
ΕΤΟΣ  3o
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 28

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
TA NEA ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

Μηνιαία εφημερίδα του Δήμου  Σύμης

Αρ. έγκρισης 8187

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
Σύμης

Θετικά, ανταποκρίθηκε ο Δήμαρ-
χος  Λευτέρης Παπακαλοδούκας, 
στην επίσημη πρόσκληση των 
Αρχών της Περιφέρειας Mougla 
(Μούλα), ώστε να εξετάσουν, από 
κοινού, και να αποφασίσουν την 
προώθηση λύσεων σε θέματα που 
αφορούν την οικονομία των δύο 
πλευρών (βλέπε τουρισμός). 

Αφορμή για την πρόσκληση, 
ήταν ο χαρακτηρισμός του λιμανιού 
του Δήμου Bozburun (Πούσπουρ-
νου) σε λιμάνι εισόδου–εξόδου, η 
λειτουργία του οποίου θα ξεκινήσει 
από τις 5 του Απρίλη. Η λειτουρ-

Εικόνες Ντροπής 
στο Λιμάνι της Σύμης

γία του σαν λιμάνι εισόδου-εξόδου, 
αποσκοπεί όχι μόνο στην καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των θαλαμηγών 
σκαφών, αλλά και στην προσπάθεια 
εκτέλεσης ημερήσιων τουριστικών 
πλόων από και προς τη Σύμη, αφού 
η απόσταση από το Marmaris είναι 
μικρή (45 λεπτά). 

Η υποδοχή που επεφύλαξαν οι 
τοπικές Αρχές των Δήμων αλλά και 
της Περιφέρειας της Mugla ήταν 
θερμή, και η φιλοξενία πέραν του 
αναμενομένου.
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Πτώματα λαθρομεταναστών σε κοινή θέα
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«Τα μέτρα 
είναι πέρα από 
τα όριο της 
ιδεολογίας μας» 
Γιώργος 
Παπανδρέου. 
Και ποια είναι η 
ιδεολογία σας;

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
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Shameful Images 
in Symi’s Harbour

Dead bodies of illegal immigrants in open view

BY CHRISTOS BYRON christos@symigreece.com

The bodies of two illegal immigrants who 
were drowned in the sea off Symi while 
trying to enter the “Paradise” of Europe from 
nearby Turkey were left in open view in 
front of the Roloi (Clocktower), one of the 
most recognisable places of the harbour. The 
bodies remained there, without supervision, 
for more than five hours. The story and 
accompanying photographs were published 
on the SymiGreece.com website the following 
day and were quickly picked up by much of 
the local media, making front page articles in 
newspapers and reports on TV news.

The story begun a few days earlier when 
the Symi Port Authority was informed by 
a fisherman that a dead body was floating 
in the sea in the “Diapori” area of Symi. A 
vessel from the Port Authority then collected 
the body, that of a man aged about 60 years 
old. That same day, Symi’s Police found 10 
illegal immigrants in Pedi and one of them 
allegedly recognised the dead man saying 
that he had been their trafficker.

At the instruction of the Unified Centre of 
Co-ordinating Research and Rescue, the port 
police sent two further vessels to the area and 

found a boat, about 5 metres in length, upside 
down and half sunk, leading to fears that 
maybe there had been more people on board 
the boat at the time of its foundering. Soon 
afterwards, two more bodies were recovered 
by the Port Authority and were transported to 
Rhodes where they were placed in the care 
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of local forensic services for post-mortem 
examination. Due to the high winds blowing 
around Symi at the time, the continuing 
searching of the sea had to be abandoned and 
resumed the following day.

Continued on page 8»

The Mayor of Symi accepted an 
official invitation from the Turkish 
authorities of the Provincial 
District of Mugla to attend a joint 
discussion about matters concerning 
the economy of both sides (e.g. 
tourism).

The visit was timed shortly 
before the start of activities at the 
new international entry/exit port of 
the Municipality of Bozburun on 
the 5th of April. The new status of 
the port is expected to enable better 
service for visiting yachts and to 
see the start of day trips to and 

from Symi, particularly as the time 
to travel by road from Bozburun 
to Marmaris is quite short (45 
minutes).

The reception by the local 
Municipalities of the District of 
Mugla was warm with the hospitality 
far exceeding expectations.

The boat “Ostria” captained by 
Makis Rodis and aided by Giorgos 
Konstadinidis departed from Symi 
at 15:30 on Tuesday 2 March. 

Continued on page 11»

No more navy 
boats in our seas
BY DIMITRIS CHRYSOCHOOS chrysochoosd@yahoo.gr

The News of Symi 
in English
The English language news-
paper for Symi: pages 7-14

Η Καμπάνα του 
Μερκούρη
Θυμησες καλοκαιριού στη 
Μαραθούντα

Η Εξέλιξη των 
Έργων στη Σύμη
Φωτορεπορτάζ από τα υπό 
εξέλιξη έργα στη Σύμη 

Όχι πολεμικά πλοία 
στις θάλασσες μας

Δύο πτώματα λαθρομεταναστών που πνί-
γηκαν στο ανοιχτά της Σύμης στην προσπά-
θειά τους να μπουν στον “Παράδεισο” της 
Ευρώπης από τα τουρκικά παράλια αφέθη-
καν σε κοινή θέα μπροστά στο Ρολόι, στο 
πιο αναγνωρίσιμο σημείο του λιμανιού της 
Σύμης, για περισσότερες από 5 ώρες χωρίς 
φύλαξη. Το σχετικό ρεπορτάζ εμπλουτι-
σμένο με φωτογραφικό υλικό δημοσιεύ-
θηκε στην ιστοσελίδα SymiGreece.com και 
πολύ γρήγορα το θέμα έκανε το γύρω των 
τοπικών μέσων ενημέρωσης και όχι μόνο, 
με πρωτοσέλιδα ρεπορτάζ και αναφορές 
στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων. 

Η ιστορία ξεκίκησε λίγες μέρες νωρίτερα 
όταν το Λιμεναρχείο Σύμης ειδοποιήθηκε 
από έναν ψαρά ότι στη περιοχή “Διαπόρι” 
επέπλεε το πτώμα ενός άνδρα. Το πλοιάριο 
του Λιμενικού ανέσυρε το πτώμα, ηλικίας 
περίπου 60 ετών. Την ίδια μέρα η αστυ-
νομία της Σύμης περισυνέλεξε 10 λαθρο-
μετανάστες στο Πέδι ένας εκ των οποίων 
φέρεται ότι αναγνώρισε τον νεκρό άνδρα 
λέγοντας ότι ήταν ο διακινητής τους. 

Στην περιοχή μετέβησαν δύο περιπο-
λικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος με 
μέριμνα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού 
Έρευνας και Διάσωσης και εντόπισαν μια 
βάρκα μήκους 5 μέτρων περίπου η οποία 
ήταν αναποδογυρισμένη και ημιβυθισμένη 
και εκφράστηκαν φόβοι ότι ίσως να υπάρ-
χουν και άλλοι ναυαγοί που να ήταν στη 
βάρκα. Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν δύο 
ακόμα πτώματα τα οποία περισυνελέγησαν 
από το Λιμενικό, μεταφέρθηκαν στη Ρόδο 
και παραδώθηκαν στην Ιατροδικαστική 
Υπηρεσία για νεκροψία. Λόγω των ισχυ-
ρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, οι 

έρευνες στη θάλασσα σταμάτησαν για να 
ξεκινήσουν και πάλι την επομένη. 

Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 5 
Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης είδαν 2 κίτρι-
νες μεγάλες πλαστικές σακούλες απλωμέ-
νες πάνω στη νέα προβλήτα ακριβώς μπρο-
στά απ’ το Μιχαλάκι. Στην άλλη πλευρά 
της προβλήτας (και σε απόσταση περίπου 
50 μέτρων) ήταν μια παρέα 5-6 ατόμων 
που ψάρευαν και συζητούσαν. Ο ένας απ’ 
αυτούς μας είδε που βγάζαμε φωτογραφίες 
και μας είπε “να προσέχουμε” για να μη 
“βρούμε τον μπελά μας”. Όταν ρωτήσαμε 
“γιατί”, η απάντηση μας άφησε άφωνους: 
“είναι 2 πτώματα στις σακούλες”, είπε μία 
γυναίκα και πρόσθεσε: “είναι από το πρωί 
εδώ και τους παράτησαν κι έφυγαν... ήμουν 
μπροστά όταν έγινε και όταν ρώτησα τον 
Λιμενικό γιατί τους αφήνουν εκεί, μου είπε 
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ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα”. Η 
γυναίκα εμφανώς θυμωμένη συνέχισε “που 
είναι τα κανάλια να δείξουν την κατάντια 
μας... τι δηλαδή επειδή είναι λαθρομετανά-
στες πρέπει να τους αφήσουν σαν τα σκυλιά 
μες στη μέση; Δεν τους φυλάει κανείς, 
μικρά παιδιά πάνε στις σακούλες και παί-
ζουν και εγώ τους λέω να φύγουν από κει... 
πολύ σύντομα θ’ αρχίσουν να μυρίζουν...”.

Το θέαμα ήταν πραγματικά αδιανό-
ητο. Δύο πτώματα σε κοινή θέα στο πιο 
κεντρικό σημείο του λιμανιού παρατημένα 
χωρίς καμία απολύτως φύλαξη. Περαστικοί 
περνούσαν, τα έβλεπαν και κουνούσαν το 
κεφάλι τους μην μπορώντας να πιστέψουν 
στα μάτια τους. Πάνω στη μία σακούλα 
υπήρχε η ένδειξη “Προσοχή Μολυσμα-
τικό”... 

Συνέχεια στη Σελίδα 3»
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Εκδότης Ε.Λ. Παπακαλοδούκας
Υπεύθυνος Σύνταξης Δημήτρης Χρυσοχόος

Συνεργάτες - Ρεπορτάζ 
Αθλητικό Κυριάκος Καρακατσάνης

Γαστρονομικό Σμαράγδα Μακρή (Μαρμίτα)
Ελεύθερο Ειρήνη Γαζή, Χρήστος Μπάυρον, Will Sawyer 

Ιστορικό Δέσποινα Καψή-Αναστασιάδη
Λογοτεχνικό Αντιγόνη Παλατιανού

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.

Στη Ρόδο διατίθεται στα ξενοδοχεία ΠΛΑΖΑ, ΕΡΜΗΣ, ΛΥ-
ΔΙΑ, στις καφετέρειες ΑΚΤΑΙΟΝ & ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ, στο κα-
τάστημα 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.

Από τη Σύνταξη
Το σχόλιο στο προηγούμενο φύλλο που 
αφορούσε θέματα ομαλής λειτουργίας 
των σχολείων μας και του βρεφονηπιακού 
σταθμού, στάθηκε σαν αφορμή να επικοι-
νωνήσουν μαζί μας, όχι μόνο εκπαιδευτι-
κοί αλλά και γονείς με τους οποίους είχαμε 
εποικοδομητικές συζητήσεις. 

Είχαμε υποσχεθεί να δημοσιεύσουμε 
και να σχολιάσουμε, στο φύλλο αυτό, τα 
οικονομικά στοιχεία όλων των σχολείων 
του νησιού και αναλυτικά τι ποσά διαθέ-
τει η Δημοτική Αρχή σ’ αυτά, για κάλυψη 
των αναγκών τους, όμως, λόγω πληθώρας 
ύλης-όπως θα διαπιστώσετε- και επειδή 
θα χρειαστεί αρκετός χώρος και εκτενείς 
αναφορές, θα το πράξουμε στο επόμενο 
φύλλο.

Καλό Πάσχα.
Δ.Π.Χ.

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε 
στη Σύμη η 62η επέτεος από 
την ενσωμάτωση της Δωδεκα-
νήσου με την Ελλάδα. 

Μετά τη δοξολογία στον 
Αη Γιάννη, όπου χοροστάτησε 
ο Σεβασμιότατος Μητροπολί-
της Σύμης κ. Χρυσόστομος, οι 
επίσημοι, οι μαθητές και πάρα 
πολύς κόσμος παρακολούθη-
σαν την κατάθεση στεφάνων 

στο μνημείο των πεσόντων 
στο Γιαλό και την παρέλαση 
που ακολούθησε.

Χ. Μ. 

64 φωτογραφίες από τις 
εορταστικές εκδηλώσεις

υπάρχουν στην ιστοσελίδα:
www.SymiGreece.com/
symiblog070310gr.htm

Φωτογραφίες © SymiGreece.com

Η επέτειος της 7ης Μαρτίου στη Σύμη
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Πρόγραμμα 
Εορτασμού 
25ης Μαρτίου
Σύμφωνα με τη σχετική δια-
ταγή της Νομαρχιακής Αυτο-
διοίκησης Δωδεκανήσου, η 
επέτειος της Εθνικής Παλιγ-
γενεσίας θα εορτασθεί στις 25 
Μαρτίου 2010, ημέρα Πέμπτη 
με κάθε λαμπρότητα, όπως 
αρμόζει στη σημασία του ιστο-
ρικού αυτού γεγονότος.

Το πρόγραμμα περιλαμβά-
νει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Τρίτη 23 Μαρτίου
• Γενικό σημαιοστολισμό 

από της ογδόης πρωινής ώρας 
της 23ης μέχρι και της δύσης  
του ήλιου της 25ης Μαρτίου 
2010, όλων των δημόσιων, 
δημοτικών και κοινοτικών 
καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ., 
τραπεζών, ιδιωτικών καταστη-
μάτων, των οικιών και των 
πλοίων που θα βρίσκονται στο 
λιμάνι.

• Φωταγώγηση των δημό-
σιων και δημοτικών καταστη-
μάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
τραπεζών κατά τις βραδινές 
ώρες της 23ης, 24ης και 25ης 
Μαρτίου 2010.

