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Μη βρίζετε 
τους 

Γερμανούς, 
σε λίγο θα 

περιμένουμε 
στην ουρά για 
να μας πάρουν 
εργάτες πάλι.
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Εδώ και καιρό μέσα από τις 
στήλες της εφημερίδας μας δεν 
παραλείπαμε να αναφερόμαστε 
στις δυσκολίες που είχε η ΑΝΕΣ, 
και στις προσπάθειες που κατέ-
βαλαν τα μέλη του Δ.Σ. ώστε να 
μπορέσει να τις αντιμετωπίσει. 
Δεν παραλείπαμε επίσης να ενη-
μερώνουμε τους μετόχους για 
να είναι σε εγρήγορση, αφού τα 
δύσκολα δεν ήταν δυνατόν να τα 
αποφύγουμε. 

Η οικονομική και κοινωνική 
κρίση, η αύξηση της τιμής στα 
καύσιμα, ο ανελέητος και εν πολ-
λοίς αθέμιτος ανταγωνισμός, η 
άρνηση των τραπεζών να χρημα-
τοδοτούν, η αδυναμία της πολι-
τείας να είναι συνεπής στις υπο-
χρεώσεις της (έγκαιρη εξόφληση 
επιδοτούμενων δρομολογίων) 
και άλλοι παράγοντες ανάγκαζαν 
το Δ.Σ. της εταιρείας να αναζητά 
άλλους τρόπους  ώστε να μπορεί 
στοιχειωδώς να ανταπεξέρχεται 
στα προβλήματα που συσσωρευ-
όντουσαν. 

Εξαντλώντας λοιπόν όλα τα 
περιθώρια –από ότι μπορούμε να 
γνωρίζουμε– η διοίκηση της ΑΝΕΣ 
κατέφυγε στην ύστατη λύση και 
ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει 
από την πολιτεία την υπαγωγή 
της στο άρθρο 99 του πτωχευτι-
κού κώδικα, ώστε να προστατευ-
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ρείας ΠΡΩΤΕΥΣ με το ίδιο πλοίο αλλά με αυξημένο 
κατά 500.000 € μίσθωμα ετησίως όπως προβλέπει 
η προκήρυξη. 

– Στην τροποποίηση στην σειρά προσέγγισης 
των νησιών στην επιδοτούμενη δρομολογιακή 
γραμμή Ρόδο - Σύμη - Τήλο - Νίσυρο -Κω και επι-
στροφή ως ακολούθως: Ρόδο - Τήλο - Νίσυρο - Κω 
και επιστροφή δύο φορές την εβδομάδα με υπο-
χρέωση εκτέλεση τεσσάρων (4) μη επιδοτούμενων 
δρομολογίων Ρόδο - Σύμη - Ρόδο. Με την τροποποί-
ηση αυτή θα βελτιωθεί το οικονομικό αποτέλεσμα 
κατά 500.000€ με 400.000€ από την αύξηση του 
ναυλολογίου Ρόδου - Σύμης λόγω του ότι ως μη επι-
δοτούμενο πλέον δεν θα υπάρχει η υποχρεωτική 
έκπτωση 40% περίπου στο ναύλο και με 100.000€ 
από την αύξηση της επιβατικής κίνησης προς τα 
νησιά Τήλο και Νίσυρο λόγω της μείωσης κατά 1 
ώρα και 30’ της διάρκειας του ταξιδιού (χωρίς την 
ενδιάμεση στάση στην Σύμη). 

– Στη μείωση του προσωπικού των γραφείων 
κατά 2 άτομα με εξοικονόμηση περίπου 50.000€. 

– Στην αλλαγή γραφείων στον Πειραιά και δια-
πραγμάτευση με ιδιοκτήτες των γραφείων της 
εταιρείας στην Σύμη και στην Ρόδο για μείωση των 
μισθωμάτων με εκτιμούμενη συνολική ετήσια εξοι-
κονόμηση περίπου 15.000€. Τέλος,

– Στην περικοπή των ετήσιων λειτουργικών 
δαπανών κατά 50.000€.

