοβόλων εν τω βυθώ
αποπληξιών και της γενικής παραλύσεως. Είναι όλοι φυσιογνωμίαι άδολαι,
ειλικρινείς, ανδρικαί, κεραμόχροοι μορφαί, τας οποίας έψησεν η άλμη και ο ήλιος.
Παραδίδω τα άσημα των μετριοφρόνων τούτων ηρώων ονόματα εις την δημοσίαν
συμπάθειαν. Είθε πάντοτε τόσον έντιμα ονόματα να ηξιούντο της αναγραφής εν τω
τύπω».
Σήμερα, 120 χρόνια μετά, ο Δήμος Κυθήρων και η Περιφέρεια Αττικής τιμούν τους
Συμιακούς σφουγγαράδες με την ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς μνημείου στα
Αντικύθηρα, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2020 με στόχο να
εγκαινιαστεί επίσημα τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο. Επιπλέον, σε συνεργασία με
την Επιστημονική Ομάδα Έρευνας του Ναυαγίου των Αντικυθήρων και τους
χορηγούς, προγραμματίζουμε για το 2020 σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων και
δράσεων για να τιμήσουμε τη συμπλήρωση 120 ετών από την ανεύρεση του
Ναυαγίου και τη συνακόλουθη πρώτη ενάλια αρχαιολογική έρευνα παγκοσμίως.
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Στις εκδηλώσεις αυτές κομβική θέση πρέπει να έχει η επίσημη αδελφοποίηση των
Δήμων μας, Σύμης και Κυθήρων, που συνδέονται τόσο ισχυρά και ενώνονται – θα
έλεγε κανείς – στα νερά της θάλασσας των Αντικυθήρων, εκεί που οι Συμιακοί
σφουγγαράδες διακινδύνεψαν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή για να φέρουν στην
επιφάνεια τους θησαυρούς του Ναυαγίου. Ένας μάλιστα έχασε τη ζωή του κατά την
ανέλκυση και δύο έμειναν διά βίου παράλυτοι λόγω της νόσου των δυτών.
Αγαπητέ συνάδελφε,
Με βάση τα ανωτέρω, σου προτείνω την έναρξη των διαδικασιών αδελφοποίησης
των Δήμων μας σύμφωνα με το άρθρο 220 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 και σε
παρακαλώ να προωθήσεις το αίτημά μου προς το Δ.Σ.
Είμαι βέβαιος ότι η αδελφοποίηση των Δήμων Σύμης και Κυθήρων θα αποτελέσει
σημείο αναφοράς για τις περιοχές μας και παράλληλα θα επισφραγίσει με τον
καλύτερο τρόπο τις εκδηλώσεις για τα 120 χρόνια από την ανεύρεση και ανέλκυση
των θησαυρών του Ναυαγίου, ειδικά δε αν η επίσημη τελετή υπογραφής του
πρωτοκόλλου αδελφοποίησης συνδυαστεί με τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου των
Συμιακών Σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα, όπου σκοπεύουμε να προσκαλέσουμε
τον κ. Πρωθυπουργό.
Εφόσον συμφωνείς με τα παραπάνω, και σε επόμενη επικοινωνία μας, μπορούμε
να δούμε λεπτομερειακά το ημερολόγιο των εκδηλώσεων, σε συνεργασία και με την
επιστημονική ομάδα έρευνας.
Με Τιμή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ
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