Τετάρτη 24 Μαρτίου 
• Ώρα 11:00 : Εκδηλώσεις 

στα σχολεία για την επέτειο.
• Ώρα 12:00 : Κατάθεση 

στεφάνων στο ηρώο των πεσό-
ντων από αντιπροσωπείες 
μαθητικών κοινοτήτων συνο-
δευόμενες από δασκάλους και 
καθηγητές.

Πέμπτη 25 Μαρτίου  
• Ώρα 08:00 : Επίσημη 

έπαρση της Σημαίας, εθνικά 
εμβατήρια και θούρια και χαρ-
μόσυνες κωδωνοκρουσίες από 
όλες τις εκκλησίες.

• Ώρα 11:30 : Τέλεση επί-
σημης δοξολογίας στον Ιερό 
Ναό του Τιμίου Προδρόμου, 
χοροστατούντος του Σεβασμι-
ότατου Μητροπολίτη Σύμης κ. 
κ. Χρυσοστόμου. Εκφώνηση 
του πανηγυρικού της ημέρας 
από την κα Μαρία Κάκιαλου, 
καθηγήτρια του Πανορμίτειου 
Γυμνασίου-Λυκείου Σύμης.

• Κατάθεση στεφάνων από 
τις αρχές  στο ηρώο των πεσό-
ντων.

• Παρέλαση μαθητικών 
κοινοτήτων και στρατιωτικών 
τμημάτων.

Το γενικό πρόσταγμα της 
παρέλασης  για τα τμήματα των 
σχολείων θα έχει ο υπεύθυνος 
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής  
κ. Πέτρος Παρασκευαϊδης.

Μετά το τέλος της παρέλα-
σης ο κος Δήμαρχος θα δεχθεί 
στο Δήμο τις αρχές και τους 
κατοίκους της Σύμης. 

• Ώρα 17:00 : Υποστολή της 
σημαίας. 

Τελετάρχη ορίζουμε τον κ. 
Μερκούρη Μοσχόβη, καθη-
γητή Φυσικής Αγωγής. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ε. ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ
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ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
AΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ

ΡΟΔΟ 17:30 ΣΥΜΗ 08:00 ΣΥΜΗ 08:00 ΣΥΜΗ 08:00 ΣΥΜΗ 08:00 ΣΥΜΗ 08:00 ΣΥΜΗ 08:00
ΣΥΜΗ 18:20 Δ ΡΟΔΟ 08:50 09:10 ΡΟΔΟ 08:50 09:10 ΡΟΔΟ 08:50 09:10 ΡΟΔΟ 08:50 09:10 ΡΟΔΟ 08:50 17:30 ΡΟΔΟ 08:50 13:00

ΣΥΜΗ 10:00 16:00 ΣΥΜΗ 10:00 16:00 ΣΥΜΗ 10:00 16:00 ΣΥΜΗ 10:00 16:00 ΣΥΜΗ 18:20 Δ ΣΥΜΗ 13:50 14:00
ΡΟΔΟ 16:50 17:30 ΡΟΔΟ 16:50 17:30 ΡΟΔΟ 16:50 17:30 ΡΟΔΟ 16:50 17:30 ΡΟΔΟ 14:50 15:00
ΣΥΜΗ 18:20 Δ ΣΥΜΗ 18:20 Δ ΣΥΜΗ 18:20 Δ ΣΥΜΗ 18:20 Δ ΧΑΛΚΗ 16:15 16:25

ΤΗΛΟ 17:05 17:15
ΝΙΣΥΡΟ 17:55 18:05
ΚΩ 18:55 19:05
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 19:45 Δ

DODECANISOS EXPRESS  06/04/2010  16/05/2010

ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
AΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ

ΣΥΜΗ 08:00 ΣΥΜΗ 08:00 ΣΥΜΗ 08:00 ΣΥΜΗ 08:00 ΣΥΜΗ 08:00 ΣΥΜΗ 08:00 ΣΥΜΗ 08:00
ΡΟΔΟ 08:50 09:10 ΡΟΔΟ 08:50 17:30 ΡΟΔΟ 08:50 09:10 ΡΟΔΟ 08:50 17:30 ΡΟΔΟ 08:50 09:00 ΡΟΔΟ 08:50 09:00 ΡΟΔΟ 08:50 09:00
ΣΥΜΗ 10:00 16:00 ΣΥΜΗ 18:00 Δ ΣΥΜΗ 10:00 16:00 ΣΥΜΗ 18:00 Δ ΣΥΜΗ 09:50 10:00 ΣΥΜΗ 09:50 10:00 ΣΥΜΗ 09:50 10:00
ΡΟΔΟ 16:50 17:30 ΡΟΔΟ 16:50 17:30 ΠΑΝ/ΤΗΣ 10:30 12:00 ΠΑΝ/ΤΗΣ 10:30 12:00 ΠΑΝ/ΤΗΣ 10:30 12:00
ΣΥΜΗ 18:20 Δ ΣΥΜΗ 18:20 Δ ΣΥΜΗ 12:30 16:00 ΣΥΜΗ 12:30 16:00 ΣΥΜΗ 12:30 16:00

ΡΟΔΟ 16:50 17:30 ΡΟΔΟ 16:50 17:30 ΡΟΔΟ 16:50 17:30
ΣΥΜΗ 18:20 Δ ΣΥΜΗ 18:20 Δ ΣΥΜΗ 18:20 Δ

DODECANISOS PRIDE  29/03/2010  05/04/2010   ( )

ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
AΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ

ΡΟΔΟΣ 06:00 ΡΟΔΟΣ 08:30 ΡΟΔΟΣ 08:30 ΠΑΤΜΟ 13:00
ΣΥΜΗ 06:55 07:00 ΣΥΜΗ 09:25 09:30 ΣΥΜΗ 09:25 09:30 ΛΕΙΨΟΙ 13:20 13:25
ΚΩΣ 08:30 08:40 ΚΩΣ 11:00 11:10 ΚΩ 11:00 11:10 ΛΕΡΟΣ 13:50 14:00
ΚΑΛΥΜNΟΣ 09:20 09:30 ΚΑΛΥΜNΟΣ 11:50 12:50 ΚΑΛΥΜNΟΣ 11:50 12:00 ΚΑΛΥΜNΟΣ 14:50 15:00
ΛΕΡΟΣ 10:20 10:30 ΛΕΡΟΣ 12:50 12:55 ΛΕΡΟΣ 12:50 12:55 ΚΩ 15:40 15:50
ΛΕΙΨΟΙ 10:55 10:55 ΛΕΙΨΟΙ 13:15 13:20 ΛΕΙΨΟΙ 13:15 13:20 ΡΟΔΟΣ 18:00 18:30
ΠΑΤΜΟΣ 11:55 15:00 ΠΑΤΜΟΣ 13:40 13:45 ΠΑΤΜΟ 13:30 Δ ΣΥΜΗ 19:20 19:30
ΛΕΙΨΟΙ 15:20 15:25 ΛΕΡΟΣ 14:25 14:30 ΡΟΔΟΣ 20:20 Δ
ΛΕΡΟΣ 15:45 15:50 ΚΑΛΥΜNΟΣ 15:20 15:30
ΚΑΛΥΜNΟΣ 16:40 16:45 ΚΩΣ 16:10 16:20
ΚΩΣ 17:20 17:25 ΣΥΜΗ 17:45 17:50
ΣΥΜΗ 18:40 18:45 ΡΟΔΟΣ 18:30 Δ
ΡΟΔΟΣ 19:45 Δ

DODEACANISOS PRIDE  06/04/10  16/05/10
ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ

AΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ
ΡΟΔΟΣ 08:30 ΡΟΔΟΣ 08:30
ΣΥΜΗ 09:25 09:30 ΣΥΜΗ 09:25 09:30
ΚΩ 11:00 11:10 ΚΩΣ 11:00 11:10
ΚΑΛΥΜNΟΣ 11:50 12:00 ΚΑΛΥΜNΟΣ 11:50 12:00
ΛΕΡΟΣ 12:50 12:55 ΛΕΡΟΣ 12:50 14:30
ΠΑΤΜΟΣ 13:30 13:45 ΚΑΛΥΜNΟΣ 15:20 15:30
ΛΕΡΟΣ 14:20 14:30 ΚΩΣ 16:10 16:20
ΚΑΛΥΜNΟΣ 15:20 15:30 ΣΥΜΗ 17:45 17:50
ΚΩΣ 16:10 16:20 ΡΟΔΟΣ 18:30 Δ
ΣΥΜΗ 17:45 17:50
ΡΟΔΟΣ 18:30 Δ

 Symi Tours
 : 2246071307 & 2246071689  : 2246070011

 : 224607042
O  INTERNET : WWW.SYMITOURS.COM

ΩΡΑ ΩΡΑ
.     28/03     . . . . .
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ΩΡΑ ΩΡΑ

ΩΡΑΩΡΑ

ΩΡΑ ΩΡΑ

που ίσως να χρειάζονται άμεση μεταφορά στη 
Ρόδο για ιατρική περίθαλψη και σίγουρα δεν 
μπορεί μια ναυτιλιακή εταιρία να μεταφέρει 
νεκρούς χωρίς χαρτιά, για τους οποίους εκρεμεί 
αστυνομική, δικαστική ή άλλη έρευνα.

Ύστερα από την παρέμβαση του Δημάρχου,το 
Λιμεναρχείο της Ρόδου έστειλε το ναυαγοσω-
στικό “παντός καιρού” για να παραλάβει τα πτώ-
ματα κάτι που φυσικά θα έπρεπε να είχε κάνει 
αμέσως από τη στιγμή που υπήρχε ναυάγιο και 
όχι 5 και πλέον ώρες αργότερα. Σε συνέντευξή 
του στο ραδιοφωνικό σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ Δωδε-
κανήσου την επόμενη μέρα, ο Δήμαρχος μίλησε 
για έλλειψη “καλής συνεργασίας από το Λιμε-
νάρχη της Σύμης με το αρχηγείο του” και επέ-
κρινε το γεγονός ότι το ναυαγοσωστικό εδρεύει 
στη Ρόδο και όχι σε κάποιο άλλο νησί στα νότια 
Δωδεκάνησα με αποτέλεσμα να αργεί να έρθει 
όταν υπάρχει επείγον περιστάτικό ή και να μην 
έρχεται καθόλου.

Γύρω στις 9:00 το βράδυ, οι κίτρινες σακού-
λες είχαν μεταφερθεί μερικά μέτρα πιο πέρα στην 
άκρη του δρόμου στην δεξιά γωνιά του Ρολογιού. 
Αυτή τη φορά ήταν μέσα σε πρόχειρα ξύλινα 
κουτιά αλλά και πάλι δεν υπήρχε κανείς που να 

Στον “Παράδεισο” της Ευρώπης

Το Λιμεναρχείο της Σύμης ειδοποίησε το 
Δήμαρχο για το περιστατικό και επειδή λόγω 
καιρού το πλοιάριο του Λιμενικού δεν μπορούσε 
να τα μεταφέρει στη Ρόδο, του ζήτησε να παρέμ-
βει ώστε ο Δήμος να πάρει δύο φέρετρα από 
το “Συμη ΙΙ”, να τοποθετήσει τα πτώματα στα 
φέρετρα και να τα μεταφέρει στη Ρόδο. 

O Δήμαρχος επικοινώνησε αμέσως με ανώ-
τατο Αξιωματικό του Λιμενικού στην Αθήνα για 
να μάθει μέχρι που φτάνουν οι αρμοδιότητες 
του Δήμου. Ο ανώτατος Αξιωματικός (το όνομα 
του οποίου είναι στη διάθεση της Σύνταξης) του 
απάντησε κατηγορηματικά ότι ούτε ο Δήμος, 
ούτε η Αστυνομία, ούτε οποιαδήποτε άλλη Αρχή 
δεν έχουν την παραμικρή ανάμειξη και ότι τη 
συνολική ευθύνη για τη μεταφορά των σορών 
στη Ρόδο φέρει αποκλειστικά το Λιμεναρχείο 
της Σύμης και αναρωτήθηκε μάλιστα “γιατί δεν 
κάνει τη δουλειά του όπως θα έπρεπε”.

Οι Λιμενικές Αρχές επικοινώνησαν επίσης με 
την ΑΝΕΣ ζητώντας από την εταιρία να μεταφέ-
ρει τα πτώματα στη Ρόδο με το “Σύμη ΙΙ” το ίδιο 
βράδυ. Βέβαια τα πλοία της ΑΝΕΣ, όταν δια-
νυκτερεύουν στο λιμάνι της Σύμης, καλύπτουν 
επείγοντα περιστατικά (ζωντανών ανθρώπων!) 

« Συνέχεια από τη σελίδα 1

τα φυλάει και ο κάθε περαστικός μπορούσε να τα 
πλησιάσει. Στις 9:30 το ναυαγοσωστικό έφτασε 
από τη Ρόδο και αμέσως εμφανίστηκαν διάφοροι 
ένστολοι για να το υποδεχθούν...

Κάπως έτσι έφυγαν για πάντα από τη Σύμη οι 
άτυχοι μετανάστες που έκαναν το λάθος να ζητή-
σουν μια καλύτερη μοίρα μακριά απ’ τον τόπο 
τους αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, παιδιά, 
φίλους... και ίσως κανείς τους να μη μάθει 
ποτέ το τι απέγιναν. Όπως συμβαίνει άλλωστε 
με τόσους άλλους που χάνονται στη θάλασσα 
της Μεσογείου, προσπαθώντας να μπουν στον 
“Παράδεισο” που λέγεται Ευρώπη. 