Φυσικό ήταν τα ΜΜΕ της περιοχής μας να 
αναφερθούν εκτενώς στην κίνηση αυτή της 
ΑΝΕΣ, αλλά και να κάνουν σύντομες αναδρο-
μές στην πορεία της. Τολμούμε να πούμε ότι 
όλα τα σχόλια και οι αναφορές ήταν κολακευ-
τικά. 

Παράλληλα, το δημοτικό συμβούλιο σε 
τακτική συνεδρίαση ενημερώθηκε από το 
Δήμαρχο για την κατάσταση που έχει διαμορ-
φωθεί και ομόφωνα ζήτησε από το Δ.Σ. της 
ΑΝΕΣ να καλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, 
ώστε να ενημερωθούν οι μέτοχοι. Μέχρι 
αυτή τη στιγμή που γράφεται το κείμενο, δεν 
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν έχει προσ-
διοριστεί η ημερομηνία σύγκλησής της, αλλά 
δεδομένου ότι η αίτηση για την υπαγωγή της 
εταιρείας στο άρθρο 99 θα εξετασθεί στις 5 
Μαΐου μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτή, 
αν είναι να γίνει, θα γίνει προς το τέλος του 
Μαϊου. Εξάλλου αυτού του είδους οι συνε-
λεύσεις θέλουν πολύ σοβαρή προετοιμασία. 
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θεί από τις όποιες κινήσεις των 
πιστωτών της. Το πολυμελές Πρω-
τοδικείο της Ρόδου έκανε δεκτό 
προσωρινά το αίτημα και αναμέ-
νεται η τελική απόφαση που θα 
παρθεί στις 5 Μαΐου. 

Με την υπαγωγή στο άρθρο 99 
η ΑΝΕΣ προσβλέπει:

– Στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου κατά 2.097.616€ με 
συμμετοχή όλων των πιστωτών 
και τραπεζών, εκτός των οφειλών 
του προσωπικού, με συμψηφισμό 
του 30% του ποσού που τους οφείλει η ΑΝΕΣ. 

– Στο διακανονισμός με τους Πιστωτές: Προμη-
θευτές, Λοιποί πιστωτές και Δημόσιο για την απο-
πληρωμή του υπολοίπου των απαιτήσεών τους με 
χρονοδιάγραμμα 4ετίας. Η αποπληρωμή των υπο-
λοίπων προς τις τράπεζες θα γίνει σύμφωνα με τα 
χρονοδιαγράμματα που ισχύουν στις υφιστάμενες 
συμβάσεις με συνολικό ετήσιο χρεολύσιο ποσό 
220.000€ περίπου. 

– Στην αποπληρωμή του υφισταμένου υπολοί-
που οφειλών του προσωπικού με χρονοδιάγραμμα 
4ετίας. 

– Στη διαπραγμάτευση με τις συνεργαζόμενες 
τράπεζες για την προεξόφληση των δεδουλευμέ-
νων τιμολογίων των επιδοτούμενων γραμμών για 
να μπορεί η Εταιρεία την επόμενη τριετία να αντα-
ποκριθεί στα λειτουργικά έξοδα του πλοίου στους 
4 μήνες που χρειάζεται η αποπληρωμή των τιμο-
λογίων. Από τις υφιστάμενες απαιτήσεις ποσού 
810.361€ θεωρεί ότι ποσό 300.000€ θα εισπραχθεί 
το 2011, ποσό 200.000€ το 2012 το δε υπόλοιπο 
310.381€ θα παραμείνει ως μέσο ετήσιο ανακυ-
κλούμενο υπόλοιπο. 

