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Στη μνήμη του αείμνηστου συμπατριώτη 
μάς, στις 7 του Μάη στις 20.00, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Opera Ηouse θα γίνει η 
παρουσίαση του βιβλίου του «Αναμνήσεις 
από τη Σύμη» από την αρχαιολόγο Ελένη 
Φαρμακίδη και από τον δημοσιογράφο 
Γιώργο Ζαχαριάδη. Τη συζήτηση θα 
συντονίσει ο Μανώλης Αντώνογλου εκ 
μέρους του Συλλόγου Συμιακών Ρόδου ο 
«Γλαύκος».

Αν είσαι κοινωνικό άτομο, κυκλοφορείς στην 
«πιάτσα» και δεν παραμένεις κλεισμένος στο 
«καβούκι» σου, αν μιλάς με όλο τον κόσμο –ανε-
ξάρτητα με το τι πιστεύει και ψηφίζει ο καθένας– 
τότε μαθαίνεις πολλά πράγματα. 

Ιδιαίτερα αν σε ρωτούν για να μάθουν αν αυτά 
που ακούνε από άλλους είναι αλήθεια ή όχι, τότε 
θα καταλάβεις ότι, εδώ και καιρό γίνεται από ορι-
σμένους μια απεγνωσμένη προσπάθεια να απαξι-
ωθεί το έργο της Δημοτικής Αρχής, χρησιμοποιώ-
ντας ανακρίβειες. 

Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με έργα σε 
δύο τομείς που προσπαθούν ή να τα χρεώσουν σε 
άλλους ή να τα παρουσιάσουν ως περιττά. 

Ο πρώτος τομέας είναι αυτός της παιδείας. 
Διατείνονται κάποιοι ότι τα σχολικά κτίρια που 
έχουν ήδη γίνει στο Πετρίδειο, το Ιωαννίδειο και 
το Πανορμίτειο, είναι έργα της Νομαρχίας. Αν 
κάποιος είναι σωστά ενημερωμένος θα πρέπει 
να γνωρίζει ότι οι μελέτες αυτών των κτισμάτων 
έγιναν και πληρώθηκαν από το Δήμο και εντάχθη-
καν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Σε ότι αφορά 
την στατική αποκατάσταση του ΕΠΑΛ (ναυτικό 
λύκειο), αυτό είναι ένα έργο κατά το ήμισυ συγ-
χρηματοδοτούμενο από τη Νομαρχία, που ακόμη 
δεν έχει τελειώσει. Επίσης με δαπάνη της Νομαρ-
χίας θα έπρεπε να έχει γίνει ο δεύτερος βρεφονη-
πιακός σταθμός, ο οποίος ούτε καν ξεκίνησε– αν 
και ο Δήμος έχει παραχωρήσει το χώρο.  

Ο δεύτερος τομέας αφορά την προστασία του 
περιβάλλοντος. Το να κατηγορείς την όποια Δημο-
τική Αρχή για έλλειψη ευαισθησίας στην …κοπή 
δέντρων, είναι κατανοητό. Το να προσπαθείς να 
πείσεις όμως ότι, ένας λάκκος πάνω στο βουνό 

που και είναι άχρηστος κόστισε 800.000 ευρώ, 
αυτό είναι παράλογο, κακοήθες και ανήθικο. Ανή-
θικο πρωτίστως γιατί αφορά την υγεία τη δική μας 
και των παιδιών μας. 

Αναφερόμαστε στο ΧΥΤΑ της Σύμης. Για 
όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο χώρος υγειονομι-
κής ταφής των απορριμμάτων (σκουπίδια). Μέχρι 
τώρα τα σκουπίδια στις Γλυφωνιές ρίχνονται χύμα 
και καθημερινά εκατοντάδες κατσίκια, πρόβατα 
και άλλα ζώα προμηθεύονται την τροφή τους από 
αυτά, με όποιο επακόλουθο για την υγεία. 

Η Δημοτική Αρχή συμμορφούμενη και με κοι-
νοτικές οδηγίες εκπόνησε τη μελέτη, την πλήρωσε 
με δικά της χρήματα και δημοπράτησε το έργο το 
οποίο θα κοστίσει περί τα 2.000.000 ευρώ. Το ενέ-
ταξε δε στο πρόγραμμα «Θησέας» και σε πρώτη 
φάση χρηματοδοτήθηκε με 800.000 ευρώ. Πριν 
λίγες μέρες μάθαμε ότι συνεχίζονται οι εργασίες 
αφού συνεχίζεται η χρηματοδότηση μέχρι αποπε-
ράτωσης του έργου. 

Η υποδομή που δημιουργείται στον συγκεκρι-
μένο χώρο θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες 
του νησιού μας σε απορρίμματα για το λιγότερο 
15 χρόνια. Το έργο αυτό, σημαντικότατο για την 
υγεία μας και το περιβάλλον, δεν χρηματοδοτείται 
από κανένα άλλο φορέα εκτός από το πρόγραμμα 
«Θησέας» και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος.

Τελειώνοντας, είναι άδικο κατά τη γνώμη μας, 
να μην αποδίδονται «τα του Καίσαρος τω Καί-
σαρι» και είναι άδικο όχι μόνο για την εκάστοτε 
Δημοτική Αρχή αλλά και γι’ αυτούς που ρίχνουν 
τόσο χαμηλά το επίπεδο της νοημοσύνης τους 
πιστεύοντας ότι χρησιμοποιώντας τέτοιες μεθό-
δους θα επιτύχουν τους …σκοπούς τους.

Η επίσκεψη του Περιφερειάρχη κ. 
Μπακατσώρου στο νησί μας που 
πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου, 
είχε σαν αποτέλεσμα την χρηματοδό-
τηση και συνέχιση των εργασιών δύο 
πολύ σημαντικών έργων. 

Το ένα είναι του Χ.Υ.Τ.Α. Σύμης 
ο οποίος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα 
«Θησέας» με το ποσό των 800.000 
ευρώ σε συνολικό κόστος εκτέλεσης 
του έργου 2.200.000 Ευρώ. Με την 
οικονομική κατάσταση που βιώνουμε 
ήταν ορατός ο κίνδυνος να σταματή-
σουν οι εργασίες, πράγμα που ευτυ-
χώς αποφύγαμε αφού ο Περιφερειάρ-
χης αντιλαμβανόμενος την σπουδαι-
ότητα του έργου, ενέκρινε την πίστωση για την 
συνέχισή του. Έτσι περί τα τέλη του Οκτώβρη θα 
παραδοθεί το έργο για χρήση. 

Το άλλο είναι η χρηματοδότηση με το ποσό 
των 470.000 ευρώ της κατασκευής του δρόμου 
στο Νημποριό, που όχι μόνο ταλαιπώρησε τόσα 
χρόνια τις εκάστοτε Δημοτικές Αρχές, αλλά δημι-
ούργησε και προβλήματα μέχρι την τελευταία 

στιγμή υλοποίησής του. Οι όποιες ενστάσεις στις 
υπηρεσίες, καταγγελίες, διακοπές εργασιών απορ-
ρίφθηκαν, όπως φαίνεται, από τις αποφάσεις και 
το έργο προχωρά κανονικά. Ο εργολάβος δηλώνει 
ότι το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου θα παραδοθεί 
το έργο. 

Μπαίνουμε στον πειρασμό να πούμε ότι, κατά 
τη γνώμη μας, θα ήταν καλύτερα αν το πεζοδρόμιο 
ήταν πιο φαρδύ και ο δρόμος πιο στενός.

Δ.Π.Χ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΧΟΣ 
1925-2010

Θα σε θυμόμαστε 
για πάντα!

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις. Ο Αντώνης 
Πάχος επί το έργον. Φώτο © SymiGreece.com

Συνεχίζονται οι εργασίες στον ΧΥΤΑ και στον δρόμο Σύμη-Νημποριός

Ο δρόμος του Νημποριού, φώτο © SymiGreece.com

«Ουδέν το 
μεμπτόν» στο 

Δήμο της Σύμης
Ουδέν το μεμπτόν προέκυψε από τον οικονο-
μικό διαχειριστικό έλεγχο που διενεργήθηκε 
από εταιρεία Ορκωτών Λογιστών κατόπιν αι-
τήματος του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου στην δημοτική ανώνυμη 
εταιρεία του Δήμου Σύμης ΠΡΟ.ΠΕ.Σ. Α.Ε..

Τον έλεγχο προκάλεσε αναφορά - αίτηση 
που υπέβαλαν ενώπιον του Γ.Γ. της Περιφέρει-
ας την 23η Μαρτίου 2009 οι κκ Κ. Ζουρού-
δης, Γ. Διασινός, Χ. Ανδρουτσοπούλου, Μ. 
Μοσχόβης και Φ. Δερμιτζάκης. Το εξαιρετικά 
ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι ότι ενώ η 
παρούσα δημοτική αρχή δεν φέρεται να προ-
έβη σε ατασθαλίες, από το ίδιο πόρισμα δια-
πιστώνεται ότι υπήρξε επί θητείας της απελ-
θούσης διοίκησης και συγκεκριμένα πριν το 
2003 απόκρυψη εσόδων ύψους τουλάχιστον 
100.000 ευρώ από τη διαχείριση του παγοποι-
είου και ότι το ταμείο της εταιρείας εκρατείτο 
σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό τριών μελών 
του διοικητικού της συμβουλίου.

Στο κεφάλαιο της έκθεσης που αφορά τις 
δωρεές αναφέρονται τα εξής: «Η εταιρεία ει-
σέπραξε 5 δωρεές ως ακολούθως:

Α) Από την Ιερά Μονή Πανορμίτη στις 
7/9/2005, ύψους € 11.738,81, την οποίαν απο-
δέχθηκε στις 14/12/2005 με σχετική απόφαση 
του Δ.Σ.

Β) Από την Ιερά Μονή Πανορμίτη στις 
3/7/2006 ύψους € 5.000, την οποίαν αποδέ-
χθηκε στις 4/7/2006 με σχετική απόφαση του 
Δ.Σ.

Γ) ) Από την Ιερά Μονή Πανορμίτη στις 
27/10/2006 ύψους € 6.738,81 την οποίαν απο-
δέχθηκε στις 4/7/2006 με σχετική απόφαση 
του Δ.Σ.