Άραγε την ίδια αντιμετώπιση θα είχε κάποιος 
Συμιακός, άλλος Έλληνας, ή τουρίστας που θα 
βρισκόταν να επιπλέει νεκρός στις θάλασσές 
μας; Θα τον παρατούσαν κι αυτόν με τον ίδιο 
τρόπο μπροστά στο Ρολόι μέσα σε μια σακούλα 
και θα ‘φευγαν; Ας ελπίσουμε ότι το θέαμα που 
αντικρύσαμε και η δημοσιότητα που δόθηκε θα 
αποτρέψουν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Περισσότερες φωτογραφίες, και σχόλια:
www.SymiGreece.com/symiblog060310gr.htm
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πλοα επιβατικά ( «Εσπερία», «Αρκαδία», 
«Μακεδονία», «Μυκάλη», «Αθήνα»), και 
το υδροπλάνο «Ναυτίλος» τύπου Garman. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το υποβρύχιο 
και το υδροπλάνο αποτελούσαν πρωτοπορι-
ακές, για την εποχή, μονάδες. 

Από την πλευρά του το οθωμανικό ναυ-
τικό, του οποίου η κύρια δύναμη βρισκό-
ταν στον Ναγαρά, περιοχή μέσα στα στενά 
του Ελλήσποντου και κοντά στην είσοδό 
τους, περιελάμβανε στη δύναμή του τα 
εξής σκάφη, α) τα δύο θωρηκτά «Barbaros 
Hayreddin” και “Torgud Reis”, β) το παλαιό 
θωρηκτό «Uesudiye”, γ) το επίσης παλαιό 
θωρηκτό «Asar-ijevfik», δ) τα δύο ελαφρά 
καταδρομικά «Hamidiye» και «Mecidiye», 
ε) τα δύο αντιτορπιλικά «Peyk-i Sevket» 
και «Berk-i Satvet», στ) τα τέσσερα 
αντιτορπιλικά «Numure-i», «Hamiyet», 
“Gayret-i Yataniye», «Muavenet-i Milliye», 
«Vadigar-i Millet», ζ) τα τέσσερα αντιτορ-
πιλικά «Jasor», «Samsun», «Basra» και 
«Varhisar», η) τα τέσσερα τορπιλοβόλα 
«Kutahya», «Musul», «Akhisar» και «Drac», 
θ) τα τέσσερα μικρότερα τορπιλοβόλα 
«Dermihisar», «Sultanhisar», «Sivrihisar” 
και «Hamidabad». Εκτός από τα παραπάνω 
πλοία στη δύναμη του οθωμανικού ναυτι-
κού ανήκαν και δύο μικρά παλαιά θωρηκτά 
τα «Feth-i Bulend» και «Unin-i Zafer», τα 

Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος
Ναυμαχία της «Έλλης» Αιγαίον πέλαγος
(3 Δεκεμβρίου 1912) Το «Γ. Αβέρωφ»

ΓΡΑΦΕΙ Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΨΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Ήτο Παρασκευή 5 του Οκτωβρίου και 
στις 8.30 ανακοινώθηκε στα πληρώματα 
του ελληνικού στόλου η κήρυξη του πολέ-
μου από την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Βουλγα-
ρία και το Μαυροβούνιο εναντίον της Τουρ-
κίας. Στις 13.00 της ίδιας μέρας τα πλοία 
αναχώρησαν από το Φάληρο για το Αιγαίο, 
με τις ευχές ολόκληρου του έθνους να τα 
κατευοδώνει. Ο πρώτος βαλκανικός πόλε-
μος είχε ξεκινήσει, που θα γινόταν αφορμή 
να διπλασιάσει την Ελλάδα. 

Στο στόλο του Αιγαίου, όπως αποκλή-
θηκε η νατοϊκή δύναμη που επρόκειτο να 
δράσει στην Άσπρη θάλασσα, συμπεριλή-
φθηκαν όλες οι κύριες μονάδες του ελλη-
νικού βασιλικού ναυτικού. α) Το νεότευκτο 
θωρακισμένο καταδρομικό «Γ. Αβέρωφ», β) 
τα τρία παλαιότερα θωρηκτά «Ύδρα», «Σπέ-
τσαι» και «Ψαρά», γ) τα τέσσερα μεγάλα 
αντιτορπιλικά «Αετός», «Λέων», «Ιέραξ» 
και «Πάνθηρ», δ) τα τέσσερα αντιτορπι-
λικά «Θύελλα», «Σφενδόνη», «Λόγχη» και 
«Ναυκρατούσα», ε) τα τέσσερα αντιτορπι-
λικά «Νίκη», «Ασπίς», «Δόξα» και «Βέλος», 
στ) τα δύο νεότευκτα αντιτορπιλικά «Νέα 
Γενεά» και «Κεραυνός», ζ) το υποβρύχιο 
«Δελφίνι», η) τα πέντε μικρά τορπιλοβόλα 
«11», «12», «14», «15», «16». Τη δύναμη 
του στόλου συμπλήρωναν μερικά βοηθη-
τικά και επίτακτα πέντε εξοπλισμένα ταχύ-

οποία ναυλουχούσαν, αντίστοιχα, στη Θεσ-
σαλονίκη και στη Σμύρνη. 

Αυτές ήταν οι ναυτικές δυνάμεις οι 
οποίες επρόκειτο να συγκρουσθούν στο 
Αιγαίο. Σε αριθμό θωρηκτών οι δύο αντί-
παλοι παρέτασσαν από τέσσερα σκάφη, με 
την τουρκική πλευρά να υπερτερεί σε συνο-
λικό εκτόπισμα και αριθμό πυροβόλων, 
και την ελληνική με μέσο όρο ηλικίας . Τα 
τουρκικά βαρέα και μεσαία πυροβόλα ήσαν 
σε γενικές γραμμές νεώτερα και ταχύτερα 
στη βολή από τα αντίστοιχα ελληνικά (με 
εξαίρεση τα πυροβόλα του «Αβέρωφ»), ενώ 
το «Asar-i Tevjik» στερείτο τελείως βαρέος 
πυροβολικού. Το βεληνεκές των πυροβό-
λων των τριών παλαιών ελληνικών θωρη-
κτών ήταν βραχύ, γι’ αυτό άλλωστε και στις 
οδηγίες της 1ης -11-1912 συνιστάτο στους 
κυβερνήτες τους να μη βάλλουν από απο-

στάσεις μεγαλύτερες των 5.000 μέτρων, 
εκτός αν το αντίθετο εθεωρείτο απαραίτητο. 
Στα υπόλοιπα σκάφη των δύο στόλων, μόνη 
αξιόλογη θωράκιση ήταν αυτή των πύργων 
των πυροβόλων και της γέφυρας. 

Την αρνητική κατάσταση που διαμορ-
φωνόταν για την ελληνική πλευρά, βελτί-
ωνε αισθητά η ύπαρξη του «Αβέρωφ» λόγω 
ταχύτητας, ταχυβολίας και ισχύος του πυρο-
βολικού του. Οι τομείς στους οποίους υπερ-
τερούσε συντριπτικά η ελληνική πλευρά, 
ήταν το έμψυχο υλικό και η σχεδίαση των 
επιχειρήσεων. Όσον αφορά το πρώτο είναι 
πασίγνωστο ότι οι Έλληνες είναι ναυτικός 
λαός εδώ και χιλιάδες χρόνια, ενώ οι Τούρ-
κοι σπανίως είχαν καλές σχέσεις με το υγρό 
στοιχείο.

Συνέχεια στη επόμενο φύλλο»

Στις δραστηριότητες του Συλλόγου 
έχουν προστεθεί μαθήματα ζωγραφικής  
από τον Ιανουάριο σε παιδιά και ενήλικες 
από τον Ian Haycox.

Επίσης συνεχίζονται εκτός των παρα-
δοσιακών χορών τα μαθήματα κλασικου 
μπαλέτου και άλλων ειδών χορού (jazz, 
latin,κλακέτες, μονέρνο).

Σ.Ν.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας της 
Γυναίκας η Ε.Γ.Σ. οργάνωσε εκδήλωση το 
Σαββάτο 6 Μαρτίου στην αίθουσα του Συλ-
λόγου στο χωριό. Την εκδήλωση τίμησαν 
αρκετές γυναίκες μεταξύ αυτών και γυναί-
κες διαφόρων Εθνικοτήτων που ζούν στη 
Σύμη. 

Η Κα Σεβαστή Νικόλη πρόεδρος του 
Συλλόγου, αναφέρθηκε στη σημασία της 
ημέρας και συνέστησε σε όλες τις γυναίκες 
να έχουν τα μάτια ανοιχτά και να προσφέ-
ρουν στήριξη και βοήθεια σε όποια γυναίκα 
το έχει ανάγκη.

Η Κα Ειρήνη Σεμερζάκη αντιπρόεδρος 
του Συλλόγου, αναφέρθηκε στη Συμιακιά 
γυναίκα.

Στη συνέχεια ακολούθησε γλέντι με το 
μουσικό συγκρότημα του Μιχάλη Μισσού, 
στο οποίο συμμετείχαν : Ο Μιχάλης Μισ-
σός, η Γεωργία Παπακαλοδούκα, ο Ιάκω-
βος Μισσός, ο Μανώλης Μεγαλούδης, και 
ο Παναγιώτης Μεγαλούδης.

Φωτογραφίες © Ε.Γ.Σ.

Δραστηριοτητες της 
Ένωσης Γυναικών Σύμης

είχε αναφερθεί και δεσμεύτηκε προφορικά 
σχετικά με την επισκευή του κρηπιδώματος 
στην Ιερά Μονή Πανορμίτη, που από τότε 
παρουσίαζε πρόβλημα καθίζησης. 

Στο διάστημα αυτό εκπονήθηκε η μελέτη 
από το Λιμενικό Ταμείο,αλλά δεν εγκρίθηκε 
η περιβαλλοντική μελέτη και κατ’ επέκταση 
καμία εργασία δεν έχει εκτελεστεί. Αποτέ-
λεσμα αυτού είναι, το κρηπίδωμα να έχει 
υποστεί καθίζηση σε μεγάλο βαθμό και αυτή 
τη στιγμή έχει απομονωθεί με κορδέλα κα-
θιστώντας αδύνατη τη διέλευση πεζών και 
οχημάτων, ενώ το νερό εισχωρεί σε τριώρο-
φη οικοδομή της Μονής. 

Λόγω του ότι το έργο θεωρείται εκτάκτου 
ανάγκης, και επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος με 
την εφαρμογή του «Καλλικράτη» να κλεί-
σει η Νομαρχία και να χαθούν τελείως τα 
χρήματα, παρακαλούμε να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες και να παρακαμφθεί η έγκριση 
της περιβαλλοντικής μελέτης, προκειμένου 
να δημοπρατηθεί το έργο με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος».

Δ.Π.Χ.

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ζητά 
ο Δήμαρχος να δημοπρατηθεί η μελέτη 
επισκευή κρηπιδώματος του παραλιακού 
δρόμου στον Πανορμίτη, κι αυτό γιατί η 
υπάρχουσα κατάσταση εγκυμονεί κινδύ-
νους για την ασφάλεια των,κατά μήκος αυ-
τού, οικημάτων, αλλά και των καθημερινά 
διερχομένων. 

Ο Δήμαρχος με έγγραφό του προ το 
Δημ. Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκα-
νήσου και τη Νομαρχία, αναφέρει ότι το 
έτος 2003 σε συνεδρίαση του νομαρχιακού 
συμβουλίου, που έγινε στο μοναστήρι του 
Πανορμίτη, υποσχέθηκε την χρηματοδότη-
ση του έργου. Δεδομένου ότι, με την επι-
κείμενη ψήφιση του νέου αυτοδιοικητικού 
χάρτη της χώρας, οι Νομαρχίες θα καταρ-
γηθούν, ελλοχεύει ο κίνδυνος (σύμφωνα με 
το Δήμαρχο) να χαθεί το ποσό το οποίο έχει 
υποσχεθεί ο Νομάρχης για το συγκεκριμέ-
νο έργο. 

Η επιστολή του Δημάρχου αναφέρει.
«Σε Νομαρχιακό Συμβούλιο το 2003, ο 

νομάρχης Ν. Δωδεκανήσου κ. Μαχαιρίδης 

Πρόβλημα στο κρηπίδωμα 
του Πανορμίτη



Μάρτιος 2010 ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης             5

Περιφέρειας, τα Mugla. 
Εκεί, η πρώτη επίσκεψη έγινε στο Δημαρ-

χείο όπου ο Δήμαρχος μίλησε με πολύ θερμά 
λόγια για την Ελλάδα και τους Έλληνες, και 
ανέφερε ότι, εδώ και χρόνια ψάχνει να βρει 
τους φίλους ή τους συγγενείς των φίλων 
του- μεταξύ των οποίων είναι και Συμια-
κοί- παρακάλεσε δε τον Δήμαρχο στην περί-
πτωση που στη Σύμη υπάρχουν οικογένειες 
που έζησαν στα Mugla (Μούλα), να έρθουν 
σε επαφή μαζί του. Τα τηλεοπτικά συνεργεία 
κατέγραφαν τις δηλώσεις των δύο Δημάρχων 
οι οποίες και μεταδόθηκαν στα νυχτερινά 
δελτία ειδήσεων. 

Οι τελευταίες επισκέψεις της ημέρας 
ήταν στο γραφείο του τοπικού βουλευτή 
και στο τοπικό κοινοβούλιο (43 μέλη), το 
οποίο συνεδρίασε με θέματα το νέο λιμάνι 
εισόδου-εξόδου και τις διευκολύνσεις στην 
μετακίνηση των τούρκων υπηκόων (βλέπε 

visa). Στις ομιλίες τους, τόσο ο Πρόεδρος του 
κοινοβουλίου όσο και ο Δήμαρχος κ. Παπα-
καλοδούκας, αλλά και οι εκπρόσωποι των 
παρατάξεων τόνισαν με έμφαση ότι επιβάλ-
λεται να ζήσουμε οι δύο λαοί ειρηνικά, και 
θα ησυχάσουμε μόνο όταν στις θάλασσές μας 
δεν θα πλέουν πολεμικά πλοία, αλλά μόνο 
σκάφη αναψυχής που θα μεταφέρουν επισκέ-
πτες από τη μία μεριά στην άλλη. Ακολού-
θησε ένα ακόμη επίσημο δείπνο στα Mugla 
και επιστροφή στο Μαρμαρίς. 