– Στη συμμετοχή στον διαγωνισμό της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής που 
θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2011 για την εξυπηρέ-
τηση των επιδοτούμενων δρομολογιακών γραμμών 
που μέχρι σήμερα εξυπηρετεί το πλοίο της εται-
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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 Κωνσταντίνος 6944105596 
Κώστας 6932245347 • Θανάσης 6946568731 
Θόδωρος 6945531676

Επιστολή Δημάρ-
χου για τις ελλεί-
ψεις στο ιατρείο
Επιστολή διαμαρτυρίας στον υπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. A. 
Λοβέρδο απέστειλε ο Δήμαρχος Σύμης για 
τις ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού στο νησί. 

Η επιστολή αναφέρει: 
«Θα θέλαμε να εφιστήσουμε την προ-

σοχή σας στο πρόβλημα που έχει προκύ-
ψει στο ιατρείο της Σύμης 

Για δεύτερη φορά η αγροτικός ιατρός 
παραιτήθηκε μόλις έλαβε το διορισμό της. 
Βρισκόμαστε έτσι με έναν μόνο αγροτικό 
ιατρό του οποίου η θητεία λήγει στις αρχές 
Ιουλίου. 

Γνωρίζοντας ότι η νέα προκήρυξη δεν 
έχει ακόμη γίνει και ότι από τη στιγμή που 
θα ανακοινωθεί μέχρι να έρθει ο /η για-
τρός στη Σύμη χρειάζονται 3-4 μήνες κα-
ταλαβαίνει εύκολα κανείς ότι η τουριστική 
περίοδος θα μας βρει μόνο με δύο ειδι-
κευμένους γιατρούς στους οποίους το νο-
σοκομείο (υπουργείο) δικαιολογεί 7 εφη-
μερίες στη διευθύντρια και 11 εφημερίες 
στον Επιμελητή Α’ Παθολογίας. Θυμίζουμε 
ότι άλλα μικρά νησιά με πληθυσμό παρό-
μοιο με τον πληθυσμό της Σύμης, έχουν 
διπλάσιο και τριπλάσιο προσωπικό. 

Το νοσοκομείο Ρόδου είχε υποσχεθεί 
πως θα ζητούσε για το ιατρείο Σύμης έναν 
επικουρικό γιατρό ειδικευμένο (διορίζεται 
για ένα έτος). 

Όταν το Υπουργείο Υγείας ζήτησε τον 
κατάλογο με τους επικουρικούς ιατρούς 
(15 για το νοσοκομείο Ρόδου) η Σύμη δεν 
είχε συμπεριληφθεί στις ανάγκες του νο-
σοκομείου. 

Όταν δε τους ζητήθηκε να μας σταλεί 
για 4 ημέρες αντικαταστάτης του αγροτι-
κού ιατρού ώστε να μπορέσει να επισκε-
φτεί τη μητέρα του στην Αθήνα που ασθε-
νεί ούτε αυτό έγινε δυνατό. 

Έτσι νοσοκομείο Ρόδου και ΥΠΕ ωθούν 
τους γιατρούς της Σύμης σε εξάντληση και 
παραίτηση που φαίνεται να είναι για τους 
γιατρούς η μόνη λύση. 

Η θέση του χειριστή ακτινολογικού πα-
ραμένει κενή καθώς και η θέση της μαίας 
μετά την παραίτησή τους. 

Μόνη βοήθεια η οκτάμηνη σύμβαση 
Τ.Ε. Νοσηλευτικής και οδηγού ασθενοφό-
ρου, που δεν λύνουν όμως το πρόβλημα 
σε μόνιμη βάση. 

Ζητούμε: 
1. Άμεσο διορισμό επικουρικού ιατρού 
2. Κάλυψη της θέσης αγροτικού ιατρού 
3. Προκήρυξη της θέσης χειριστού 

ακτινολογικού και μαίας 
4. Μετατροπή αγροτικού ιατρείου Σύ-

μης σε άγονο ώστε να μην είναι μόνιμα 
κενό.