Δ) Από την Ιερά Μονή Πανορμίτη στις 
24/7/2007 ύψους € 6.000, και στις 19/9/2007 
ύψους € 5.738,81 για τις οποίες δεν συντάχθη-
κε πρακτικό αποδοχής από το Δ.Σ.

Ε) Από τον κάτοικο Σύμης κ. Νικήτα Πα-
ραή € 350.000, την οποίαν αποδέχθηκε στις 
30/4/2007 με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Επισημάνσεις ελέγχου επί των δωρεών της 
Ι.Μ. Πανορμίτη. Οι δωρεές Α,Β,Γ,και Δ :

1) κατατέθηκαν στον τραπεζικό λογαρια-
σμό της εταιρείας,

2) χρησιμοποιήθηκαν για την καθαριότητα 
και υγιεινή του νησιού, όπως οριζόταν από την 
βούληση των δωρητών αλλά και από τις απο-
φάσεις του Δ.Σ. των δωρεοληπτών. 

Δωρεά Ν. Παραή: Η δωρεά των € 350.000 
του Ν. Παραή, για την οποία στο σχετικό πρα-
κτικό αποδοχής του Δ.Σ. δεν αναφέρεται σκο-
πός, χρησιμοποιήθηκε ως ακολούθως: Η δω-
ρεά κατετέθη στον τραπεζικό λογαριασμό της 
εταιρείας σε δύο δόσεις: Α) 27/4/2007 ποσό € 
25.000,Β) 17/5/2007 ποσό € 325.000. Σύνολο 
€ 350.000. 

Όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνε-
δριάσεων της 23/5/2008 του Δ.Σ. της επιχεί-
ρησης, αποφασίσθηκε η χρηματοδότηση της 
εκτέλεσης του έργου “Ανακατασκευή κρη-
πιδώματος περιοχής Ρολόι λιμένα Σύμης” με 
φορέα εκτέλεσης το Λιμενικό Ταμείο Ρόδου, 
καθώς και η μεταφορά ποσού € 148.000 στον 
λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ρόδου. 
Σημειώνεται ότι, τα λιμενικά έργα ανεξαρτή-
τως ποιος τα χρηματοδοτεί, δημοπρατούνται, 
εκτελούνται, επιβλέπονται και παραλαμβάνο-
νται από το Λιμενικό Ταμείο.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης του 
Δ.Σ. καταβλήθηκαν στο Λιμενικό Ταμείο Ρό-
δου € 101.812,57 και στον μελετητή του έργου 
€ 35.700, δηλαδή συνολικά € 137.512,57. 

Συνέχεια στη Σελίδα 3»

Τα Ευχάριστα Νέα

Προσπάθεια απαξίωσης
της Δημοτικής Αρχής… μέσω έργων
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Από τη Σύνταξη
Όπως θα διαπιστώσετε από το φύλλο 
που κρατάτε στα χέρια σας, υποχρεωθή-
καμε να περιοριστούμε στις 12 σελίδες, 
και κατά συνέπεια η ύλη θα είναι περιο-
ρισμένη και οι ειδήσεις σχεδόν κωδικο-
ποιημένες. 

Αιτία η οικονομική δυσπραγία εξαι-
τίας της οποίας το Δ.Σ. του Πνευματικού 
Κέντρου απαιτεί περιορισμούς. Εμείς εί-
μαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε 
τις οδηγίες των μελών του Δ.Σ., δεν πα-
ραλείψαμε όμως να τοποθετηθούμε και 
να δηλώσουμε ότι η τακτική ενημέρωση 
είναι υποχρέωση του Δήμου, με όποιο 
κόστος, αν και από τις διαφημίσεις που 
δημοσιεύονται μπαίνουν στο ταμείο του 
Δ.Π.Π.Κ. κάποια χρήματα (όχι πολλά). 

Αναρωτηθήκαμε αν το ίδιο δεν θα 
πρέπει να εφαρμοστεί και στο Ωδείο, 
όπου εκεί προσφέρονται όλα τα μαθή-
ματα δωρεάν ενώ πληρώνονται οι καθη-
γητές που τα παραδίδουν;

Δ.Π.Χ

TA NEA της Σύμης
Δήμος Σύμης, Σύμη 85600, Δωδεκάνησα

T 2246072363 - 2246070124
E info@syminews.com • W www.SymiNews.com 

Μηνιαία Εφημερίδα Δημοτικού 
Πνευματικού - Πολιτιστικού Κέντρου Σύμης

ρούς, μεγάλες και ιστορικές προσωπικότητες του 
νησιού και θα ήταν πράγματι αδικία ν’ αναφέρουμε 
ενδεικτικά κάποιες και άλλες όχι. 

Ο Συμιακός όμως, είναι η δεύτερη περίπτωση 
εφημερίδας του νησιού που ακούμε μέσα σ’ ένα 
δίμηνο να αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα. 
Στην on line έκδοση των Νέων της Σύμης, ανα-
κοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα, ότι πρώτα θα 
κυκλοφορεί η έντυπη μορφή της εφημερίδας και 
μετά θ’ ακολουθεί η ηλεκτρονική, γιατί αυτό στά-
θηκε αφορμή κάποιοι ν’ ακυρώσουν τις συνδρομές 
τους. 

Γενικά στις μέρες μας, ο γραπτός τύπος αντι-
μετωπίζει τεράστια κρίση λόγω της κυριαρχίας του 
διαδικτύου. Η ιστορία του όμως και ο ρόλος του 
στην πνευματική ζωή και ανάπτυξη κάθε τόπου 
κάνει πολλούς να ελπίζουν ότι στο τέλος θα κατα-
φέρει να επιβιώσει. Εξάλλου, η ιστορία των εφη-
μερίδων ξεκινά από την αρχαιότητα και είναι από 
την Αναγέννηση και μετά, με την ανάπτυξη της παι-
δείας, που αρχίζει να εξαπλώνεται η δημοσιογρα-
φία. Αναμφίβολα, στην ιστορία κάθε τόπου ξεχω-
ριστά, η ύπαρξη τύπου μαρτυρεί ύπαρξη παιδείας, 
πολιτισμού και πνευματικής άνθισης. 

Στη Σύμη, η πρώτη εφημερίδα κυκλοφόρησε 
το 1912 από το Δημοσθένη Χαβιαρά, με το όνομα 

Καμπανάκι κινδύνου για τις εφημερίδες της Σύμης 

ΣΟΣ λόγω οικονομικών προβλημάτων εκπέμπει 
η εφημερίδα Συμιακός έπειτα από δεκαετίες συνε-
χούς προβολής των τοπικών ζητημάτων του νησιού, 
αλλά και της ιστορικής και λαογραφικής παράδο-
σής του. Γέφυρα σε όλη της την ιστορική διαδρομή, 
ανάμεσα στους απανταχού Συμιακούς, πρωτοεκδό-
θηκε τον Απρίλιο του 1978 από την Ένωση Συμια-
κών Νέων «Ο Νιρέας», μόλις πέντε χρόνια μετά την 
ίδρυσή της στον Πειραιά. 

Μάχιμη εφημερίδα, που δε δίστασε να τα βάλει 
με τις διάφορες δημοτικές αρχές όταν έκρινε ότι 
χρειαζόταν, διατήρησε πάντα αναλλοίωτο τον σκοπό 
ίδρυσής της: «ν’ αγκαλιάσει με την έκδοση αυτή όλα 
τα ενδιαφέροντα του Συμιακού, να δώσει πληροφο-
ρίες, ερεθίσματα, να κάνει νύξεις και να διατυπώσει 
απόψεις γύρω από τα θέματα που απασχολούν το 
νησί μας» όπως περιγράφεται στο πρώτο φύλλο της 
έκδοσής της από τα τότε μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης 
(μεταξύ των οποίων και ο υπεύθυνος σύνταξης των 
Νέων της Σύμης, Δημήτρης Χρυσοχόος). Δεκάδες 
συνεργάτες συνέβαλλαν στη σύνταξή της κατά και-

Ελπίς και από τότε το μικρό αυτό νησί είχε την 
τιμή να βγουν στο φως της κυκλοφορίας διάφορες 
εφημερίδες για αυτό, από ακούραστους, εθελοντές 
εργάτες των γραμμάτων. Θα είναι ντροπή για τους 
Συμιακούς να κλείσουν τώρα εφημερίδες, στον 21ο 
αιώνα, έστω και με τις οικονομικές δυσκολίες που 
σηματοδοτούν οι καιροί μας. Η συνέπεια όλων μας 
στη συνδρομή ή στη διαφημιστική καταχώριση που 
πληρώνουμε στο κάθε έντυπο που αποτελεί φωνή 
του νησιού, είναι η μόνη λύση. 

Σχετικά με το θέμα, το Δ.Σ. της Ένωσης « Ο 
Νιρέας» και η σύνταξη του Συμιακού, αναφέρουν 
στην ανακοίνωσή τους στο προσεχές φύλλο του: 
«Πριν λοιπόν βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να 
αναγγείλουμε το κλείσιμο της εφημερίδας, παρα-
καλούμε τους συνδρομητές να τακτοποιήσουν τις 
όποιες οικονομικές τους υποχρεώσεις εκφράζοντας 
το σεβασμό τους σε μια εφημερίδα που φέτος κλεί-
νει 33 χρόνια παρουσίας στην ζωή του νησιού μας 
και της παροικίας και ενισχύοντας την προσπάθεια 
των νέων του νησιού μας να έχουν τη δική τους 
φωνή». 

Σίγουρα, ο σεβασμός είναι η λέξη-κλειδί και η 
κατανόηση του προβλήματος θα ευαισθητοποιήσει 
τους Συμιακούς που θα δουν τη Σύμη να γίνεται 
πνευματικά φτωχότερη και πιο αδύναμη χωρίς τις 
εφημερίδες της…

8 Μαΐου 1946 – 8 Μαΐου 2010
Με την δέουσα λαμπρότητα ο Δήμος μας θα εορτάσει και φέτος, παρά τις οικονομικές αντι-
ξοότητες, την επέτειο της 8ης Μαϊου. Την κυβέρνηση εκτός απροόπτου θα εκπροσωπήσει ο 
υφυπουργός Παιδείας κ. Πανάρετος, ενώ τη Ν.Δ. ο πρώην υφυπουργός κ. Καμμένος. Δημοσι-
εύουμε το πρόγραμμα εορτασμού της πρώτης επετείου που έγινε το 1946, και ευχαριστούμε 
τον συμπατριώτη μας Αλέξανδρο Μόσχο ο οποίος μας την διέθεσε.