Η θαλασσοταραχή που επικρατούσε την 
επόμενη ημέρα δεν μας επέτρεψε να επι-
στρέψουμε στη Σύμη, κι έτσι στο πρόγραμμα 
προστέθηκε μια ακόμη διανυκτέρευση στο 
Bozburun, με όλα τα επακόλουθα μιας άρι-
στης φιλοξενίας από το Δήμο. 

Σημαντικότατη ήταν η συνεισφορά του κ. 
Σ. Αλεξόπουλου ο οποίος, με τις επί 25ετία 
επισκέψεις του στις απέναντι ακτές και τις 

γνωριμίες του, 
βοήθησε στην 
επίλυση θεμάτων 
που προέκυπταν, 
όπως είναι φυσικό 
σε τέτοιου είδους 
ταξίδια. 

Δεν θα παρα-
λείψουμε να τονί-
σουμε ότι, το επί-
σημο αυτό ταξίδι 
μας προβλημάτισε 
για το κατά πόσο 
θα μπορέσουμε να 
ανταποδώσουμε 
επάξια την φιλοξε-
νία που έγινε στην 
αντιπροσωπία του 
νησιού μας, αφού 

Θα πρέπει στις θάλασσες μας να μη 
βλέπουμε να πλέουν πολεμικά πλοία

Το θαλαμηγό σκάφος «Όστρια» με καπε-
τάνιο τον Μάκη  Ρόδη και πλήρωμα τον 
Γιώργο Κωνσταντινίδη απέπλευσε από το 
λιμάνι της Σύμης στις 15.30 της Τρίτης 2 
Μαρτίου. Το Δήμο εκπροσώπησαν ο Δήμαρ-
χος κ. Λευτέρης Παπακαλοδούκας και ο 
αντιπρόεδρος του Πνευματικού κέντρου και 
πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβου-
λίου κ. Σάββας Αλεξόπουλος, μαζί τους και 
ο υπεύθυνος σύνταξης της εφημερίδας «Τα 
Νέα της Σύμης» και συνεργάτης της ιστοσε-
λίδας «SymiGreece.com»  κ. Δημήτρης Χρυ-
σοχόος. Στην παρέα προστέθηκαν και επιχει-
ρηματίες του νησιού μας οι οποίοι επωφελή-
θηκαν της ευκαιρίας, αφού είχαν προσκληθεί 
από Τούρκους επιχειρηματικούς παράγοντες. 
Το διαφημιστικό υλικό, τόσο του Δήμου όσο 
και των επιχειρήσεων, το οποίο είχε αναλάβει 
να διανείμει ο κ. Σ. Αλεξόπουλος μπορούμε 
να πούμε ότι ήταν επαρκές.

Μετά από μια ώρα ταξίδι φθάσαμε στο 
λιμάνι Buzburun όπου οι τοπικές Αρχές με 
επικεφαλής τον Δήμαρχο και αρκετό κόσμο 
μας περίμεναν. Μετά τις αναμνηστικές φωτο-
γραφίες, η αντιπροσωπεία κατευθύνθηκε στο 
Δημαρχείο της πόλης όπου έγιναν οι προβλε-
πόμενες προσφωνήσεις, αντιφωνήσεις και τα 
κεράσματα. Τελικός προορισμός το Marmaris 
όπου έγιναν οι διανυκτερεύσεις.

Με επίσημα αυτοκίνητα τα οποία διατέ-
θηκαν από την επαρχία της Mugla, αλλά και 
με μικρό πούλμαν αναχωρήσαμε και μετά 
από ταξίδι μιας ώρας φθάσαμε στις 7.30 μ.μ. 
στο ξενοδοχείο «Turban» της Μαρμαρίδας. 

Στη λέσχη αξιωματικών της Αστυνομίας 
ο «Καϊμακάμης» παρέθεσε επίσημο δείπνο 
στο οποίο εκτός από τους προσκεκλημένους 
από τη Σύμη, παρακάθησαν οι τρεις Δήμαρ-
χοι των γύρω Δήμων, περιφερειακοί σύμβου-
λοι, οι επικεφαλείς των υπηρεσιών του στρα-
τού, Αστυνομίας, Λιμεναρχείου, Τελωνείου 
και επιχειρηματίες. Η βραδιά, με τα πλούσια 
εδέσματα, κύλησε όμορφα και ο διερμηνέας, 
ο οποίος είχε προσκληθεί για την επίσκεψη, 
δεν προλάβαινε να μεταφράζει. Φυσικά, μετά 
το δείπνο οι περισσότεροι από τους συνδαι-
τημόνες δεν παρέλειψαν να συνεχίσουν την 
διασκέδασή τους μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες. 

Την επομένη από τις 9.30 άρχισαν οι επί-
σημες επισκέψεις με πρώτη, αυτή στο Δημαρ-
χείο του Μαρμαρίς. Ακολούθησε επίσκεψη 
στο γραφείο του «Καϊμακάμη» όπου πλήθος 
δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων 
περίμεναν τον Δήμαρχο της Σύμης να κάνει 
δηλώσεις. Ακολούθησε επίσκεψη στους ετέ-
ρους των Δημάρχων της ευρύτερης περιοχής, 
και στις 13.30 αναχωρήσαμε για την έδρα της 

« Συνέχεια από τη σελίδα 1

θα πρέπει να γνω-
ρίζουν οι αναγνώ-
στες μας ότι, σ’ 
αυτήν δεν συνέ-
βαλαν οικονομικά 
μόνο οι Δήμοι των 
απέναντι περιοχών, 
αλλά και επιχειρη-
ματικοί παράγο-
ντες. 

Σε όλες τις επίσημες συναντήσεις οι αρμό-
διοι δέχθηκαν ότι ανασταλτικός παράγοντας 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρα-
θεριστών αλλά και των Τούρκων κατοίκων, 
είναι η «visa», κι αυτό γιατί εκτός του υπερ-
βολικού χρηματικού ποσού που χρειάζεται 
να καταβληθεί για την έκδοσή της, απαιτεί-
ται και η μετάβαση του κάθε ενδιαφερόμενου 
στη Σμύρνη. Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος 
της Σύμης προέτρεψε τις τουρκικές Αρχές 

παράλληλα με αυτόν, να κάνουν παραστά-
σεις στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, 
ώστε να λειτουργήσει ένα γραφείο έκδοσης 
«visa» στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας ή 
στο Marmaris. Η πρότασή αυτή συζητήθηκε 
και στη συνεδρίαση του τοπικού κοινοβου-
λίου, όπου μίλησε και ο κ. Παπακαλοδούκας, 
και έγινε ομόφωνα δεκτή από όλες τις παρα-
τάξεις. 

Να τονίσουμε ότι στη συνεδρίαση ο 
εκπρόσωπος της Datca μίλησε με θερμά λόγια 
για τη Σύμη, μη παραλείποντας να αναφερθεί 
στις κοινές εκδηλώσεις που διοργανώνονται 
κάθε χρόνο από τους δύο Δήμους, και στην 
τόνωση της αγοράς από του Συμιακούς αλλά 
και τους ξένους που, κάθε Σάββατο επισκέ-
πτονται τη Datca. 

Τέλος θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι, 
με τον χαρακτηρι-
σμό του λιμανιού 
του Bozburun 
σε λιμάνι εισό-
δου-εξόδου, η 
κίνηση θα αυξη-
θεί σημαντικά, 
αφού οι Τούρκοι 
πλοιοκτήτες θα 
εξοικονομήσουν 
αρκετά χρήματα 
από την καταβολή 
των «λιμανιάτι-
κων» στις γύρω 
μαρίνες (Bodrum, 
M a r m a r i s , 
Orchani,κλπ) και 
έτσι οι τιμές θα 
είναι πιο ελκυστι-
κές. 

Ο Δήμος Σύμης ήδη βρίσκεται σε συνεν-
νοήσεις με το Δήμο του Bozburun για την 
οργάνωση κοινών εκδηλώσεων τον Οκτώ-
βριο ή Νοέμβριο κάθε χρόνου. 

Με την άφιξή του στη Σύμη, ο Δήμαρχος 
υλοποίησε την δέσμευσή του και απευθύν-
θηκε γραπτώς στο υπουργείο Εξωτερικών, 
ζητώντας να εξεταστεί το ζήτημα. Στην επι-
στολή αναφέρει. 

«Ύστερα από επίσημη πρόσκληση που 
είχαμε από τοπικούς παράγοντες της Διοικητι-
κής Περιφέρειας MUGLA της Τουρκίας, πραγ-
ματοποιήσαμε επίσκεψη από 2-5 Μαρτίου και 
είχαμε σειρά επαφών με τους Δημάρχους των 
Δήμων της συγκεκριμένης περιοχής, καθώς 
και με άλλους ανώτερους αξιωματούχους και 
παράγοντες του τουρισμού. 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διερεύνηση 
των δυνατοτήτων για περαιτέρω ανάπτυξη των 
τουριστικών σχέσεων των δύο περιοχών και το 
τι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν γι’ αυτό. Κοινή 
διαπίστωση ήταν ότι ο πλέον ανασταλτικός 
παράγοντας για την καλύτερη ανάπτυξη και 
ιδιαίτερα αυτή την περίοδο με την οικονομική 
κρίση, είναι η διαδικασία έκδοσης βίζας στους 
Τούρκους υπηκόους που επιθυμούν να επισκε-
φθούν τα νησιά μας και αυτό, γιατί θα πρέπει 
να απευθυνθούν στο προξενείο της Σμύρνης 
το οποίο απέχει από τις παράλιες πόλεις, αλλά 
και η διαδικασία είναι χρονοβόρα. 

Για τους λόγους αυτούς θα παρακαλού-
σαμε να εξετάσετε το κατά πόσο είναι εφικτό 
να λειτουργήσει γραφείο στην πόλη MUGLA ή 
στο Μαρμαρίς, το οποίο θα ασχολείται απο-
κλειστικά με την έκδοση του αναφερόμενου 
ταξιδιωτικού εγγράφου. Σας ενημερώνουμε 
ότι παρόμοιο αίτημα θα σταλεί προς τις υπη-
ρεσίες σας από τουρκικές Δημοτικές Αρχές της 
περιοχής. 

Πιστεύουμε ότι, αν το εν λόγω πρόβλημα 
αντιμετωπιστεί θετικά από την πλευρά σας, τα 
οικονομικά οφέλη θα είναι τεράστια για τον 
τόπο μας».

Για περισσότερες φωτογραφίες από την 
επίσημη επίσκεψη στη Τουρκία:

www.SymiGreece.com/symiblog080310gr.htm

Ο Δήμαρχος Σύμης μιλάει στο τοπικό κοινοβούλιο στα Mugla 

Το λιμάνι του Bozburun

Ο Δήμαρχος Σύμης με βουλευτή της περιφέρειας Mugla

Φώτογραφίες © Δημήτρης Χρυσοχόος

Ο Δήμαρχος Σύμης με έναν από τους δημάρχους της περιφέρειας Mugla
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Πασχαλινό Μήνυμα του Σεβασμιώτατου 
Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσόστομου
ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ 
ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟ-
ΛΕΩΣ ΣΥΜΗΣ, ΤΗΛΟΥ ΧΑΛΚΗΣ & 
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ

Αγαπητοί αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω,
η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού 

Χριστού, είναι το μεγαλύτερο γεγονός της 
παγκοσμίου ιστορίας. Γεγονός μεμαρτυρη-
μένο και αδιάσειστο. Αποτελεί το θεμέλιο 
της πίστεώς μας. Είναι το κέντρο και ο 
άξονας του Εκκλησιαστικού μας οικοδο-
μήματος. Γι’ αυτό και η Ορθόδοξος Εκκλη-

σία μας είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. 
Ο Κύριος δια της Αναστάσεώς Του ενίκησε 
την αμαρτία και την φθορά, επάτησε τον 
θάνατο, συνέτριψε την κακία, και κατήρ-
γησε τον διάβολο. Ο Κύριος δια της Ανα-
στάσεώς Του μας εχάρισε: Την αληθινή 
ζωή και την αιώνια χαρά. Την δικαίωση και 
την αποκατάσταση της ηθικής τάξεως στον 
κόσμο. Την νίκη της χαράς και της ευτυχίας 
εναντίον του πένθους και της λύπης. Την 
νίκη της συγγνώμης εναντίον του μίσους. 
Την νίκη της ελπίδος και της αισιοδοξίας 
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εναντίον της απελπισίας. Την καινή κτίση, 
την άλλη βιοτή.

Ο Κύριος δια της Αναστάσεώς Του μας 
καλεί: Να τον ακολουθήσουμε ανεπιφύλα-
κτα με πίστη ζωντανή και ταπείνωση. Να 
του δώσουμε τον εαυτό μας για να τον ανα-
πλάσει και να τον αναμορφώσει. Να ανα-
καινίσει την φθαρμένη από την αμαρτία 
ανθρώπινη φύση μας. Ο Αναστάς Κύριος 
χαρίζει παρηγοριά σε όλους, όσοι παραμέ-
νουν πιστοί στα ιδανικά και τις αξίες, και 
αγωνίζονται σήμερα για την επικράτηση 
της αλήθειας και της αρετής.

Αγαπητοί μου Αδελφοί,
ο κόσμος που ξέρουμε και στον οποίο 

ζούμε είναι στραμμένος στην ύλη, στα εφή-
μερα και τα παροδικά της ζωής, με φρόνημα 
εμποτισμένο από το σκοτάδι των παθών και 
των ελαττωμάτων. Είναι κόσμος φθοράς 
και ματαιότητος, εγκλήματος και αδικίας, 
διαιρέσεως και ανταγωνισμού, αποστασίας 
και πλάνης. Επιβάλλεται αυτός ο κόσμος 
να παραχωρήση την θέση του σ’ ένα άλλο, 
νέο, φωτεινό, ελπιδοφόρο και Αναστάσιμο. 
Για να συμβεί όμως τούτο, πρέπει πρώτα 
εμείς οι ίδιοι ν’ αγωνισθούμε, και να επι-
διώξουμε την ηθική ανύψωση και την 
μεταμόρφωσή μας, την πνευματική μας 
Ανάσταση. Μόνο ο Αναστημένος Χριστός 
μας «αφθαρτίζει καινοπρεπέστατα, απαθα-
νατίζων το πρόσλημμα» και «νεοποιεί τους 
γηγενείς». Μόνον εκείνος ανασταίνει πνευ-
ματικά όσους πιστεύουν και συνδέονται με 
την μετοχή τους στην Θ. Ευχαριστία μαζί 
Του. Ας συναντηθούμε με την αληθινή 
ζωή, με το φως, με τη χαρά, με την ελπίδα, 
που είναι ο Αναστημένος Κύριός μας.

Αγαπητοί μου Αδελφοί,
εύχομαι η ζωή σας να είναι μία πορεία 

φωτεινή, ειρηνική και χαρούμενη. Η δε 
χάρις και η ευλογία του αναστάντος Λυτρω-
τού και Σωτήρος Χριστού να είναι με όλους 
και ιδιαίτερα με τους αποδήμους συμπα-
τριώτες μας. «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ».

Μετ’ ευχών εγκαρδίων και αγάπης 
εν Χριστώ Αναστάντι.

Άγιον Πάσχα 2010

Ο Μητροπολίτης σας:
† Ο Σύμης Χρυσόστομος

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΠΙΤΙΩΝ
Επιδιορθώσεις, γενική συντήρηση, 

υδραυλικά, ξηλουργικές κατασκευές, 
βάψιμο. Για πληροφορίες 6942404572

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ – ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στην Αθήνα, διαμέρισμα διάρι 78τ.μ., 
επιπλωμένο, στην περιοχή Πατήσια. 

Τηλ. 22460 71372 μετά τις 15:00

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Παραθαλάσσιο οικόπεδο 4.800τ.μ., 500μ από 

την παραλία του ΝΟΣ στο δρόμο προς  
Νημποριό. Τιμή Ευκαιρίας! Τηλ. 6955305156

ΔΙΑΚΟΣ
Μέρα του Απρίλη,
Πράσινο λάμπος,
γελούσε ο κάμπος
με το τριφύλλι.

Ως την εφίλει
το πρωινό θάμπος,
η φύση σάμπως
γλυκά να ομίλει.

Εκελαδούσαν
πουλιά, πετώντας
όλο πιο πάνω.

Τ’ άνθη ευωδούσαν.
Κι είπε απορώντας
«Πώς να πεθάνω;» 

ΚΑΝΑΡΗΣ
Κάποιοι δαιμόνιοι
τον είχαν στείλει.
Έγινε αχείλι
κόσμου που επόνει.

(Ήρωες χρόνοι!)
Και πως εμίλει
με το φιτίλι,
με το τρομπόνι!  
   
Το πέρασμά του,
μήνυμα κρύο
μαύρου θανάτου.

Κι είχε το θείο
χέρι που φλόγα
κράταε κι ευλόγα.

Κ.Καρυωτάκης (1896-1928)

ΩΔΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Σαν πρασινίζει ο γαύρος στον Ασπροπόταμο,
τις νύχτες του Μάη με τις φωνές των 
αστεριών,
ξαναπαίρνεις, κάθε χρόνο, τα παλληκάρια 
σου
κι ανεβαίνεις άρρωστος και πετροβολημένος
προς το μεγαλείο των Αγράφων.   

Και τότε συγχωρείς όλους εμάς
και μας καταλαβαίνεις,
που ένας εδώ, ένας εκεί
πολεμάμε με χίλιους δαιμόνους
και μόλις προφταίνουμε, τελευταία στιγμή,
κι ακολουθούμε τη μεγάλη σου πορεία
πίσω από το ξυλοκρέβατο,
ενώ έρχονται κοντά σου,
πίσω από το λεκιασμένο σκούφο σου,
χωρίς φωνή, με μαύρα μάτια,
σύντροφοι του αγώνα, ο Λόρκας, ο 
Λουμούμπα,
ο Μπολιβάρ, ο Μαγιακόφσκης,ο Διέγο 
Ριβιέρα κι άλλοι πολλοί,
που κρύβονται από την αστυνομία του 
Μαυροκορδάτου. 

Σε παρακαλώ, καπετάνιε στρατηγέ μου,
άφησέ με να γινώ σωματοφύλακας σου,
να σε φρουρήσω σ’ όλη σου τη σύντομη ζωή 
ξέρω από παγίδες, ξέρω από παράσημα,
από εγγλέζους, από μυστικές συσκέψεις,
ξέρω από θάνατο, από υποψίες, μάθαμε.
Ξέρω τι αξίζει ένας λαϊκός στρατηγός,
τι αξίζεις.

Θανάσης Φωτιάδης (1921-1989)

Κώστας Καρυωτάκης
Θεωρείται ο σημαντικότερος των Ελλήνων 
ποιητών του Μεσοπολέμου. Αυτοκτόνησε 
στην Πρέβεζα την 21η Ιουνίου 1928. Η ποίησή 
του, συχνά σαρκαστική, εκφράζει το άγχος της 
γενιάς του, απαισιοδοξία, άρνηση, έλλειψη 
πίστης στη ζωή. Συλλογές του «Ο πόνος των 
ανθρώπων και των πραγμα΄των», «Νηπενθή», 
«Ελεγεία και σάτιρες».

Θανάσης Φωτιάδης
Γνωστός ως “αλιέας γλωσσικών βαρβαρι-
σμών” που αλίευσε από τον Τύπο, βιβλία, 
επιστολές, σχολικά εγχειρίδια και προφορικό 
λόγο και παρουσίασε στο βιβλίο «Το λιβάδι 
με τους μαργαρίτες» το 1965. Στο ευρύτερο 
κοινό έγινε γνωστός ως ο «συγγραφέας του 
Καραγκιόζη» με την έκδοση του βιβλίο του 
«Καραγκιόζης ο πρόσφυγας» το 1977.
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πριν την έναρξη της σαιζόν στο Γιαλό και 
στο Χωριό.

- Η τέταρτη μονάδα αφαλάτωσης έφθασε 
στο νησί μας και αναμένεται το συνεργείο 
της εταιρείας για την εγκατάσταση και λει-
τουργία της.

- Οι εργασίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου 
και στίβου προχωρούν κανονικά, όσο οι 
καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, ενώ στο 
κλειστό γυμναστήριο έχουν σχεδόν ολο-
κληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης της 
στέγης.

- Οι εργασίες στη μαρίνα στο Πέδι έχουν 
σταματήσει και αναμένεται να ανοίξει το 
ΕΣΠΑ ώστε να προχωρήσουν όπως αυτές 
του κλειστού.

- Το «Αναγνωστήριο» έχει τελειώσει, 
αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί 
ο εργολάβος δεν έχει τοποθετήσει το μπαλ-
κόνι. Αντίθετα ανησυχούμε για τις εργασίες 
στο Πνευματικό Κέντρο (Παλαιά Δημαρ-
χία).

- Τα έργα του ΧΥΤΑ (υγειονομική ταφή 
απορριμμάτων) στις Γλυφωνιές προχωρούν 
όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

- Τα σχολικά κτίρια του Πανορμίτειου 
και Ιωαννίδειου έχουν τελειώσει, σε αντί-
θεση με τις εργασίες στο ΕΠΑΛ (τεχνικό 
λύκειο), οι οποίες θα πρέπει να επισπευ-
σθούν, κατά τη γνώμη μας.

- Οι εργασίες εγκατάστασης και λει-
τουργίας του βιολογικού, που θα εξυπηρε-
τεί τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής 
του Χωριού, έχουν 

Η εξέλιξη των έργων στη Σύμη

Η σύνταξη έχει την άποψη ότι η συνεχής 
αναφορά στην πορεία εκτέλεσης των έργων 
της Σύμης, είναι κουραστική. Ωστόσο δεν 
είναι λίγοι οι αναγνώστες οι οποίοι σχεδόν 
απαιτούν τη συνεχή ενημέρωση γι’ αυτά. 
Έτσι λοιπόν για μια ακόμη φορά εν τάχει 
θα αναφερθούμε σε μερικά από αυτά.

- Συνεχίζει ο Δήμος τις πλακοστρώσεις 
και πραγματικά αλλάζει η όψη του Γιαλού. 
Ωστόσο θεωρούμε ότι θα πρέπει, το ταχύ-
τερο δυνατό, να πλακοστρωθεί το πεζοδρό-
μιο από την παλαιά Ιονική έως τα «Κασα-
πιά».

- Ο ΟΤΕ έχει ήδη ξεκινήσει το έργο για 
την τοποθέτηση των οπτικών ινών, αρχής 
γενομένης από το Νημποριό. Όπως μαθαί-
νουμε, θέλουν να τελειώσουν οι εργασίες 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ  chrysochoosd@yahoo.gr

περατωθεί και αναμένεται (έχει ήδη καθυ-
στερήσει) ο εργολάβος ώστε να τον θέσει 
σε λειτουργία. 

- Ολοκληρώθηκε η μελέτη του εμπορι-
κού προβλήτα από Πέταλο στης Ξυνίδας 
το Γιάλι και αναμένεται η ένταξή του στο 
ΕΣΠΑ (όποτε αυτό ανοίξει).

Μονάδες Αφαλά-
τωσης & Κρατική 
Χρηματοδότηση
Με ερώτησή της προς τον υπουργό 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
η βουλευτής Δωδεκανήσου της Ν.Δ. κ. 
Μίκα Ιατρίδη θέτει θέμα εξασφάλισης 
της λειτουργίας των μονάδων αφαλάτω-
σης στη Σύμη, αφού το αρμόδιο υπουρ-
γείο δεν χρηματοδοτεί τα λειτουργικά 
τους έξοδα (περίπου 700.000 ευρώ το 
χρόνο). 

Παράλληλα, ο Δήμαρχος με επιστολή 
του προς το αρμόδιο υπουργείο θέτει 
προ των ευθυνών της την κυβέρνηση, 
αφού η τυχόν μη σύναψη συμβάσεων με 
τους εργαζόμενους στη ΔΕΥΑΣ θα έχει 
σαν συνέπεια το κλείσιμό της και την 
παύση λειτουργίας των μονάδων αφαλά-
τωσης, το οποίο θα κοστίσει στο κράτος 
6.000.000 ευρώ, ποσό το οποίο παρα-
δέχεται και ο υφυπουργός κ. Σηφουνά-
κης σε κατεπείγουσα επιστολή του στις 
9/3/2010 προς τον ΑΣΕΠ, ζητώντας να 
εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων. 

Συγκεκριμένα η επιστολή του κ. 
Σηφουνάκη αναφέρει.

Κύριε Πρόεδρε
Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής μεταξύ των αρμο-
διοτήτων που ασκεί είναι και ο εφοδια-
σμός με πόσιμο νερό άνυδρων νησιών 
των νομών Κυκλάδων και Δωδεκανή-
σου. 

Μεταξύ των άνυδρων νησιών είναι 
και η Σύμη, στην οποία από το προηγού-
μενο φθινόπωρο λειτουργούν μονάδες 
αφαλάτωσης (μ/α).

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής μεταφέρει πόσιμο 
νερό στη Σύμη σε ετήσια βάση περί-
που 500.000 κ.μ. η δαπάνη του οποίου 
σε σημερινές τιμές θα ξεπερνούσε τα 
6.000.000 ευρώ. Το σημερινό λειτουργικό 
κόστος των μ/α ανέρχεται σε ετήσια βάση 
στις 500.000 ευρώ και κατά συνέπεια το 
Δημόσιο έχει μεγάλο οικονομικό όφελος.

Παρακαλούμε να επανεξετάσετε 
το αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Σύμης, 
που αφορά την έγκριση απασχόλησης 
προσωπικού με μίσθωση έργου, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα του Ν.3812/2009 
και το οποίο απορρίψατε με το ανωτέρω 
(α) σχετικό έγγραφό σας.

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

Η μαρίνα στο Πέδι, φωτογραφίες © SymiGreece.com

Το κλειστό γυμναστήριο στο Χωριό

Το γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου στο Πέδι

Η τέταρτη μονάδα αφαλάτωσης

Η πλακόστρωση γύρω από το Δημαρχείο

Το “Αναγνωστήριο” Αίγλη
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Τώρα και στη Σύμη!

ΕκΤέλΕΣη

Ξαρμυρίζουμε τον μπακαλιάρο για 24 
ώρες, αλλάζοντας το νερό πολύ συχνά.

Βγάζουμε την πέτσα και τον κόβουμε 
σε κομμάτια. Σε μια κατσαρόλα βράζουμε 
γάλα (τόσο όσο να σκεπάζει τον μπακαλι-
άρο) και ρίχνουμε το ψάρι για 10 λεπτά. 
Σουρώνουμε, πλένουμε καλά και ξεχωρί-
ζουμε σε φιλετάκια.

Πλένουμε καλά το σπανάκι και αφαι-
ρούμε τα νεύρα. Ψιλοκόβουμε τον άνηθο, 
το σκόρδο και τα φρέσκα κρεμμυδάκια.