Τώρα και στη Σύμη!

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΑΖΗ  irinag@otenet.gr
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Νέο ρεκόρ για το ιατρείο 
ζώων του ΦΑΡΟΥ

Ένα ακόμα ρεκόρ για το ιατρείο του ΦΑΡΟΥ που 
κατάφερε να εξετάσει 45 ζώα της Σύμης μέσα σε 
3 μέρες. Δεκάδες εγχειρήσεις, τσεκάπ, συμβου-
λές, συνταγές, εμβολιασμοί, και εξετάσεις αίμα-
τος ήταν ο απολογισμός του 7ου ιατρείου του 
ΦΑΡΟΥ. Τρεις γιατροί από την Πανεπιστημιακή 
Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσ-
σαλονίκης, η Λένα Μπασδάνη, ο Γιάννης Ψαθάς 
κι ο Μπάμπης Κωστάκης ήρθαν στη Σύμη για να 
δουλέψουν στο ιατρείο του ΦΑΡΟΥ στο Χωριό 
προσφέροντας τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς. 

Για τις τελευταίες δύο μέρες του ιατρείου, ο 
ΦΑΡΟΣ είχε τη χαρά να υποδεχτεί και μια τέταρτη 
κτηνίατρο, την Κική Πολυχρονά που λειτουργεί 
ιατρείο στη Ρόδο, και ήρθε να συμπληρώσει την 
ομάδα του ΦΑΡΟΥ. Η Κική, όπως και οι όλοι οι 
γιατροί που έχουν έρθει στα ιατρεία του ΦΑΡΟΥ 
τα τελευταία 2 χρόνια, είναι στη διάθεση των 
κατοίκων της Σύμης για παροχή συμβουλών στο 
μεσοδιάστημα των ιατρείων του ΦΑΡΟΥ. Το 
ιατρείο της Κικής βρίσκεται στην οδό Μιχαήλ 
Πετρίδη 65 στην πόλη της Ρόδου, λειτουργεί 7 
ημέρες την εβδομάδα και τα τηλέφωνά της είναι 
2241061364 και 6938230961. 

Το 7ο ιατρείο κόστισε στο ΦΑΡΟ συνολικά 
1.100 Ευρώ (αεροπορικά εισητήρια, αναλώσημα 
όπως σύριγγες, γάντια, χειρουργικές οθόνες, 
φλεβοκαθετήρες, κλπ., αναισθητικά φάρμακα, 
εμβόλια, φιάλη οξυγόνου, τεστ αίματος, κλπ.). 
Κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε 915 Ευρώ 
από προσφορές του κόσμου στις 3 ημέρες λει-
τουργίας του ιατρείου και σας ευχαριστούμε 
όλους όσους προσφέρατε οικονομικά για να μπο-
ρέσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια που 
γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια. 

Εμείς σαν ΦΑΡΟΣ θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε τους χορηγούς μας, το ΙΑΠΕΤΟΣ Village 
που προσέφερε τη φιλοξενία των γιατρών και 
επίσης καλύπτει ένα μέρος των εξόδων λειτουρ-
γίας του ΦΑΡΟΥ, το Kalodoukas Holidays που 
προσέφερε τη φιλοξενία του ιατρείου σ’ ένα 
πανέμορφο αρχοντικό του Χωριού, το Symi 
Tours που προσέφερε τα ακτοπλοϊκά εισητήρα 
των γιατρών και επίσης ένα αυτοκίνητο για τις 
μετακινήσεις τις ημέρες του ιατρείου, την EFG 
Design για το σχεδιασμό και υλοποίηση της 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΥΡΟΝ  christos@symigreece.com

αφίσας του ΦΑΡΟΥ, και επίσης την ΑΝΕΣ και 
το σούπερμάρκετ ΤΑΧΑΣ για την μεταφορά 
ιατρικού εξοπλισμού από τη Ρόδο στη Σύμη, και 
το Σπύρο Κρητικό που μας βοήθησε σε πολλές 
μικροδουλειές. 

Φυσικά το πιο μεγάλο ευχαριστώ ανήκει 
στους 4 κτηνίατρους που για μια ακόμη φορά 
άφησαν τις δουλειές τους και ήρθαν να δουλέ-
ψουν αφιλοκερδώς στη Σύμη και την Πανεπιστη-
μιακή Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστή-
μιου Θεσαλλονίκης που συνεχίζει να υποστηρί-
ζει το ΦΑΡΟ και να στέλνει γιατρούς στη Σύμη 
όλο το χρόνο. 

127 φωτογραφίες απ’ το ιατρείο του ΦΑΡΟΥ
www.SymiGreece.com/symiblog190410gr.htm

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδο-
τών Σύμης «ο Πανορμίτης»

Το Σάββατο 17 Απριλίου πραγματοποιήθηκε  
στο Opera House η ετήσια εκδήλωση του 
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Σύμης “ο 
Πανορμίτης”. Στο χαιρετισμό του ο νέος πρό-
εδρος του συλλόγου κ. Πανορμίτη Μοσκιού 
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και 
αναφέρθηκε στο κοινωνικό και ζωτικό έργο 
που επιτελεί ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδο-
τών Σύμης σώζωντας εκατοντάδες ζωές κάθε 
χρόνο (υπολογίζεται ότι 140-150 μονάδες 
αίματος χορηγούνται σε συμπατριωτες μας 
ετησίως). 

Ακολούθησε απονομή αναμνηστικών 
πλακέτων στους υποδιοικητές της 2ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας, κ.κ. Γιώργο Κασσάρα 
και Σωτήριο Ζώτο, στη προϊστανένη του τμή-
ματος αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου 
Ρόδου κ. Ειρήνη Σταυριανάκη, στην κ. Χαρί-
κλεια Ανδρουτσοπούλου του πολυδύναμου 
ιατρείου Σύμης, στους προηγούμενους προ-
έδρους του συλλόγου κ.κ. Ειρήνη Πετρίδη, 
Γιάννη Τσαβαρή και Βασίλη Τσαβαρή, στον 
Διοικητή του 549 Τάγματος Εθνοφυλακής, 
Αντισυνταγματάρχη κ. Χρήστο Σαββανίδη 
για τη συμβολή του Τάγματος Εθνοφυλακής 
Σύμης στην εθελοντική αιμοδοσία και στον 
κ. Μιχάλη Μισσό για τη συνεχή αφιλοκερδή 
προσφορά του μουσικοκύ σχήματός του σε 
όλες τις εκδηλώσεις του συλλόγου.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με πολύ μου-
σική και χορό για πολλές ώρες!

Χ.Μ

Φωτογραφίες & βίντεο από την εκδήλωση
www.SymiGreece.com/symiblog200410gr.htm

Βραβεία Κοινωνικού Συλλό-
γου Συμαίων «ο Πανορμίτης»

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συλλό-
γου «Ο Πανορμίτης» στον Πειραιά, η τελετή 
απονομής των βραβείων 2009 που χορηγεί ο 
Σύλλογος. Βραβεύτηκαν,

Α) με το «Πανδωδεκανησιακό Βρα-
βείο» εις μνήμη Δημοσθένους Χαβιαρά, ο 
Δρ. Αρχαιολογίας Χάρης Κουτελάκης, για 
το έργο του «Τήλος Νήσος, Άρωμα Αμαρά-
κινο».

Β) με το «Πανδωδεκανησιακό Βραβείο» 
εις μνήμη Κώστα Βαλσάμη, ο συγγραφέας 
Γιάννης Πουγούνιας, για το έργο του «Καλυ-
μνιάδα», και

Γ) με το «Συμαϊκό Βραβείο» εις μνήμη 
Καθ. Σωτηρίου Αγαπητίδη, ο συγγραφέας 
Γιάννης Μ. Βολονάκης, για το έργο του 
«Λεξικό Ιδιωμάτων Σύμης».

Μετά την απονομή των βραβείων επιδό-
θηκε στην φοιτήτρια Αικατερίνη-Μιχαέλα 
Τόμου το «Έπαθλο Ιατρού Νικήτα Αγαπη-
τίδη» για την εισαγωγή της στη Φαρμακευ-
τική Σχολή του Πανεπιστημίου Πάτρας.

Ένωση Γυναικών Σύμης

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του 
Opera House, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 
αφιερωμένη στο χορό και τη ζωγραφική 
που διοργάνωσε η Ένωση Γυναικών Σύμης 
(Ε.Γ.Σ.). Παρουσιάστηκαν μοντέρνοι και 
κλασικοί χοροί από παιδιά και ενήλικες της 
σχολής χορού της Ε.Γ.Σ. ενώ στον ίδιο χώρο 
υπήρχε έκθεση ζωγραφικής των μαθητών της 
σχολής ζωγραφικής της Ε.Γ.Σ. 

Πριν αρχίσουν οι χοροί, η προέδρου 
της Ε.Γ.Σ, κ. Σεβαστή Νικόλη παρουσίσασε 
τη δασκάλα χορού Ριάνον Γουίλερ και το 
δάσκαλο ζωγραφικής Ίαν Χέικοξ που επιμε-
λήθηκαν καλλιτεχνικά τη βραδιά, και ευχαρί-
στησε όλους όσους συνέβαλαν για την πραγ-
ματοποίηση της εκδήλωσης.

Η βραδιά έκλεισε με απονομή διπλωμά-
των σε όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στην 
εκδήλωση. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!

Χ. Μ.

Φωτογραφίες & βίντεο από την εκδήλωση
www.SymiGreece.com/symiblog100410gr.htm
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΨΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Τoπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.Ε. 
Γιαλός Σύμης Τ & Φ 2246070060, Κ 6944849616 

Ε vasilikikapsi@hotmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Για μια ακόμη φορά ο Δήμος Σύμης ήταν δίπλα στις ενδεείς οικογένειες και μοναχικά άτομα  του 
νησιού μας τις Ημέρες της Αναστάσεως του Κυρίου! 