Ζεματίζουμε το σπανάκι για 1΄. Σε ένα 
τηγάνι βάζουμε το λάδι και μόλις ζεστα-
θεί ρίχνουμε, τα κρεμμυδάκια για 1΄, το 
σκόρδο για 1΄, τον άνηθο για 1΄, το ξύσμα 
λεμονιού για 1΄, το χυμό λεμονιού και το 
σπανάκι για 2΄. 

Λαδώνουμε ένα ταψί, βάζουμε μια 
στρώση σπανάκι, το μπακαλιάρο, φρεσκο-
τριμμένο πιπέρι και την υπόλοιπη στρώση 
σπανάκι.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
για 30΄. 

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη γαλέτα 
με τα αμύγδαλα και λίγο φρεσκοτριμμένο 
πιπέρι. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη μπε-
σαμέλ πάνω στο φαγητό και το μείγμα 
γαλέτας, ψήνουμε στο γκριλ για 5 λεπτά ή 
μέχρι να ροδίσει. 

Έτοιμο

Υλικα για 6-8 αΤοΜα

– 1 1/5 kgr μπακαλιάρο παστό
– 2 kgr σπανάκι
– 10 φρέσκα κρεμμυδάκια
– 1 ματσάκι άνηθο
– χυμό από 2 λεμόνια και το ξύσμα από 1 
– 3 σκελίδες σκόρδο, 
– 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
– 6 κουταλιές γαλέτα
– 6 κουταλιές καβουρντισμένο αμύγδαλο,
– αλάτι και πιπέρι.

Για την μπεσαμέλ

– 1 κουταλιά αλεύρι
– 1 κουταλιά βούτυρο
– 1 ½ φλιτζάνι γάλα
– αλάτι και μοσχοκάρυδο 
   (βγαίνει 1 φλιτζάνι)

Μπακαλιάρος σπανάκι gratin

Φωτογραφίες © marmita.gr

Η Μοναστηριακή Επιτροπή της 
Ιεράς Μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ του 
Πανορμίτου Σύμης αποφάσισε να 
προβεί στην εκτέλεση του έργου «Επι-
σκευή- Συντήρηση κτιρίου και μετα-
τροπή του σε αποθήκη». 

Ο Προϋπολογισμός του έργου θα 
γίνει εργολαβικά. Ο εργολάβος θα ανα-
δειχθεί ύστερα από δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό που θα γίνει στα Γραφεία 
της Ιεράς Μονής την 27ην του μηνός 
Μαρτίου έτους 2010 και ώρα 11.00 π.μ. 
(ώρα λήξης των προσφορών). 

Εργολάβοι γίνονται δεκτοί κατα-
σκευαστές με ανάλογη κατασκευ-
αστική εμπειρία τουλάχιστον δέκα 
ετών. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με 
κατάλληλα παραστατικά (δελτία παρο-
χής υπηρεσιών ή βεβαιώσεις εκτέλεσης 
έργων). Ο εργολάβος θα αναδειχθεί 
αυτός που θα προσφέρει υψηλότερο 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και αφού 
καταθέσει για συμμετοχή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ύψους Ε540.00 (πεντακόσια σαράντα 
και μηδέν λεπτά) και να έχει εμπειρία 
και βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργων 

στην Ιερά Μονή Πανορμίτου. 
Αν στην πορεία εκτέλεσης εργα-

σιών διαπιστωθεί αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση ή κακοτεχνία η  Εφορεία της 
Ιεράς Μονής θα έχει δικαίωμα να λύσει 
τη Σύμβαση Έργου χωρίς αποζημίωση 
στον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερωθούν για την μελέτη από τα 
Γραφεία της Μονής στα τηλέφωνα 
22460-71354, 22460-71581 τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες. Τον ανάδοχο 
του έργου βαρύνουν όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, τρίτων, 
εισφορές Ι.Κ.Α. κ.τ.λ. Τα έξοδα δημοσί-
ευσης και ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο 
του έργου.

Το παρόν θα δημοσιευθεί σε τοπική 
ημερήσια εφημερίδα της Ρόδου, στα 
«Νέα της Σύμης» και θα θυροκολληθεί 
έξω από το Γραφείο της Ιεράς Μονής 
Πανορμίτου. Επίσης θα ανακοινω-
θεί μέσω του Ραδιοφωνικού Σταθμού 
Σύμης.

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΕΥΩΝ
ΚΑΙ Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ
85600 ΣΥΜΗ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 11/2010            Εν τη Ι.Μ. Πανορμίτου 08-03-2010

ΠΡοΣκληΣη ΕΝΔιαΦΕΡοΝΤοΣ

Ξενοδοχείο Savoy
Στο κέντρο της Ρόδου

www.savoyrodos.gr - Tηλ. +30 22410 20721/2
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Το Μαντείο
Καφέ ή ποτό με υπέροχη θέα προς Πέδι 

Παιδική Χαρά - Εύκολη πρόσβαση -
Πάρκινγκ - Ασύρματο Ίντερνετ

Περιοχή Αγίου Ελευθερίου, Χωριό
Τ 22460 71741

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

Κάθε μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος 
δεν θα πρέπει να έχει τουαλέτα; Τότε γιατί 
χρησιμοποιούν τις δημόσιες και στέλνουν τον 
κόσμο τους σ’ αυτές; Τουλάχιστον ας αναλάβουν 
να τις συντηρούν και να τις καθαρίζουν. 

Β.Μ., Ρόδος

Δημοτικό Ραδιόφωνο Σύμης
Κύριε Δήμαρχε, θα λειτουργήσει επιτέλους 
το ραδιόφωνο του Δήμου ή όχι; 

Το ραδιόφωνο αυτό που λειτουργούσε τα 
δύο τελευταία χρόνια με τις ωραίες ζωντα-
νές μουσικές εκπομπές των καθηγητών, της 
Παναγίτσας, την εκπομπή για τα ήθη και 
τα έθιμα του νησιού και την ενημέρωση. 

Αν και δεν τρέφω ιδιαίτερη συμπάθεια στον 
κ. Χρυσοχόο, εντούτοις έκανε καλή δουλειά 
στο ραδιόφωνο, όπως και στην εφημερίδα.

Γ.Κ., Ρόδος

Θα γίνει Φεστιβάλ Φέτος;
Η εφημερίδα σας θα μπορούσε να με πλη-
ροφορήσει αν φέτος το καλοκαίρι ο Δήμος 
θα κάνει φεστιβάλ; Όχι τίποτα άλλο, αλλά μ’ 
αυτή την κρίση καλό θα ήταν να το αναβάλει. 

Έτσι και ορισμένοι επαγγελματίες του 
νησιού θα καταλάβουν τι τονωτικές οικο-
νομικές ενέσεις θα χάσουν αν αυτό δε γίνει. 

Ας το τολμήσει ο Δήμος.   

Ε.Τ., Πειραιάς 

Δρομολόγια Πλοίων
Κατ’ αρχήν, να δηλώσω ότι δεν κατάγομαι 
από τη Σύμη, αλλά μένω και εργάζομαι (προ-
σωρινά) στο όμορφο νησί σας. 

Παίρνω το θάρρος να γράψω για κάτι που 
με λύπησε τις τελευταίες ημέρες. Ορισμένοι, 
όχι πολλοί, όλο χαρά μιλούσαν και διέδιδαν 
ότι τα πλοία του κ. Σπανού ανέβασαν στο δια-
δίκτυο τα δρομολόγιά τους, και ότι επιτέλους 
θα εξυπηρετούνται οι κάτοικοι. 

Εγώ, που όλο το χειμώνα έμεινα εδώ, μόνο 
τα πλοία 
«Πρωτεύς» 
και «Σύμη 
ΙΙ» έβλεπα 
καθημερινά, 
και απ’ ότι 
ρ ώ τ η σ α 
και έμαθα 
ανήκουν σε 
άλλη εται-
ρεία. 

Α κό μ η , 
αυτά εκτε-

Οργή και Θλίψη
Απέραντη ήταν η οργη και η θλίψη που 
ένιωσα σήμερα, καθώς πήγα μια  βόλτα στο 
Νημποριό, μετά από το αποτρόπαιο θέαμα που 
αντίκρισα. Στη στροφή στο Συκίδι βρισκόταν 
στο έδαφος, ξεριζωμένο το κυπαρύσσι που 
έστεκε εκεί πάνω από πενήντα χρόνια. Έπαθα 
σοκ. Το σοκ όμως συνεχίστηκε καθ΄όλη τη 
διάρκεια της πορείας μέχρι την Άγια Ειρήνη. 

Στη θέση των άλλοτε περήφανων κυπα-
ρισσιών τώρα υπήρχουν οι κομμένοι κορμοί 
τους, αποτέλσμα των εργασιών που πραγ-
ματοποιούνται για την τσιμεντώστρωση του 
δρόμου. Δεν ξέρω πως χαρακτηρίζεται μια 
τέτοια πράξη και ποιος ευθύνεται γι’αυτήν. 
Αυτό που ξέρω είναι πως κανένας λογικός 
και με έστω και λίγη οικολογική συνείδηση 
άνθρωπος μπορεί να τη δικαιοκολογήσει. 

Δεν είναι δυνατόν στους καιρούς μας, με 
τόσες προσπάθειες  που γίνονται παγκόσμια 
για την προστασία του πλανήτη μας, εμείς να 
κόβουμε και να ξεριζώνουμε δέντρα. Ταπεινή 
μου γνώμη είναι πως μπορεί να υπάρχει εξέ-
λιξη και να γινει αυτό ή οποιοδήποτε άλλο 
έργο χωρίς να επιβαρύνουμε τόσο το περι-
βάλλον που ζούμε και το σημαντικότερο, θα 
ζήουν τα παιδιά μας. 

Βεβαια τώρα πια το κακό έχει γίνει και 
τα δέντρα δεν μπορούν να ξαναβρεθούν στις 
θέσεις τους, θεωρώ όμως και απαράδεκτο να 
σιωπήσουμε και να το δεχτούμε έτσι απλά 
λέγοντας “τώρα έγινε”. Τότε σίγουρα θα 
γίνουν κι άλλα. Ίσως αν αντιδράσουμε έστω 
και τώρα, να αποφύγουμε “μερικά” άλλα στο 
μέλλον. 

Απλά λυπάμαι.
Σ.Π., Σύμη

www.SymiGreece.com/symiblog160310gr.htm

λούσαν τα άχαρα δρομολόγια μεταφοράς 
ασθενών και νεκρών, χωρίς να γίνεται διά-
κριση αν οι μεταφερόμενοι είναι υποστηρι-
κτές της συγκεκριμένης εταιρείας ή όχι. Τώρα 
που άνοιξαν οι καιροί και άρχισε η κίνηση, 
εκ του ασφαλούς δρομολογούν πλοία, μόνο 
και μόνο για το κέρδος και όχι για την εξυ-
πηρέτηση. 

Ευτυχώς, από συζητήσεις που έκανα, οι 
περισσότεροι από τους κατοίκους είναι υπο-
στηρικτές του έργου της τοπικής εταιρείας, 
ασχέτως αν έχουν παράπονα με τη Διοίκηση 
(πράγμα φυσικό και λογικό). 

Ελπίζω αυτοί που δεν έχουν καταλάβει 
ακόμη την προσφορά της τοπικής τους εται-
ρείας, γρήγορα να αναθεωρήσουν τις απόψεις 
τους. 

Αν θέλετε, δημοσιεύστε την επιστολή 
μου.

Δ.Π., Σύμη

Δημόσιες Τουαλέτες
Ότι και να κάνει η Δημοτική 
Αρχή, οι δημόσιες τουαλέτες 
στη Σύμη πάντα θα έχουν το 
χάλι τους, κι αυτό γιατί πάντα 
θα υπάρχουν… γουρούνια. 

Με τα δάχτυλά τους 
λερώνουν, κλέβουν βρύσες 
και σπάνε καζανάκια, σε 
γενικές γραμμές «καφρίλα». 
Έλεγε ο Δήμαρχος ότι θα τις 
γκρεμίσει. Γιατί δεν το κάνει; 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης ευχαριστούν θερμά τον κ. Μι-
χάλη Μοσκιού, πρόεδρο του Κοινωνικού Συλ-
λόγου “Ο Πανορμίτης” και τα μέλη του Δ. Σ. για 
τα ημερολόγια που λάβαμε.
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ήταν ότι κατά βάθος ζήλεψα τόσο την ομορ-
φιά του τοπίου  όσο και την ομορφιά του 
ανθρώπου. 

Πόσο θάθελα να νοιώσω έστω και για 
μια στιγμή την απλότητα της σκέψης, την 
απόλυτη πληρότητα και την ολύμπια γαλήνη 
του κυρ Μερκούρη που ζώντας μια γεμάτη 
και πολυτάραχη ζωή, στα στερνά του άραξε 
στο πιο απάνεμο και όμορφο λιμανάκι του 
κόσμου, τη Σύμη, κουβαλώντας απ’ τα 
πέρατα του κόσμου τις εμπειρίες και τις 
αναμνήσεις του που του τις θυμίζει κάθε 
φορά που χτυπάει η κινέζικη καμπάνα

βράχο που έμοιαζε να κατοπτεύει  και τον 
μικρό όρμο και το πέλαγος.

Πριν πατήσουμε τον ξύλινο διάδρομο 
που οδηγούσε στο ταβερνάκι, είδαμε μπρο-
στά μας μια εικόνα καταστροφής. Δυο τρεις 
βάρκες διαμελισμένες κοίτονταν στα χαλί-
κια της ακτής. Πρέπει να ήταν λυσσαλέο 
και μανιασμένο το θηρίο που έφερε αυτή 
την καταστροφή. Δίπλα στα ξύλινα και 
πλαστικά απομεινάρια ένας παππούς, αδύ-
νατος και πολύ ηλιοκαμένος  καθότανε και 
κοίταζε τη θάλασσα. Όταν μας είδε γύρισε 
προς εμάς. Η  φίλη μας που είχε μεγαλώσει 
στη Σύμη τον γνώρισε και του μίλησε με το 
μικρό του όνομα. Ο κυρ Μερκούρης χάρηκε 
που μας είδε, ενθουσιάστηκε όταν η φίλη 
μας του συστήθηκε κι άρχισε να μας περι-
γράφει με πόση μανία ο σορόκος  χτύπησε 
αλύπητα την περιοχή, καταστρέφοντας τα 
πάντα, περιγράφοντας εκφραστικά και σε 
άπταιστα συμιακά  την απελπισία του. Ποτέ 
μέχρι σήμερα δεν είχε ξανασυμβεί να γίνει 
καταστροφή σ’ αυτό το φυσικό απάγγειο 
λιμανάκι. 

Εκτός απ’ τα κατσίκια που έφταναν 
μέχρι το κύμα γλείφοντας τα κρόκαλα του 
γιαλού, ένα μεγάλο κοπάδι σφήκες μας 
εμπόδιζαν να φτάσουμε στο νερό. Τα νερά 
ήταν γάργαρα και διάφανα. Το τοπίο κατα-
πληκτικό. Γύρω-γύρω  βράχοι και στα δεξιά 
μας μικρές σπηλιές. Όταν βγήκαμε δεχτή-
καμε νέα επίθεση απ’ τις σφήκες που ενο-
χλήθηκαν, όπως φαίνεται, απ’ την παρουσία 
μας. 

Ο κυρ Μερκούρης είχε πάει στην άλλη 
άκρη της παραλίας και στεκόταν κάτω από 
μια μεγάλη συκιά που ήταν φυτεμένη στην 
άκρη του τοίχου μιας μικρής, κάτασπρης 
εκκλησίας. Τον πλησιάσαμε και ρωτήσαμε 
τι μοναστηράκι ήταν. Ο Αη Γιάννης ο Πρό-
δρομος μας είπε και μας προσκάλεσε μέσα. 
Είμαστε με το μαγιό, του είπαμε. Δεν πειρά-
ζει, μας προέτρεψε, ο άγιος δε βλέπει, μόνο 
εγώ βλέπω, μας απάντησε γελώντας.

Είχε χτίσει το μοναστηράκι με τα χεράκια 
του. Ήταν πολύ περιποιημένο, πλούσια στο-
λισμένο και καλοσυντηρημένο. Πάνω απ΄ 
την πόρτα της αυλής  υπήρχε ένα  καμπανα-
ριό και μια καμπάνα αρκετά μεγάλη δέσποζε 
στην κάτασπρη περίφραξη της εκκλησίας. 
Βγαίνοντας, εξέφρασα τον θαυμασμό μου 
για την καμπάνα. Ο κυρ Μερκούρης τότε με 
ρώτησε αν βλέπω τι γράμματα  ήταν χαραγ-
μένα πάνω στην καμπάνα. Θες η αντηλιά, 
θες η πρεσβυωπία μου, νόμισα ότι τα γράμ-

ματα ήταν ρώσικα. Μόλις 
το άκουσε τρελάθηκε. Τι 
ρώσικα, στραβή είσαι, 
με αποπήρε. Για κοίτα τα 

Η Καμπάνα του Μερκούρη

Ο Σεπτέμβρης είχε μπει στην τελευταία 
του βδομάδα. Ο καιρός καταπληκτικός. Ο 
ήλιος  καλοκαιρινός, η ατμόσφαιρα διαυ-
γής και λαγαρή. Οι ζημιάρηδες άνεμοι 
αφού έκαναν ήδη τις καταστροφές τους, 
τώρα ήταν σε διακοπές. Το λιμάνι της 
Σύμης γεμάτο με κάθε είδους πλεούμενο. 
Ο κόσμος γέμιζε τα καφέ και τις ταβέρνες. 
Με δυο λόγια περισσότερο έμοιαζε να είναι 
δεκαπενταύγουστος παρά προχωρημένο 
Φθινόπωρο.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτό-
μουνα το νησί. Από το 2004 κάθε χρόνο 
έκανα την βόλτα μου μέχρις εκεί. Πάντα 
ακολουθούσα την κλασσική ημερήσια δια-
δρομή. Πανορμίτης και Σύμη. Φέτος όμως η 
παρέα μου από τη Ρόδο με καταγωγή Συμι-
ακή, με φιλοξένησε σ’ ένα καταπληκτικό 
πέτρινο δίπατο σπίτι στο Πιτίνι.

Δεν χόρταινα να κοιτάζω τα χρώματα 
του λιμανιού όλες τις ώρες της ημέρας.   
Χάζευα με τις ώρες την κίνηση των πλε-
ούμενων που έμπαιναν και έβγαιναν στο 
λιμάνι κάνοντας απίστευτες μανούβρες . 
Ξετρελάθηκα όταν το καράβι της γραμμής 
«έπιασε» στο λιμάνι και κάνοντας μανού-
βρα,  ο καπετάνιος στη γέφυρα βρέθηκε 
πολύ κοντά στο μπαλκόνι μας όπου πίναμε 
το απογευματινό μας καφεδάκι.

Αυτή τη φορά η διαδρομή που ακο-
λούθησα ήταν αντίστροφη. Νοικιάσαμε 
αυτοκίνητο και πολύ πρωί πριν φτάσουν 
τα καράβια απ’ τη Ρόδο βρεθήκαμε στον 
Πανορμίτη. Αυτή την εικόνα θέλω να έχω 
μέσα μου όταν σκέφτομαι τον Πανορμίτη. 
Ηρεμία, γαλήνη, γαλάζιο ουρανού και 
θάλασσας, άσπρο του μοναστηριού και ο 
ήχος της καμπάνας που μας καλωσόριζε. 

Αφού η ψυχή μας γέμισε και αφού 
εφοδιαστήκαμε με τα φοβερά κουλούρια 
του φούρνου, φύγαμε. Θα ήταν κρίμα να 
χάσουμε το μπάνιο μας μια τόσο καταπλη-
κτική μέρα. Έτσι καταλήξαμε στην κοντινό-
τερη στον Πανορμίτη παραλία, έναν στενό 
όρμο στα νότια του νησιού την Μαραθού-
ντα.

Παρκάραμε κάτω από ένα μεγάλο πεύκο 
ενοχλώντας τα κατσίκια που έβοσκαν ελεύ-
θερα παντού. Φάνηκαν εξοικειωμένα με 
τους επισκέπτες, εμάς και άλλα δυο αυτοκί-
νητα που έφτασαν μετά από μας.

Κατεβαίνοντας στην μικροσκοπική  
παραλία, υπήρχε ένα μικρό, πολύ περιποιη-
μένο ταβερνάκι, ένας μικρός ξενώνας, τρία 
τέσσερα σπίτια στα χαμηλά κι ένα πάνω στο 

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΑΝΝΗ

καλύτερα, με προέτρεψε. Κινέζικα είναι, με 
μάλωσε. Πράγματι, προσέχοντας περισσό-
τερο, είδα ότι τα γράμματα ήταν  κινέζικα.

Καλά, του είπα ξαφνιασμένη, κινέζικη 
καμπάνα δεν μπορούσα να φανταστώ ότι 
υπάρχει. Πόσο μάλλον ότι βρέθηκε εδώ 
στην άκρια της Ελλάδας.

Είναι από το τελευταίο καράβι που δού-
λεψα, μας είπε. Το καράβι καταστράφηκε 
στην Κίνα και ο πλοιοκτήτης το πούλαγε 
κομμάτι – κομμάτι. Τότε κι εγώ του είπα να 
μου δώσει την καμπάνα. Κι εκείνος μου τη 
χάρισε. Έτσι έφερα την καμπάνα στο μονα-
στηράκι μου.

 Καλά κυρ Μερκούρη, τον 
ρώτησα, τόσο βαρύ πράγμα, πως 
το μετέφερες από τόσο μακριά, 
απόρησα εύλογα. 

Τότε ενοχλημένος απ΄ την 
περιέργειά μου, με κατακεραύ-
νωσε, θεωρώντας σαν το πιο 
φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο 
το να κουβαλάς μια καμπάνα απ’ 
την Κίνα:

Εγώ την κουβάλησα; Το αερο-
πλάνο την κουβάλησε.

Φύγαμε για τη Σύμη για να 
προλάβουμε το καράβι που θα 
μας γύριζε στη Ρόδο. 

Αφήσαμε στην γαλήνη, την 
ηρεμία και τη ρουτίνα της την 
Μαραθούντα. Σε λίγες μέρες θα 
έπεφτε η αυλαία του καλοκαιριού 
και θάπρεπε να περάσουν εννιά 
ολόκληροι μήνες μέχρι να ξανα-
πάρει την τουριστική της μορφή.

Μαζί με τις όμορφες εικόνες, 
το μαγευτικό τοπίο, τη γαλήνη 
και την ηρεμία που αφήσαμε 
πίσω μας, εγώ άφησα κι ένα κομ-
μάτι της ψυχής μου που γέμισε  
απ’ όλα όσα έζησα αυτές τις δυο 
μέρες στη Σύμη.

 Αυτό όμως που κατάλαβα 

Η παραλία της Μαραθούντας, φώτο ©  SymiGreece.com

ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                  2246370110
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                2246360413
Κ.Ε.Π.                   2246360400 
WATER Δ.Ε.Υ.Α.Σ.           2246070005
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ           2246360419
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ             2246071111
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ                           2246071205
ΤΕΛΩΝΕΙΟ                               2246071429
Δ.Ε.Η.                  2246071338
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ                         2246071315

ΙΑΤΡΕΙΑ
ΓΥΑΛΟΥ                         2246071290
ΧΩΡΙΟΥ                                       2246071316

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΧΑΡ.                     2246071272
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣ..                     2246072050

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝ.                     2246071888

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ                                           2246072294
ΑΛΦΑ                                                 2246071085
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                   2246071332

ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΑΝΕΣ                                   2246071100
ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ                   2246071077
SYMI TOURS                   2246071307

ΤΑΞΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ                   6945226348
ΓΙΩΡΓΟΣ                   6974623492
ΚΩΣΤΑΣ                                   6945252308
ΘΑΝΑΣΗΣ                   6946568731
ΘΟΔΩΡΟΣ                   6945531676
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                         6944105596
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Αποτελέσματα Ποδοσφαίρου
  13/3 Ευαγόρας – Α.Ο.Σ. 1-1
    6/3  Α.Ο.Σ. – Ο.Φ. Ιστρίου 4-1
  27/2  Ε.Ν.Α. – Α.Ο.Σ. 0-5
  20/2  Α.Ο.Σ. – Ροδιακός 4-1

Βαθμολογία (18η αγωνιστική)
1.	 Ευαγόρας 48 (15 3 0) 70:4 (+66)
2.	 Ασπίς Σαλάκου  44 (14 2 2) 39:10  (+29)
3.	 Διγενής 43 (13 4 1) 62:13 (+49)
4. Α.Ο.Σ. 32 (10 2 6) 42:21 (+21)
5.	 Θύελλα Πυλώνας 29 (9 2 7) 42:29 (+13)
6.	 Απόλλων Απολλώνων  27 (11 0 7) 36:21 (+15)
7.	 Π.Α.Σ. Ασκληπειού 27 (8 3 7) 30:19 (+11)
8.	 Ε.Ν.Α.  18 (5 3 10) 27:49 (-22)
9.	 Ο.Φ. Ιστρίου  18 (6 0 12) 22:41 (-19)
10.	Ροδιακός 15 (4 3 11) 25:48 (-23)
11.	Δαμάγητος 6 (2 0 16) 16:90 (-74)
12.	Πετρώνας 0 (0 0 18) 5:71 (-66)	

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.

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

Πλάκα έκανε στην Ε.Ν.Α ο  Α.Ο. Σύμης 
και με ένα ισοπεδωτικό 5-0, πέρασε 
νικηφόρα από τα Αφάντου. Έχοντας 
σε δαιμονιώδη μέρα τους Λουκίσσα 
και Παπανικολάου, οι οποίοι πέτυχαν 
από δύο γκολ μετέτρεψε σε… πάρτι 
έναν αγώνα με ιδιαίτερη βαθμολογική 
σημασία. Το «κερασάκι στην τούρτα» 

Τη… «γλέντησε» ξανά! Ε.Ν.Α. – Α.Ο.Σ. 0–5				

Αθλητική ενημέρωση για τη 
Σύμη τώρα και στο διαδύκτιο 

www.SymiGreece.com/grsport

έβαλε ο Τσαβαρής με κεφαλιά στο 72΄. 
Γκολ και φάσεις:

30΄: Ο Παπανικολάου επιχειρεί ένα 
σουτ από το ύψος της περιοχής και 
ανοίγει το σκορ. (0-1). 

35΄: Συρτό σουτ του Λουκίσσα 
μέσα από την περιοχή και 0-2 για τον 
Α.Ο.Σ.

48΄: Ο Στεφά-
νου τροφοδοτεί τον 
Παπανικολάου, ο 
οποίος  εξαπολύει 
έναν κεραυνό δίνο-
ντας προβάδισμα 
τριών γκολ στην 
ομάδα του.

56΄: Ο Στε-
φάνου βγάζει μια 
ωραία μπαλιά στον 

Διευρύνοντας ακόμη περισσότερο  το σερί νικών του, ο Α.Ο. 
Σύμης έφτασε σε μια άνετη επικράτηση  με 4-1 με αντίπαλο 
τον Ο.Φ. Ιστρίου. Η ομάδα μας παραμένει, μέχρι και την 17η 
αγωνιστική στην 4η θέση έχοντας συγκομιδή 31 βαθμών και 
βαδίζει ολοταχώς για τα μπαράζ! Τα γκολ για τον Α.Ο.Σ πέτυ-
χαν οι Στεφάνου (10΄), Καλλίαρος (35΄), Τσίκκης Ν. ( 45΄) και 
Καψής ( 70΄), ενώ για το σύλλογο της Νότιας Ρόδου μείωσε 
στο 90΄ο Πόλος.