Εξήντα περίπου «τροφοκάρτες» μοιράστηκαν, δίνοντας έτσι μια πνοή χαράς κι ελπίδας στους 
συντοπίτες μας.

Για την συγκέντρωση των χρημάτων αξιόλογες ήταν για μια ακόμη φορά οι προσφορές της Ιεράς 
Μητρόπολης Σύμης που συμμετείχε με το ποσό των 2.000,00 €, καθώς και των συμπατριωτών μας, 
κου Μαραβέλια Αναστάσιου με το ποσό των 1.500,00 € και του κου Αγγελιάδη Μερκούριου του 
Αθανασίου με το ποσό των 1000 δολαρίων (725,00 €).

Τους ευχαριστούμε θερμά  για την κοινωνική προσφορά τους και ευχόμαστε να αποτελούν παρά-
δειγμα προς μίμηση για όλους μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛ. ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

«Ουδέν το μεμπτόν»
« Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η εταιρεία ακολουθώντας τους ίδιους λογιστι-
κούς χειρισμούς που εφαρμόζει στις περιπτώ-
σεις των “χρηματοδοτήσεων των κατοίκων και 
των εκτελούμενων αποχετευτικών έργων”, με 
την είσπραξη των € 350.000 χρέωσε τον λογα-
ριασμό “καταθέσεις όψεως” της εταιρείας, με 
ισόποση πίστωση (υποχρέωση) του λογαρια-
σμού του δημότη Ν.Παραή. Με την καταβολή 
του ποσού των € 137.512,57, χρέωσε τον λο-
γαριασμό του Ν.Παραή και πίστωσε ισόποσα 
τον λογαριασμό “καταθέσεις όψεως” της εται-
ρείας.

Κατά συνέπεια το λογιστικό υπόλοιπο του 
λογαριασμού του δημότη Ν.Παραή κατά την 
31/12/2009, παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο 
(υποχρέωση εκτέλεσης έργων) της εταιρείας 
προς αυτόν ποσού € 212.487,43 = (350.000-
137.512,57)». 

Σε ότι αφορά τις καταθέσεις της εταιρείας 
και το ταμείο διαπιστώθηκαν τα εξής:

«1) Η εταιρεία μέχρι και την 16/12/2003 δεν 
τηρούσε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά της, 
αλλά χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό ταμιευ-
τηρίου ALPHA BANK 791-002101-008069 ο 
οποίος ανήκε στα φυσικά πρόσωπα μέλη του 
Δ.Σ., κκ Σαρρή Μ., Χατζηπέτρο Κ. και Τσα-
βαρή Σ. Στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, ο 
ανωτέρω τραπεζικός λογαριασμός απεικονιζό-
ταν ως “ταμείο”. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα 
υπόλοιπα των δύο αυτών λογαριασμών (τραπε-
ζικό και λογιστικό) θα έπρεπε ανά πάσα στιγμή 
να είναι ίσα μεταξύ τους. 

2) Κατά την 1/1/2003 το λογιστικό υπόλοι-
πο του ταμείου ανερχόταν σε € 31.801,91, ενώ 
το πραγματικό υπόλοιπο αυτού σύμφωνα με 
τον λογαριασμό ταμιευτηρίου ALPHA BANK 
791-002101-008069 ανερχόταν σε € 55.041,70, 
δηλαδή υπήρχε πλεόνασμα της τάξεως των € 
23.239,79.

Προς θεραπεία των 2 ανωτέρω επισημάν-
σεων, η εταιρεία πραγματοποίησε τις ακόλου-
θες ενέργειες:

α) Με την απόφαση του Δ.Σ. της 17/12/2003, 
ανοίχθηκε τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα 
της εταιρείας υπό στοιχεία: ALPHA BANK A 
500- 791-00-2320-000171, στον οποίον και με-
ταφέρθηκε το υπόλοιπο των € 55.041,70 και 

β) Με την απόφαση του Δ.Σ. της 29/11/2004, 
εξουσιοδοτήθηκε ο λογιστής κ. Κ Κυριακίδης 
να διερευνήσει και να διευθετήσει λογιστικώς 
το ανωτέρω πλεόνασμα. Οι σχετικές διορθωτι-
κές εγγραφές καταχωρήθηκαν εντός της χρή-
σεως 2004».

Στο κεφάλαιο επισημάνσεις από την έρευ-
να των εσόδων επισημαίνονται τα εξής:

«Ο βασικότερος κίνδυνος για τα έσοδα, 
συνδέεται με την απόκρυψή τους και κατά συ-
νέπεια τη μη εμφάνιση τους στα βιβλία, ολικά ή 
μερικά. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρ-
χει αυτός ο κίνδυνος διότι, τα έσοδα βασίζονται 
σε συμβάσεις (ενοίκιο πρατηρίου βενζίνης), ή 
δωρεές (Ι.Μ. Πανορμίτη), όπου υπάρχει επιβε-
βαίωση από τον αντισυμβαλλόμενο. 

Μοναδική εξαίρεση των ανωτέρω αποτελεί 
η απόκρυψη εσόδων από το παγοποιείο συνο-
λικού ποσού € 100.729,92 , η οποία διενεργή-
θηκε σε χρόνο προγενέστερο της υπό έλεγχο 
περιόδου (πριν από το έτος 2002 ). Το ανωτέρω 
ποσόν αφού εντοπίσθηκε από τον λογιστή της 
εταιρείας κ. Κ.Κυριακίδη, στη συνέχεια λογι-
στικοποιήθηκε εντός της χρήσεως 2004 (σχετ. 
πρακτικό Δ.Σ. της 29/11/2004)».

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα 
“Η Δημοκρατική”, 30 Απριλίου 2010

Ξενοδοχείο Savoy
Στο κέντρο της Ρόδου

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Τριόροφο οίκημα επί της οδού 

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



« Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Στο σχεδιασμό των ναυτικών επιχειρήσεων, η 
τουρκική ηγεσία διέπραξε ασυγχώρητα λάθη 
τα οποία βάρυναν πολύ στην τελική  έκβαση 
της πολεμικής σύρραξης. Άφησε στο έλεος του 
ελληνικού στόλου όλα τα νησιά του Ανατολικού 
και του Βόρειου Αιγαίου, που ανήκαν στην οθω-
μανική αυτοκρατορία και έκλεισε τα πλοία της 
στα Δαρδανέλλια. 

Αντί να διεξαγάγει ισχυρό αμυντικό αγώνα 
υπερασπιζόμενη τα εδάφη της, παρεχώρησε 
αμαχητί τη θαλάσσια κυριαρχία στα καράβια, με 
τη γαλανόλευκη, τα οποία σε σύντομο χρονικό 
διάστημα απελευθέρωσαν όλα τα νησιά. Το δε 
σπουδαιότερο ήταν ότι εξαιτίας της κυριαρχίας 
αυτής έγινε αδύνατη η δια θαλάσσης μεταφορά 
τουρκικών ενισχύσεων στα μέτωπα της Μακε-
δονίας και της Θράκης. Οι εφεδρείες αυτές 
χρειάστηκε να μεταφερθούν από την ξηρά, με 
αποτέλεσμα λόγω ανυπαρξίας σιδηροδρομικού 
δικτύου, να καθυστερήσει η άφιξή τους στα 
πεδία των μαχών, πράγμα που συνέβαλε πολύ 
στις συμμαχικές νίκες. Η ηττοπαθής αυτή στάση 
της ηγεσίας συνέτεινε τα μέγιστα στην πτώση 
του ηθικού του προσωπικού του στόλου, γεγο-
νός που είχε τεράστια σημασία για την εξέλιξη 
των επιχειρήσεων. 

Η ελληνική ηγεσία αντίθετα, προέκρινε την 
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Κτιριακή αποκατάσταση και επανέκθεση 
αρχαιολογικού μουσείου Σύμης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σύμης ιδρύθηκε το 
1961 από τον οδοντίατρο Κώστα Αλ. Φαρμα-
κίδη και τον Νικήτα Δημ. Χαβιαρά, φιλόλογο, 
ερευνητή και έκτακτο επιμελητή αρχαιοτήτων 
Σύμης.  Ο σκοπός ήταν διττός: αφενός η διά-
σωση ιστορικών κτιρίων που καταστρέφονταν 
και αφετέρου η συγκέντρωση των αρχαιοτήτων 
που υπήρχαν ήδη στο νησί, σε μικρές ή μεγα-
λύτερες ιδιωτικές συλλογές από τον 19ο και τις 
αρχές του 20ου αιώνα. 

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία Δωδεκανήσου 
αποδέχθηκε τις δωρεές δύο γειτονικών ιστορι-
κών κτιρίων στην επίσης ιστορική συνοικία του 
Αγίου  Αθανασίου στο Χωριό: τη «Σάλα του 
Χατζηαγαπητού» (18ος αι.), δωρεά των Αγαπη-
τού Γεωργ.  Πετρίδη και Γεωργίου Ηλ. Αγαπη-
τίδη και το αρχοντικό Νικολάου Κων/νου Φαρ-
μακίδη (19ος αι.), δωρεά Αριάδνης Βασ. Φαρμα-
κίδη και Σεβαστής Μιχ. Φαρμακίδη.  Το τελευ-
ταίο, με τα κτίρια συνοδείας του, αποτέλεσε από 
τότε το Αρχαιολογικό Μουσείο Σύμης, στο οποίο 
στεγάστηκαν οι αρχαιολογικές και λαογραφικές 
συλλογές των ιδρυτών αλλά και ό,τι διασώθηκε 
από τη συλλογή του «Αναγνωστηρίου η Αίγλη 
(1872)» και τη συλλογή του εμπόρου Αλεξ. Μιλι-
οράτη, η οποία επίσης δωρήθηκε από τους κλη-
ρονόμους του. Ακολούθησαν, τέλος, μικρότερες 
μεμονωμένες παραδόσεις ιδιωτών και φορέων 
που συνεχίζονται μέχρι σήμερα.   Σημαντική για 
το Μουσείο είναι η δωρεά της βιβλιοθήκης του 
Νικήτα Χαβιαρά που σήμερα στεγάζεται στους 
χώρους του.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1970 και 
1980 η Αρχαιολογική Υπηρεσία προχώρησε σε 

επισκευές και απαλλοτριώσεις και σήμερα το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Σύμης αποτελείται από 
ένα σημαντικό συγκρότημα κτιρίων, στο οποίο 
εντοπίζεται ποικιλία τύπων και μορφών που 
αντανακλούν την αρχιτεκτονική εξέλιξη του 
οικισμού της Σύμης εκφράζοντας και τις οικο-
νομικές δράσεις των κατοίκων.  Στο μουσειακό 
συγκρότημα που αναπτύσσεται βαθμιδωτά σε 
τρία βασικά επίπεδα, συνολικού εμβαδού 1085 
τ.μ., εντάσσονται αρχοντικά και λαϊκές κατοι-
κίες που έχουν υποστεί εργασίες συντήρησης, 
σύγχρονες κατασκευές που ακολουθούν τα 
παραδοσιακά πρότυπα, όσον αφορά στις μορφές 
και τους τύπους και κτίρια που βρίσκονται σε 
ερειπιώδη κατάσταση και χρήζουν εργασίες 
αποκατάστασης.

Σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο Σύμης 

λειτουργεί στο αρχοντικό Φαρ-
μακίδη με εκθέσεις που οργανώ-
θηκαν από την Υπηρεσία κατά τη 
δεκαετία του 1980 και περιλαμβά-
νουν τις συλλογές των αρχαίων, 
βυζαντινών, μεταβυζαντινών 
αρχαιοτήτων, καθώς και τμήμα 
της λαογραφικής συλλογής, ενώ 
επικοινωνεί μέσω αύλειων χώρων, 
κήπων και μιας «καμάρας» (δια-
βατικού), με την επισκέψιμη 
«Σάλα του Χατζηαγαπητού».

Στο Κεντρικό Συμβούλιο 
Μουσείων συζητήθηκε η πρόταση 
της 4ης Εφορείας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων  για τη μελέτη κτι-
ριακής αποκατάστασης και δια-
μόρφωσης Αρχαιολογικού Μου-

σείου Σύμης και παρέστησαν η κ. Ελένη Παπα-
βασιλείου, αναπληρώτρια προϊσταμένη της 4ης 
ΕΒΑ και η κ. Ελένη Φαρμακίδου, αρχαιολόγος, 
ως εκπρόσωπος της ΚΒ’ Εφορείας Προϊστορι-
κών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.  Η πρόταση 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Στο υφιστάμενο 
αρχοντικό Φαρμακίδη που περιλαμβάνει πέντε 
χώρους-αίθουσες προβλέπεται η ανακατάταξη 
των εκθεμάτων βάσει σύγχρονης μουσειακής 
αντίληψης, εφόσον τα εκθέματα των αρχαίων 
χρόνων θα στεγαστούν σε ήδη ανακατασκευα-
σμένο κτίριο.

Λόγω πληθώρας ύλης η συνέχεια 
και σχόλια της εφημερίδας 

θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο »

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

Κλίμαξ της Ερήμου Χώρας
ΤΟΥ ΓΙΑννΗ ΥφΑνΤΗ

Πού είναι η ζωή που τη χάσαμε ζώντας;
Πού είναι η σοφία που τη χάσαμε στη γνώση; 
Που είναι η γνώση που τη χάσαμε στις 
πληροφορίες;

Ποια είναι η ζωή που τη χάσαμε ζώντας; Είναι αυτή 
μέσα στην οποία μπορούσε ο καθένας μας να πει τη 
φράση των Ορφικών «Παις ειμί Γας και Ουρανού 
αστερόεντος, αυτάρ εμοί γένος ουράνιον». 

Μυθολογικά η ζωή που χάσαμε, ισούται με την 
απώλεια της ιδιότητας των τέκνων της Γης και τ’ 
Ουρανού. Αφότου ο Χρόνος-Κρόνος ευνούχισε 
τον Ουρανό, χάσαμε τον ωκεανό της αιωνιότητας. 
Πέσαμε στο ποτάμι του καιρού, μέσα στο ρεύμα 
της παροδικότητας, που οι όχθες του γίνονται 
φέρετρό μας. Φιλοσοφικά η ζωή που χάσαμε, 
είναι ο συμπάντιος, «ξυνός» (κοινός και σύννους) 
λόγος του Ηράκλειτου, απ’ όπου αποκομμένοι, 
κλειστήκαμε στην «ιδίαν φρόνησιν», στον ιδιωτικό 
νου, στην ιδιωτική γλώσσα. Και βέβαια, σοφία είναι 
η πλήρως συνειδητοποιημένη εμπειρία μας. Και 
βέβαια, γνώση είναι ό,τι προσλαμβάνουμε έξωθεν, 
από την πλήρως συνειδητοποιημένη εμπειρία των 
άλλων. Κινδυνεύοντας πάντα. 

Αν η ερωτική ευφροσύνη κι ο ενθουσιασμός 
δεν επιλέξουν τα λίγα και ουσιαστικά, αν 
αντιμετωπίσουμε τη γνώση σαν συζυγικό καθήκον, 
κινδυνεύουμε να γίνουμε αποθήκες γνώσεων. 
Και βέβαια «η πολυμάθεια δεν σε κάνει σοφό». 
Και βέβαια «πολυμαθίη» και «κακοτεχνίη» 
πηγαίνουν μαζί. Και βέβαια η απόσταση της κακής 
πολυμάθειας από τις πληροφορίες είναι τόσο 
μικρή. Ω οι πληροφορίες! Κινούντ’ εδώ, κινούντ’ 
εκεί, μέσω σκοπιμοτήτων. Δεν έχουν σίγουρη και 
συγκεκριμένη πηγή. Είναι συνήθως διαστρεβλωμένα 
ακούσματα, αναξιόπιστων ανθρώπων, για γεγονότα 
που έγιναν ή δεν έγιναν, είτε έγιναν μεν αλλ’ όχι 
όπως φημολογείται. 

Ποια είναι η αλήθεια για την Τιμισοάρα; Αυτή 
που έβγαινε στα πρωτοσέλιδα για μέρες ή εκείνη 
που γράφτηκε στα ψιλά και μόνο μια φορά; Γιατί 
χρησιμοποιήθηκε, όπως χρησιμοποιήθηκε, ο 
βουτηγμένος στην πίσσα κορμοράνος; Ζούμε μέσα 
στα σκουπίδια που ρίχνονται μες στο σπίτι μας από 
το παράθυρο που λέγεται τηλεόραση. (Γιατί θέλουν 
τόσο πολύ να μας πείσουν ότι ο κόσμος, δεν είναι 
εκείνο το απέραντο που μας φανερώνει ο Ήλιος, αλλ’ 
είναι μόνο αυτό το απομονωμένο που μας δείχνει 
ο φακός της τηλεόρασης;) Δίνουμε ραντεβού, ν’ 
ανταμωθούμε, επειδή μας χωρίζουν σκουπίδια. 
Κολυμπούμε στα σκουπίδια, γυρεύοντας ο ένας το 
πρόσωπο του άλλου, προσπαθούμε, αναμερίζοντας 
σκουπίδια. Παραιτούμεθα τέλος λέγοντας, «ίσως 
αυτό να είναι το πρόσωπο του άλλου, ένα κολύμπι 
μέσα στα σκουπίδια». 

«Χώρες του ήλιου και δεν μπορείτε ν’ 
αντικρίσετε τον ήλιο. Χώρες του ανθρώπου και 
δεν μπορείτε ν’ αντικρίσετε τον άνθρωπο». Πίσω 
ολοταχώς. Να βγούμε από τα σκουπίδια των 
πληροφοριών. Προς το σκαλοπάτι της γνώσης. 
Κι από κει προς το σκαλοπάτι της σοφίας. Όπου 
το οιδιπόδειο, όντας πνευματικό αρχέτυπο κι όχι 
σύμπλεγμα, αποκαλύπτει τη βαθύτερη θεοποιό 
σημασία του. Η Αφροδίτη που γεννήθηκε από τον 
αφρό, όταν τα ερωτικά μέλη τ’ Ουρανού πέσαν στη 
θάλασσα, γίνεται οδηγός μας. Όσοι ερωτευτούμε 
τη Ζωή (τη μάνα μας), γινόμαστε αυτός που νίκησε 
τον Χρόνο-Κρόνο, γινόμαστε Ζευς. Γινόμαστε οι 
μετέχοντες στη συμπάντια αλληλουχία, όπου τίποτε 
δεν είναι αποκομμένο και θνητό. 

Γινόμαστε αυτοί που μπορούν να βιώσουν όσα 
βίωσε ο Σεγκ Τσαν, όταν ξεστόμισε το εξαίσιο «Δεν 
υπάρχει εδώ ή εκεί, η αιωνιότητα βρίσκεται μπρος 
στα μάτια μας».

Ο ποιητής Γιάννης Υφαντής έχει συνεργαστεί 
με ελληνικές και ξένες εφημερίδες και λογοτεχνικά 
περιοδικά. Παρουσιάζει το ποιητικό και εικαστικό 
έργο του σε διαλέξεις σε σχολεία, πανεπιστήμια, 
πνευματικά κέντρα φεστιβάλ και γκαλερί στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 1995 του απονεμήθηκε 
το Βραβείο Καβάφη.

ENOIKIAZETAI
Παραθαλάσσια κατοικία στο 

Πέδι για 6-12 ή περισσότερους 
μήνες. Καθιστικό-κουζίνα, δύο 

ανεξάρτητα δωμάτια, δύο μπάνια 
και δύο βεράντες με καταπληκτική 
θέα σε όλο το Πέδι και το Χωριό. 
Τηλ. 6947402722 & 6934736674

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕνΗΣ φΑΡΜΑΚΙΔΟΥ

Η Σάλα του Χατζηαγαπητού

διεξαγωγή επιθετικού πολέμου. Αρχικά αποφα-
σίστηκε ότι πρώτος στόχος θα ήταν η κατάληψη 
της τουρκοκρατούμενης Λήμνου, ώστε να κατα-
στεί ο όρμος του Μούδρου, η πολεμική βάση 
του στόλου. Στη συνέχεια με τον τρόπο αυτό 
και με δεδομένη τη μικρή απόσταση του νέου 
ορμητηρίου (75 χλμ.) από τα Δαρδανέλλια, θα 
επιτυγχανόταν η καλύτερη επιτήρησή τους και 
ο αποκλεισμός του αντιπάλου σε αυτά. Επίσης, 
αυτός ο επιθετικός τρόπος δράσης αναμενόταν 
ότι θα είχε εξαιρετικά αποτελέσματα στο ηθικό 
των ελληνικών πληρωμάτων.

Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου, την επομένη του 
απόπλου τους από το Φάληρο, τα ελληνικά πλοία 
έφθασαν στη Λήμνο την οποία κατέλαβε διλοχία 
πεζικού την Τρίτη 9 του ίδιου μήνα. Την επόμενη 
Πέμπτη όλος ο στόλος με τα βοηθητικά του, 
αγκυροβόλησε στο Μύδρο. Με αποκλεισμένο 
και αδρανούντα στα Στενά τον οθωμανικό 
στόλο, άρχισε η απελευθέρωση των νησιών του 
αρχιπελάγους από αγήματα πεζικού και ναύτες 
των ελληνικών πλοίων. 

Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος
Ναυμαχία της «Έλλης» 3 Δεκεμβρίου 1912 Το «Γ. Αβέρωφ»
ΓΡΑΦΕΙ Η ΔΕΣΠΟΙνΑ ΚΑΨΗ-ΑνΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Παραθαλάσσιο οικόπεδο 4.800τ.μ.

500μ από την παραλία του ΝΟΣ 
στο δρόμο προς Νημποριό. Τιμή 

Ευκαιρίας! Τηλ. 6955305156

Στις 18 και 19 Οκτωβρίου απελευθερώθηκαν 
η Ίμβρος, η Θάσος και η Σαμοθράκη, στις 24 η 
Τένεδος, τα Ψαρά και ο Άγιος Ευστράτιος, στις 
2 Νοεμβρίου το Άγιον Όρος, ενώ στις 8 και στις 
10 του ίδιου μήνα αποβιβάστηκαν στρατιωτικές 
μονάδες στη Μυτιλήνη και στη Χίο, αντίστοιχα. 
Η ολοκληρωτική κατάληψη των τελευταίων 
έγινε για μεν τη Μυτιλήνη στις 6 Δεκεμβρίου, 
για δε τη Χίο τον Ιανουάριο 1913. 

Η συγκράτηση όμως του βουλγαρικού 
στρατού από τους Τούρκους στη γραμμή της 
Τσατάλιζας, οδήγησε στην υπογραφή της 
ανακωχής στις 20 του ίδιου μήνα, μεταξύ της 
Τουρκίας από τη μια και της Βουλγαρίας, της 
Σερβίας και του Μαυροβουνίου από την άλλη. 
Η Ελλάδα αναγκάζεται να συνεχίσει τον πόλεμο 
μόνη της. 

Ευτυχώς αυτό το γεγονός δεν είχε αρνητική 
επίπτωση στο ηθικό των ελληνικών πληρωμάτων. 
Όμως στην Τουρκία, οι κοινωνικές πιέσεις για την 
ενεργοποίηση του τουρκικού στόλου αυξάνοντο, 
προπάντων την παραμονή της ανακωχής, έτσι 
στις 24 Νοεμβρίου, με την αντικατάσταση του 
αρχηγού του Ταχήρ μπέη από τον Ραμίζ Ναμάν 
μπέη, αποφασίστηκε να εγκαταλειφθεί  η αδρά-
νεια και να αναληφθούν επιθέσεις εναντίον των 
ελληνικών πλοίων, ειδικά αυτό το χρόνο, που 
απουσίαζε και το «Αβέρωφ».

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο»
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Αποτελέσματα Ποδοσφαίρου
  10/4 Ασπίδα Σαλάκου – Α.Ο.Σ. 2-0
  24/4  Α.Ο.Σ. – Δαμάγητος 7-0

Τελική Βαθμολογία (22 αγών.)
1. Ευαγόρας 57 (18 3 1) 86:6 (+80)
2.  Ασπίς Σαλάκου  56 (18 2 2) 48:13  (+35)
3.  Διγενής 46 (14 4 4) 66:20 (+46)
4.  Α.Ο.Σ. 41 (13 2 7) 54:23 (+31)
5.  Π.Α.Σ. Ασκληπειού 39 (12 3 7) 40:22 (+18)
6.  Απόλ. Απολλώνων  34 (13 1 8) 42:25 (+17)
7.  Θύελλα Πυλώνας 33 (10 3 9) 49:36 (+13)
8.  Ε.Ν.Α.  22 (6 4 11) 36:31 (-25)
9.  Ο.Φ. Ιστρίου  22 (7 1 14) 27:47 (-20)
10. Ροδιακός 21 (6 3 13) 30:53 (-23)
11. Δαμάγητος 6 (2 0 20) 20:114 (-94)
12. Πετρώνας 0 (0 0 22) 5:83 (-78)

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.

ΤΑ ΝΕΑ του Μπάσκετ

Επιστρέφει ο Μοσχόβης…
Στον πάγκο του Α.Ο. Σύμης θα επιστρέψει από τη νέα 
αγωνιστική περίοδο ο Μερκούρης Μοσχόβης, ώστε να 
συνεχίσει το επιτυχημένο έργο του! Φέτος απείχε από τον 
Α.Ο.Σ, όμως μετά από συζητήσεις που έγιναν πείστηκε και 
θα αποτελέσει ξανά τον προπονητή της ομάδας, στο πρω-
τάθλημα της Β’ Κατηγορίας. Στόχος είναι να οργανωθεί 
όσο το δυνατόν καλύτερα το ανδρικό τμήμα αλλά και οι 
ακαδημίες

Ξεκόλλησε από τον πάτο!
Α.Ο.Σ – Κολλέγιο Ρόδου 54–39

Μια δυσάρεστη έκπληξη επιφύλαξε ο Α.Ο.Σ στο Κολλέ-
γιο Ρόδου, καθώς επικράτησε της ομάδας του Γ. Μωραΐτη 
με 54-39! Η ομάδα μας απέδειξε πως αδικείται από τη βαθ-
μολογική της θέση κι έχοντας πολυφωνία στο σκοράρισμα, 
με τους Μυλωνάκη, Μακρόπουλο και Φουντουραδάκη να 
πετυχαίνουν διψήφιο αριθμό πόντων, πήρε το προβάδισμα 
και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με +14 (33-19). Το σκηνικό 
δεν άλλαξε στην επανάληψη κι έτσι o Α.Ο.Σ  πήρε το τρίτο 
φετινό ροζ φύλλο αγώνα!

Δεκάλεπτα: 17-12, 33-19(ημ.), 41-36, 54-39 
Διαιτητές: Στάλας- Ορφανός 
Α.Ο. Σύμης (Μυλωνάκης Κ.): Αγγελακόπουλος, Μακρό-

πουλος 14, Χάσκας  1, Τσαβαρής Γ. 3, Μυλωνάκης Ν. 
15(2), Φουντουραδάκης 13, Μανωλέσκος 3, Καλλίαρος 3, 
Κοτσώνας 2. 

Κολλέγιο Ρόδου (Μωραΐτης): Καλλιγάς 6(2), Φρόνας, 
Βιτζηλαίος Γ. 5(1), Ντεβρής 13(2), Σπανός, Κουτσαργιώτης 
13, Χατζηαντώνης, Τσακίρης, Μαστόρου 2, Αποστολάς.

Βαθμολογία (14η αγωνιστική)
1. Ε.Α. Καλύμνου 24 (11-2) 749-574 (+175)
2. Ελπίδα Πεταλούδων 24 (11-2) 834-620 (+214)
3. Αίολος Κεφάλου  22 (8-6) 730-681 (+49)
4. Ήλιος Ιαλυσού 20 (8-4) 626-567 (+59)
5. Κολλέγιο Ρόδου 19 (8-4) 614-559 (+55)
6. Κλεόβουλος Λίνδου 15 (3-10) 586-735 (-149)
7. Α.Ο. Σύμης 15 (3-10) 586-716 (-130)
8. Α.Ο. Παντηλιακός 14 (5-8) 531-569 (-38)
9. Σταυρός Καλυθιών 13 (1-12) 511-746 (-235)

*Ο Α.Ο. Παντηλιακός αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα.
^Το Κολλέγιο Ρόδου, ο Σταυρός Καλυθιών, ο Κλεόβουλος 
Λίνδου και ο Α.Ο. Σύμης έχουν από ένα μηδενισμό 
# Ο Α.Ο. Σύμης, ο Αίολος Κεφάλου και ο Κλεόβουλος 
Λίνδου δεν έχουν εκτίσει το ρεπό τους.
**Ο Α.Ο. Σύμης, ο Ήλιος Ιαλυσού, το Κολλέγιο Ρόδου και 
ο Κλεόβουλος Λίνδου έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο 
 
Ο 1ος προβιβάζεται στην Α κατηγορία. Αν ο Γ.Σ. Διαγόρας 
παραμείνει στη Γ’ Εθνική, τότε στην Α κατηγορία προβιβά-
ζεται και ο 2ος.

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

Γκολ και θέαμα προσέφερε ο Α.Ο.Σ στο 
παιχνίδι με τον (αδύναμο) Δαμάγητο. Με 
πλουραλισμό στο σκοράρισμα, διέλυσε τον 
αντίπαλο με 7-0 και πήρε το εισιτήριο για 
τα μπαράζ που θα δοθούν σε δύο βδομά-
δες. 

Η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί γι’ 
αυτό κι ο Στεφάνου άνοιξε το σκορ στο 
25΄, για να διπλασιάσει στο 40΄ τα γκολ 
της ομάδος του ο Παπανικολάου. Ο ίδιος 
στο 55΄ πέτυχε το 3-0 και πριν… κοπάσουν 
οι πανηγυρισμοί, ο Λουκίσσας σημείωσε 
στο 60΄το 4-0. Στη συνέχεια, ο Στεφάνου 
πέτυχε δύο γκολ στο 70΄και στο 78΄ανεβά-
ζοντας το δείκτη του σκορ στο 6-0. Το σκορ 
έκλεισε στο 89΄ ο Λουκίσσας διαμορφώνο-
ντας το τελικό 7-0.