Α.Ο. Σύμης:  Παπασάββας, Καραγιάννης, Φουντουραδά-
κης, Τσαβαρής, Παπανικολάου ( 46΄Τσίκκης Μ.), Καλλίαρος, 
Τσίκκης Ν., Μισσός, Στεφάνου ( 65΄Καψής), Λουκίσσας, Τσα-
ουσέλλης.

Ο.Φ. Ιστρίου:  Ανδριγιαννάκης, Καρδούλιας, Αναμουρλής, 
Χατζημιχάλης, Σεϊτης ( 46΄Πόλος), Αργυρού, Παπαδόπουλος, 
Σαρρής ( 46΄Αυγουστάκης), Κατσαράς, Βρετινάρης, Ζαμα-
ντάκης

Λουκίσσα κι εκείνος με τη σειρά του 
ανεβάζει κι άλλο το δείκτη του σκορ. 
(0-4).

72΄: Εκτέλεση φάουλ από  το 
Μισσό κι ο επερχόμενος Τσαβαρής 
κάνει το Ε.Ν.Α-Α.Ο.Σ 0-5.

Καλή η διαιτησία των Γιακουμάκη, 
Κοντού και Καλκαβούρα.

Ε.Ν.Α: Καστελλοριζιός, Βολονάκης 
(53΄Τσουπλίδης), Λόγγος (53΄Καπά-
νοφ), Στεργαλλάς, Πέρος, Νικολής, 
Μιχαήλοφ, Τσουρδιού, Γιαννακάκης, 
Λαουδίκος Σ., Σφουγγαριστός.

Α.Ο. Σύμης: Παπασάββας, Καψής, 
Τσαβαρής (75΄Λεβεντέρης), Τσαου-
σέλης, Παπανικολάου (62΄Μισσός), 
Καραγιάννης, Καλλίαρος, Μπαλα-
σκάς, Τσίκκης Ν., Στεφάνου, Λου-
κίσσας (60΄Τσίκκης Μ.).

Ο Στεφάνου κερνούσε, ο Λουκίσσας… 
σκόραρε και ο Α.Ο.Σ «μέθυσε» με 4 γκολ 
το Ροδιακό! Δείχνοντας χαρακτήρα μεγά-
λης ομάδας κατάφερε να πάρει μια σημα-
ντική νίκη που του δίνει βάσιμες ελπίδες 
για την κατάληψη της τέταρτης θέσης. 
Για την ομάδα μας δύο φορές βρήκε τα 
αντίπαλα δίχτυα ο Λουκίσσας (5’, 30΄) 
και από μία οι Καψής (60΄) και Στεφάνου 
(75΄). Για το Ροδιακό μείωσε προσωρινά 
σε 3-1 ο Αυγέρης στο 65΄με προβολή. 

Γκολ και φάσεις:  
5΄:  Ωραίος συνδυασμός του 

Στεφάνου με τον Λουκίσσα, με 
τον τελευταίο να ανοίγει το σκορ 
με πλασέ.

30΄: Σε ένα… replay της προ-
ηγούμενη φάσης, ο Στεφάνου 
πάσαρε στον Λουκίσσα κι αυτός 
ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 
2-0 πετυχαίνοντας  και το δεύ-
τερο προσωπικό του τέρμα.

35΄: Κερδισμένο πέναλτι από 
τον Στεφάνου. Την ποινή ανέ-
λαβε να εκτελέσει ο Λουκίσσας, 
ο οποίος δεν κατάφερε να κερ-
δίσει τον τερματοφύλακα του 
Ροδιακού.

60΄: Μετά από εκτέλεση 
φάουλ του Τσίκκη, ο Καψής 
με κεφαλιά έδωσε προβάδισμα 
τριών γκολ στον Α.Ο.Σ.

Κατά συρροή «βομβιστής»! Α.Ο.Σ. – Ροδιακός  4–1				
65΄: Ο Ροδιακός μείωσε προσωρινά 

σε 3-1 με προβολή του Αυγέρη.
67΄: Αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη 

κάρτα ο Ηλιάκης.
75΄: Συνδυασμός του Τσίκκη με τον 

Καλλίαρος, ο οποίος πασάρει στον Στε-
φάνου και διαμορφώνει το τελικό 4-1.

Από τον Α.Ο.Σ ξεχώρισαν οι Λουκίσ-
σας, Στεφάνου και Τσαουσέλης, ενώ από 
το Ροδιακό διασώθηκαν οι Μυλωνάς και 
Κωνσταντίνου.

Καλή η διαιτησία των Παπαγιαννίδη, 

Λάμπρου και Καλκαβούρα.
Α.Ο. Σύμης:   Παπασάββας, Τσαου-

σέλης, Καραγιάννης ( 60΄Μιχαήλου), 
Τσαβαρής, Καψής Γ., Παπανικολάου, 
Τσίκκης Ν., Τσίκκης Μ. ( 47΄Μισσός), 
Στεφάνου, Λουκίσσας ( 55΄Λεβεντέρης), 
Καλλίαρος.

Ροδιακός: Κωνσταντίνου, Μαυ-
ρουδής ( 20΄Ψίχας), Συμιξής, Αυγέρης, 
Καβουκλής, Ηλιάκης, Χατζηπαυλής ( 
80΄Τσιτσιπάς), Μπουλουντίδης, Καρί-
πης, Μυλωνάς, Βαραβάς (75΄Σβύνος).

ΤΑ ΝΕΑ του Μπάσκετ
Ντροπή σας κύριοι...
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. ορίστη-
καν για τις 13-14/3 τα παιχνίδια Α.Ο. Σύμης- Αίολος 
Κεφάλου και  Α.Ο. Σύμης- Ελπίδα Πεταλούδων.

 Όμως, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος η διοργα-
νώτρια αρχή ανέβαλε και τα δύο παιχνίδια, προκαλώ-
ντας τη δικαιολογημένη αγανάκτηση της ομάδας μας. 
Να θυμήσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο Α.Ο.Σ 
ζήτησε αναβολή στο παιχνίδι με τον Σταυρό Καλυ-
θιών και δεν την πήρε με αποτέλεσμα να μηδενιστεί. Η 
Ελπίδα Πεταλούδων ζήτησε από την Τ.Ε. την αναβολή 
του αγώνα, διότι δεν μπορούσε να διανυκτερεύσει στη 
Σύμη, κάτι που φυσικά προκαλεί ερωτήματα. Η Τ.Ε. 
έδωσε την αναβολή και μάλιστα ενημέρωσε και τον 
Αίολο Κεφάλου να μην ταξιδέψει στη Σύμη, προκει-
μένου και τα δύο παιχνίδια να γίνουν το επόμενο Σαβ-
βατοκύριακο. 

Με τι κριτήρια κύριοι της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. κρίνεται πότε 
θα δίνονται οι αναβολές; Φυσικά και η ομάδα μας έχει 
κάθε λόγο να διαμαρτύρεται! Και κάτι τελευταίο... 
Γιατί περίμεναν οι ιθύνοντες της Τ.Ε. να αναβάλλουν 
τα παιχνίδια την τελευταία στιγμή; Πάντως δεν υπάρχει 
περίπτωση το θέμα αυτό να περάσει έτσι απλά!

Ουραγός…
Τον αδύναμο Σταυρό Καλυθιών κλήθηκε να αντιμετω-
πίσει ο Α.Ο. Σύμης, στο πλαίσιο της 11ης  αγωνιστικής 
για το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας του μπάσκετ. 

Όμως, η ομάδα μας έχασε τον αγώνα στα χαρτιά, 
αφού δεν ταξίδεψε αδικαιολόγητα στη Ρόδο, με απο-
τέλεσμα να μηδενιστεί και να κυλήσει  στην τελευταία 
θέση του βαθμολογικού πίνακα. 

Ο λόγος είναι  πως δεν κατέστη δυνατό να συμπλη-
ρωθεί πεντάδα, λόγω προβλημάτων τραυματισμών 
αλλά και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Έτσι αποφα-
σίστηκε  να μην ταξιδέψει η ελλιπής αποστολή  στη 
Ρόδο, ενημερώνοντας την Τ.Ε. Δωδεκανήσου, η οποία 
και θα μηδενίσει την ομάδα μας. 

Όπως φαίνεται το τμήμα μπάσκετ δύσκολα θα απο-
φύγει την τελευταία θέση στη Β’ Κατηγορία.

Βαθμολογία (12η αγωνιστική)
1. Ε.Α. Καλύμνου 20 (9-2) 667-529 (+138)
2. Ελπίδα Πεταλούδων 19 (9-1) 669-485 (+184)
3. Ήλιος Ιαλυσού 19 (8-3) 597-522 (+75)
4. Κλεόβουλος Λίνδου 15 (3-9) 586-715 (-129)
5. Κολλέγιο Ρόδου 14 (6-3) 460-419 (+41)
6. Αίολος Κεφάλου  13 (4-5) 506-497 (+9)
7. Α.Ο. Παντηλιακός 12 (4-5) 431-451 (-20)
8. Σταυρός Καλυθιών 12 (1-10) 474-655 (-181)
9. Α.Ο. Σύμης 8 (1-7) 324-441 (-117)

* Ο Α.Ο. Σύμης έχει τρία παιχνίδια λιγότερα, ο Αίολος 
Κεφάλου δύο και οι Α.Ο. Παντηλιακός, Ελπίδα Πετα-
λούδων και Κολλέγιο Ρόδου από ένα.

Ο 1ος προβιβάζεται στην Α κατηγορία. Αν ο Γ.Σ. Δια-
γόρας παραμείνει στη Γ’ Εθνική, τότε στην Α κατηγορία 
προβιβάζεται και ο 2ος.

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

«Δάγκωσε» τον Ο.Φ.Ι! 
Α.Ο.Σ. – Ο.Φ. Ιστριού  4–1

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Την Κυριακή των Βαΐων (28 Μαρτίου), 

ο Α.Ο.Σύμης οργανώνει εκδρομή με 
το “Σύμη ΙΙ” στη Ρόδο, ΔΩΡΕΑΝ για 

τα μέλη και τους φίλους του σωματείου. 

Ώρα αναχώρησης από Σύμη 10:00
Ώρα αναχώρησης από Ρόδο 17:30 

Δηλώσεις συμμετοχής στην ΑΝΕΣ
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ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ  
chrysochoosd@yahoo.gr

Με την απόφαση του συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών Ρόδου, που πάρθηκε στη 
συνεδρίαση της 22/2/2010 και που εκδόθηκε 
στις 26/2/2010 δικαιώνεται για μια ακόμη 
φορά η ΑΝΕΣ και περίτρανα αποδεικνύεται 
ότι σωστά δόθηκε σ’ αυτήν η εκτέλεση των 
δρομολογίων με το πλοίο της εταιρείας 
«Πρωτεύς». Το όλο θέμα είχε ξεκινήσει 
ύστερα από καταγγελίες ανταγωνιστών της 
ΑΝΕΣ και δημοσιεύματα στον αθηναϊκό 
και τοπικό τύπο ότι, δήθεν παράνομα και 
καταχρηστικά η ΑΝΕΣ πήρε τη «γραμμή» επί 
υπουργίας Αρ. Παυλίδη. Αμέσως, με εντολή 
του εισαγγελέα διενεργήθηκε έλεγχος και 
επιτέλους, βγήκε η απόφαση. Η διοίκηση 
της εταιρείας εξέφρασε την ικανοποίησή 
της και όπως μας ανέφερε, από την πρώτη 
στιγμή ήξερε ότι θα δικαιωθεί, αφού δεν 
είχε διαπράξει την παραμικρή παρανομία, 
και ότι παράνομες μέθοδοι είναι έξω από τις 
πρακτικές της.

Τα δρομολόγια του «Πρωτέα» και του 
«Σύμη ΙΙ» κατέθεσε εδώ και αρκετό διάστημα 
η ΑΝΕΣ, για όλη την καλοκαιρινή περίοδο και 
περιέργως δεν έχει φθάσει ακόμη η έγκρισή 
τους (τουλάχιστον μέχρι σήμερα 15/3 που 
γράφονται αυτές οι γραμμές). Υπάρχουν 
ψίθυροι ότι κάτι περίεργο μεθοδεύεται, αλλά 
αν ισχύει κάτι τέτοιο δεν θα μείνει κρυφό για 
καιρό.

Σε 250.000 ευρώ υπολογίζεται η ζημιά 
της ΑΝΕΣ για το διάστημα που δρομολόγησε 
το «Σύμη ΙΙ», δηλαδή τους μήνες του 
χειμώνα, σύμφωνα με την απόφαση της 
Γεν. Συνέλευσης. Βρήκαμε εποχή για τέτοια 
ανοίγματα!! Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν 
να καταλάβουν τις δυσκολίες που περνά η 
εταιρεία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Το 
άγχος και ο αγώνας είναι καθημερινός, όπως 
και οι απογοητεύσεις από την αχαριστία. 
Όμως, δεν το βάζουν κάτω οι διοικούντες και 
σχεδιάζουν αντεπίθεση σε όσους προσπαθούν 
να την πλήξουν.     
Ενότητα και αγώνας μέτοχοι ! ! ! Αυτό πρέπει 
να είναι το σύνθημά μας. 

Ενότητα & Αγώνας
κ. Μέτοχοι


	March10_01_PDF.pdf
	March10_02_PDF.pdf
	March10_03_PDF.pdf
	March10_04_PDF.pdf
	March10_05_PDF.pdf
	March10_06_PDF.pdf
	March10_15_PDF.pdf
	March10_16_PDF.pdf
	March10_17_PDF.pdf
	March10_18_PDF.pdf
	March10_19_PDF.pdf
	March10_20_PDF.pdf