Καλή η διαιτησία των Πατσιόπουλου, 
Μαυρουδή και Λάζου

Καταιγιστικός! Α.Ο.Σ. – Δαμάγητος 7–0    

Α.Ο. Σύμης : Παπασάββας, Καψής 
(60΄Τσίκκης Μ.), Τσαβαρής, Κουρδουμπάς, 
Καραγιάννης, Παπανικολάου (75΄Φου-
ντουραδάκης), Καλλίαρος, Στεφάνου, Λου-
κίσσας, Τσίκκης Ν., Τσαουσέλλης.

Δαμάγητος : Tσαλίκης, Κρητικός Α., 
Νικολίκου, Κοντομανώλης, Ζαγκανίκας 
(51΄Παππάς), Κρητικός Ι., Νικολάου, 
Παπανικολάου, Τσαλίκης (80΄Τσαπουρ-
νής), Κανάκης, Κανατάς.

Οι αντίπαλοι του 
Α.Ο.Σ στα μπαράζ
- Α΄ Όμιλος: Χάλκη
- Γ΄ Όμιλος: Ποσειδών Καρπάθου
- Όμιλος Νήσων: μία εκ των Π.Α.Ο. Κω, 
Α.Ε. Λέρου, Νικαγόρα

Στο πρώτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Άννα 
Τσίκκη του Α.Ο.Σ. κατακτώντας το χρυσό μετάλ-
λιο στο μήκος παγκορασίδων με 4.92m στον αγώνα 
του διασυλλογικού πρωταθλήματος που διοργανώ-
θηκε στο ΔΑΚ Καλλιπάτειρα από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 
Δωδεκανήσου στις 27/3 με τη συμμετοχή 200 παι-
διών από 14 σωματεία του νομού μας.

«Χρυσή» η Τσίκκη

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.

κατασκευή του δρόμου.
Επίσης θα ήταν ενδιαφέρον να μας εξηγή-

σουν γιατί δεν έδειξαν το ανάλογο «οικολο-
γικό ενδιαφέρον» όταν εκατοντάδες αυτοφυή 
δέντρα ύψους μέχρι και πάνω από 8-9 μέτρα 
κόπηκαν κατά την διάνοιξη του δρόμου προς 
τον Πανορμίτη και σε άλλους δρόμους μέχρι 
και πρόσφατα, ούτε τους ενόχλησαν τα εκεί 
μπάζα.

Είμαστε πρόθυμοι μετά το πέρας των 
εργασιών του δρόμου, που θα έχουν καθορι-
στεί με σαφήνεια οι διαστάσεις του, να συνερ-
γαστούμε με το Δήμο και το Δασαρχείο ώστε 
να γίνει σωστή και οργανωμένη δεντροφύ-
τευση που θα αντικαταστήσει τα όποια δέντρα 
χρειαστεί να κοπούν με πολύ περισσότερα και 
σε όλο το μήκος του δρόμου.

Τέλος η προτεινόμενη από ορισμένους 
λύση για την δημιουργία νησίδας στη μέση 
του δρόμου για να μην κοπούν τα δέντρα, και 
η μία από τις δύο λωρίδες να περνάει από την 
εσωτερική της πλευρά, θα έχει σαν αποτέλε-
σμα την ανάγκη πολύ μεγαλύτερης εκσκαφής 
που θα κοστίσει και σε χρόνο και σε χρήμα, 
καθώς και σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες 
μπάζων, και κατά την γνώμη μας πρέπει να 
απορριφθεί. 

Επίσης παρακαλούμε την Τεχνική Υπη-
ρεσία να ελέγχει την κατασκευή του δρόμου 
στα διάφορα στάδιά της (διάνοιξη, τσιμε-
ντόστρωση, κλπ) ώστε να γίνεται βάσει των 
προδιαγραφών της σχετικής μελέτης (πλάτος, 
σωστή ποιότητα και ποσότητα υλικών), με 
την ελπίδα να αποφευχθούν οι γνωστές απα-

Από το Σύλλογο κατοίκων Νημποριού «Ο 
Ποσειδών» μας κοινοποιήθηκε επιστολή που 
εστάλη στο Δήμο Σύμης. Λάβαμε την επιστολή, 
όπως και αυτή του αναγνώστη Σ.Δ. αφού είχε 
ήδη εκδοθεί το φύλλο του Μαρτίου. Έτσι τις 
δημοσιεύουμε τώρα, αφού είναι επιθυμία των 
αποστολέων τους. 

Δρόμος Σύμη-Νημποριός
Λόγω της έναρξης των εργασιών στο δρόμο 
Σύμη-Νημποριός επανερχόμαστε στο θέμα 
των δέντρων που είχαν παλαιότερα δεντρο-
φυτευτεί στο εσωτερικό μέρος του οδοστρώ-
ματος με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη 
τώρα η απαραίτητη διάνοιξη του δρόμου σε 
πολλά σημεία και να περιορίζεται το πλάτος 
του στα δυόμιση με τρία μέτρα, με αποτέλε-
σμα να δημιουργείται κίνδυνος για την ασφά-
λεια των πεζών και τροχοφόρων και να μην 
μπορεί ο δρόμος να κατασκευαστεί βάσει των 
προδιαγραφών της μελέτης του στο σωστό 
πλάτος. 

Επειδή παλαιότερα είχαν γίνει αφορμή 
για καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες από 
ορισμένους, δήθεν από «οικολογικό ενδια-
φέρον», με αποτέλεσμα μαζί με τη ρίψη των 
μπάζων να αποτελέσουν ανασταλτικό παρά-
γοντα στην έγκαιρη και σωστή κατασκευή 
του, σας παρακαλούμε ξανά, όπως σας είχαμε 
ζητήσει επανειλημμένα στο παρελθόν να εξα-
σφαλίσετε εγκαίρως τις απαραίτητες άδειες 
των εμπλεκομένων υπηρεσιών για την κοπή 
τους, ώστε να αποφευχθούν νέες παρόμοιες 
καταγγελίες που θα εμποδίσουν την σωστή 

ράδεκτες καταστάσεις του παρελθόντος.
Χρηματοδότηση του Συλλόγου μας
Παρακαλούμε με βάση την υπ. αριθμόν 

331/2009 σχετική απόφασή σας στην υπ’ 
αριθμόν 856/9-9-09 αίτησή μας, όπως προ-
βείτε στην οικονομική ενίσχυση του Συλλό-
γου μας.

Ο Πρόεδρος, Δ. Α. Αναστασιάδης
Ο Γραμματέας, Μ. Δ. Τσαβαρής

Αναπάντητα Γιατί
Και στο όνομα της εξέλιξης η απόφαση 
καταπέλτης!!! Επρεπε να κοπούν τα δέντρα, 
που για χρόνια βρίσκοταν εκεί ,για να γίνει ο 
δρόμος. Συμφωνούμε να γίνει το έργο, αλλά 
όχι με αυτές τις συνέπειες! Πως είναι δυνατόν 
οι υπεύθυνοι να μην σκεφτούν εναλλακτικές 
λύσεις, και να αποφύγουν κάτι τέτοιο; Κάποτε 
πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι τίποτα από 
αυτά  δεν μας ανήκει, δεν είναι δικά μας ,αλλά 
κληρονομιά για αυτούς που θα έρθουν, και 
δεν έχουμε δικαίωμα καταστροφής τους.

Η ΦΥΣΗ προστατευεί τον εαυτό της και 
εκδικήται όλους  εκείνους που την καταστρέ-
φουν. Ας ελπίσουμε στην γρήγορη δεντροφύ-
τευση σε μεγαλύτερο αριθμό στη θέση αυτών 
που έφυγαν, γιατί αυτά που κατέστρεψαν δεν 
ξαναμπαίνουν πίσω, μπορεί όμως να γίνει η 
άμεση αντικατάστασή τους γρήγορα.

Αν θέλουμε να λεγόμαστε, “πολιτισμένο 
είδος” και να σεβόμαστε τον πλανήτη ΓΗ που 
μας φιλοξενεί!!!

Σ.Δ., Σύμη 

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

Ιατρεία Γιαλού 2246071290 || Χωριού 
2246071316

Οδοντιατρεία Βολονάκης Χ. 
2246071272 || Τσαβαρής Β. 
2246072050

Φαρμακείο Τσαβαρής Ι. 2246071888

Τράπεζες Εθνική 2246072294 || 
Άλφα 2246071085 || Δωδεκανήσου 
2246071332

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

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

Το Μαντείο
Καφέ ή ποτό με υπέροχη θέα προς Πέδι 

Παιδική Χαρά - Εύκολη πρόσβαση -
Πάρκινγκ - Ασύρματο Ίντερνετ

Περιοχή Αγίου Ελευθερίου, Χωριό
Τ 22460 71741

ΧρηΣιμα Τηλεφωνα



Από τις 30 του Απρίλη, ημέρα Παρασκευή, 
οι κάτοικοι του νησιού μας αλλά και οι 
μόνιμοι παραθεριστές έχουν τη δυνατότητα να 
επισκέπτονται ακόμη ένα προορισμό στις απέναντι 
ακτές εκτός από τη Ντάτσα, το Μπόσμπουρνου. 

Όπως είχαμε αναφερθεί στο προηγούμενο 
φύλλο, το λιμάνι αυτό χαρακτηρίστηκε λιμάνι 
εισόδου-εξόδου. Έτσι, ύστερα από προσπάθειες 
και επαφές που είχαν εδώ και καιρό οι Δήμοι της 
Σύμης και του Μπόσμπουρνου, στις 30 Απριλίου 
17 άτομα από τη Σύμη και 12 από την Τουρκία 
πραγματοποίησαν την πρώτη τους εκδρομή. 

Από το απέναντι λιμάνι μας επισκέφτηκαν 
ο Δήμαρχος της πόλης, ο αντιδήμαρχος του 
Μαρμαρίς και τουριστικοί παράγοντες, οι οποίοι 
έμειναν κατενθουσιασμένοι τόσο από την ομορφιά 
του νησιού μας όσο και από την φιλοξενία που 
τους παρασχέθηκε. 

Ο Δήμαρχος κ. Παπακαλοδούκας είχε 
φροντίσει ώστε αμέσως μετά την άφιξή τους να 
τους ξεναγήσει στο εσωτερικό του νησιού και στη 
συνέχεια να τους οδηγήσει στον Πανορμίτη, όπου 
ο Μητροπολίτης προσέφερε άψογη φιλοξενία 
ξεναγώντας ο ίδιος τους επισκέπτες στο ναό και 
στα δύο μουσεία της Μονής. Στη συνέχεια, τους 
οδήγησε στην αίθουσα υποδοχής όπου και έγιναν 
τα απαραίτητα πατροπαράδοτα κεράσματα. 

Μετά τον Πανορμίτη, ο Δήμαρχος και ο 
αντιδήμαρχος θέλησαν να επισκεφθούν τις 
αφαλατώσεις, το κλειστό γυμναστήριο, το γήπεδο 
ποδοσφαίρου-στίβου και την υπό κατασκευή 
μαρίνα, έργα για τα οποία εξεδήλωσαν τον 
θαυμασμό τους στον Δήμαρχο Σύμης, καθότι 
τα έργα αυτά θα μπορέσουν να συμβάλουν στην 
περαιτέρω τουριστική-αθλητική και πολιτιστική 
ανάπτυξη των ενδιαφερομένων πλευρών. 

Ακολούθησε γεύμα στο Γιαλό και στις 4.30 
αναχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις, όπως 
μας δήλωσαν. Αντίστοιχες ήταν και οι εντυπώσεις 
από όσους την ίδια μέρα επισκέφθηκαν την 
απέναντι πόλη. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.

Δ.Π.Χ.

12 ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης             Απρίλιος 2010
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ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ

ΡΟΔΟ 09.00 ΡΟΔΟ 09.00 ΡΟΔΟ 09.00 ΣΥΜΗ  06.30 ΡΟΔΟ 09.00 ΡΟΔΟ  09.00

ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 12.00 ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 12.00 ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 12.00 ΡΟΔΟ 08.20 09.00 ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 12.00 ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 13.30

ΣΥΜΗ 13.00 16:00 ΣΥΜΗ 13.00 16:00 ΣΥΜΗ 13.00 16:00 ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 12.00 ΣΥΜΗ 13.00 16:00 ΣΥΜΗ 14.30 17.30

ΡΟΔΟ 17:50 Δ ΡΟΔΟ 17:50 Δ\ ΡΟΔΟ 17:50 18.30 ΣΥΜΗ 13.00 16:00 ΡΟΔΟ 17:50 Δ ΡΟΔΟ 19.20 Δ

      ΣΥΜΗ 20.20 Δ ΡΟΔΟ 17:50 Δ    

ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ

ΡΟΔΟ 09.00 ΡΟΔΟ 09.00 ΡΟΔΟ 09.00 ΣΥΜΗ  06.30 ΡΟΔΟ 09.00 ΡΟΔΟ 09.00 ΡΟΔΟ  09.00

ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 12.00 ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 12.00 ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 12.00 ΡΟΔΟ 08.20 09.00 ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 12.00 ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 12.00 ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 13.30

ΣΥΜΗ 13.00 16:00 ΣΥΜΗ 13.00 16:00 ΣΥΜΗ 13.00 16:00 ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 12.00 ΣΥΜΗ 13.00 16:00 ΣΥΜΗ 13.00 16:00 ΣΥΜΗ 14.30 17.30

ΡΟΔΟ 17:50 Δ ΡΟΔΟ 17:50 Δ\ ΡΟΔΟ 17:50 18.30 ΣΥΜΗ 13.00 16:00 ΡΟΔΟ 17:50 Δ ΡΟΔΟ 17:50 Δ ΡΟΔΟ 19.20 Δ

      ΣΥΜΗ 20.20 Δ\ ΡΟΔΟ 17:50 Δ       

ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ

ΡΟΔΟ  15.00 ΣΥΜΗ 07:00 ΣΥΜΗ 08.00 ΚΩ  06.00 ΡΟΔΟ  11.00 ΚΩ  06.00 ΡΟΔΟ  09.00

ΣΥΜΗ 16.40 Δ ΡΟΔΟ 08:40 09.00 ΡΟΔΟ 09.40 11.00 ΝΙΣΥΡΟ 07.30 07.45 ΣΥΜΗ 12.35 13.15 ΝΙΣΥΡΟ 07.30 07.45 ΠΑΝ/ΤΗ 10:40 13.00

   ΚΑΣΤ/ΖΟ 13.40 14.00 ΣΥΜΗ 12.35 13.15 ΤΗΛΟ 09.00 09.20 ΤΗΛΟ 15.25 15.45 ΤΗΛΟ 09.00 09.20 ΣΥΜΗ 14.00 17.00

   ΡΟΔΟ 18.40 19.15 ΤΗΛΟ 15.25 15.45 ΣΥΜΗ 11.30 11.55 ΝΙΣΥΡΟ 17.10 17.20 ΣΥΜΗ 11.30 11.55 ΡΟΔΟ 18.40 Δ

   ΣΥΜΗ 20.55 Δ ΝΙΣΥΡΟ 17.10 17.20 ΡΟΔΟ  13.35 14.15 ΚΩ 18.55 Δ ΡΟΔΟ  13.35 14.15

   ΚΩ 18.55 Δ ΚΑΣΤ/ΖΟ 18.55 19.05 ΚΑΣΤ/ΖΟ 18.55 19.05

      ΡΟΔΟ 23.45 Δ ΡΟΔΟ 23.45 Δ

ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
23/05/2010

ΩΡΑ

-
ΩΡΑΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ

Ε/Γ ΣΥΜΗ ΙΙ
  06/04/10   09/05/10

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

  10/05/10   31/05/10
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΩΡΑ

ΩΡΑ

ΩΡΑ ΩΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ε/Γ - Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ

ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ

  06/04/10   30/05/10
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ

 INTERNET : www.anes.gr

.
:

 : .2246071444  Fax 2246071373
: .2241037769  Fax.2241034493

Στη συνεδρίαση του συμβουλίου ακτοπλοϊκών 
συγκοινωνιών (ΣΑΣ) που έγινε στον Πειραιά στις 
28 Απριλίου εξετάστηκαν αιτήματα ακτοπλοϊκών 
εταιρειών, μεταξύ των οποίων και αυτά της 
κατοχύρωσης των δρομολογίων από Σύμη προς 
Ρόδο τις πρωινές ώρες, και από Ρόδο για Σύμη τις 
απογευματινές. 

Αιτήματα κατοχύρωσης είχαν υποβάλει τόσο 
η ΑΝΕΣ όσο και η DODECANISOS SEA WAYS, 
στην οποία κατοχυρώθηκε το αίτημα, αν και δεν είχε 
υποβάλει δρομολόγια για τους χειμερινούς μήνες. 
Στο ερώτημα της ΑΝΕΣ, η οποία εκπροσωπήθηκε 
από τον Γ. Διευθυντή της εταιρείας, τι θα γίνει με 
τα δρομολόγια Σύμη-Ρόδο-Σύμη τους χειμερινούς 
μήνες, η επιτροπή απάντησε ότι δεν μπορεί να 
υποχρεώσει τον κ. Σπανό να έχει σαν αφετηρία το 
λιμάνι της Σύμης. 

Εξάλλου, ο Δήμαρχος σε γραπτό σχετικό 
ερώτημα που του τέθηκε από τον εκπρόσωπο της 
εταιρείας DODECANISOS SEA WAYS στη Σύμη 
(Symi Tours) κατηγορηματικά δήλωσε ότι, «τη 
στιγμή κατά την οποία το Δωδεκάνησος εξπρές 
θα εξυπηρετεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (και 
τους χειμερινούς μήνες) τη γραμμή Σύμη- Ρόδο-
Σύμη με λιμάνι αφετηρίας τη Σύμη και οι ώρες 
αφίξεων- αναχωρήσεων δεν θα συμπίπτουν με 
αυτές άλλων πλοίων, δεν είναι δυνατόν να έχει 
αντίρρηση στη δρομολόγηση.

Δ.Π.Χ.

Κατοχυρώθηκαν 
τα δρομολόγια

ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ Τ.Γ.Ε.Ο. Α.Ε.
(ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ) ΧΩΡΙΟ – ΣΥΜΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

ΤΗΛ.  22460 72660      ΤΗΛ. FAX  22460 70022

Εγκαινιάζονται 
οι μονάδες 

αφαλάτωσης
Την Παρασκευή, παραμονή της 8ης Μαϊου, 
στις 5.30 το απόγευμα θα γίνουν τα εγκαίνια 
λειτουργίας των τεσσάρων μονάδων αφαλά-
τωσης, με την παρουσία αρκετών επισήμων οι 
οποίοι θα έρθουν στη Σύμη με την ευκαιρία 
του εορτασμού της 8ης Μαϊου. 

Η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι εάν υπάρ-
ξει η απαιτούμενη χρηματοδότηση, που θα 
εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των μονά-
δων, τότε η Σύμη δεν θα χρειάζεται πλέον τα 
υδροφόρα πλοία. 

Η αλήθεια είναι ότι βουλευτές από όλα 
σχεδόν τα κόμματα, όπως ο κ. Δ. Κρεμαστινός 
του ΠΑΣΟΚ, η κ. Μ. Ιατρίδη από τη Ν.Δ. και 
ο κ. Φ. Κουβέλης από τον ΣΥΡΙΖΑ πιέζουν 
προς την κατεύθυνση αυτή, και τα μηνύματα 
είναι ελπιδοφόρα.

Όπως πληροφορηθήκαμε, το Υπουργείο 
Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής διέθεσε 
11.000 Ευρώ στο Δήμο εκ των οποίων 6.000 
για τα εγκαίνια των αφαλατώσεων και τις εκ-
δηλώσεις της 8ης Μαΐου και 5.000 για το Φε-
στιβάλ Σύμης.

Δ.Π.Χ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην Πάτμο το 

Σάββατο 29 έως Κυριακή 30 Μαΐου 2010.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 6947402706 
έως Δευτερα 10 Μαΐου.

Εισητήριο ενήλικα: 60 € (με επιστροφή)
Εισητήριο παιδιού: 30 € (με επιστροφή)

Μονόκλινο:19€, Δίκλινο:38€, Τρίκλινο:35€ (με πρωινό)

Νέος προορισμός

Η τούρκικη αντιπροσωπεία στον Πανορμίτη
Φώτο © Δημήτρης Χρυσοχόος
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