Ανατρέχουμε στις δεσμεύσεις που 
κατά καιρούς έχουν δοθεί από τους αρ-
μόδιους για το θέμα συμπατριώτες μας 
υπουργό Φωτεινή Γεννηματά και καθηγη-
τή και βουλευτή Δημήτριο Κρεμαστινό και 
ζητούμε άμεσα την παρέμβαση όλων των 
αρμόδιων φορέων. 
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Η επιβίωση της ΑΝΕΣ
« Συνέχεια από το τη σελίδα 1

Η ΑΝΕΣ, εδώ και πολύ καιρό, είναι η μονα-
δική εταιρεία λαϊκής βάσης (1300 περίπου 
μέτοχοι) στην Ελλάδα που έχει συμπληρώσει 
τριάντα δύο (32) χρόνια συνεχούς λειτουρ-
γίας (χειμώνα-καλοκαίρι) και έχει υποκατα-
στήσει το κράτος στις υποχρεώσεις του απέ-
ναντι στους κατοίκους της Σύμης. Είναι μια 
εταιρεία που δημιουργήθηκε λόγω της ανά-
γκης σύνδεσης του νησιού με γειτονικά νησιά 
και για να εξαλείψει το αίσθημα απομόνωσης 
και εγκατάλειψης των κατοίκων. Στάθηκε ορό-
σημο η δημιουργία της στις αρχές της δεκαε-
τίας του 80, και η συμβολή της στην ανάπτυξη 
του νησιού υπήρξε καθοριστική σε υπερθε-
τικό βαθμό, συμβολή που της αναγνωρίζεται 
έως και σήμερα. 

Ενδεικτικά θα αναφερθούμε στη συζή-
τηση που έγινε σε ανύποπτο χρόνο, σε μια 

από τις τακτικές γενικές συνελεύσεις –στις 
οποίες, δυστυχώς, πάντα συμμετέχουν ελάχι-
στοι μέτοχοι. Ένας μέτοχος λοιπόν κατέθεσε 
την άποψη ότι ο κόσμος της ΑΝΕΣ (μέτοχοι) 
είναι πλέον αδιάφορος, αφού εδώ και πολλά 
χρόνια δεν του δίνεται μέρισμα και δεν βλέπει 
για ποιο λόγο να συμμετέχει και στις αυξήσεις 
μετοχικού κεφαλαίου. Τότε, ένας άλλος μέτο-
χος –κάτοικος Ρόδου- πήρε το λόγο και είπε 
τα εξής. «Η ΑΝΕΣ είναι η μοναδική εταιρεία 
που κάθε χρόνο δίνει μέρισμα, όχι μόνο στους 
μετόχους της αλλά και σε αυτούς που δεν 
είναι μέτοχοι, και αυτό γιατί πριν την ΑΝΕΣ 
αν κάποιος πούλαγε το σπίτι του με 10.000 
δρχ. σήμερα το πουλά με 100.000 ευρώ πού 
οφείλεται στη ραγδαία ανάπτυξη της Σύμης». 
Κανείς δεν πήρε το λόγο να αντικρούσει την 
άποψη αυτή. Η ΑΝΕΣ συνέβαλε λοιπόν στην 
οικονομική ανάπτυξη των κατοίκων του 
νησιού μας και μας έκανε οικονομικά εύρω-
στους. 

Καμιά σχέση με την όψη που είχε η Σύμη 
πριν 35 χρόνια. Συγκράτησε τον πληθυσμό της 
και δεν μαράζωσε, όπως συνέβη παλιότερα. 
Η ΑΝΕΣ πέρασε από μεγάλες φουρτούνες 
που δεν είναι γνωστές στους περισσότερους, 
κατάφερνε όμως κάθε φορά να τις ξεπερνά. 
Και τώρα δεν είναι λίγοι αυτοί (μέτοχοι και 
μη) που επιρρίπτουν ευθύνες για λάθη στις 
εκάστοτε διοικήσεις. 

Θα ήταν όλωσδιόλου παράλογο να ισχυ-
ριστεί ο οιοσδήποτε ότι δεν έχουν γίνει λάθη. 
Βεβαίως και έχουν γίνει– μόνο στα νεκρο-
ταφεία δεν γίνονται, όπου δεν υπάρχει ζωή 
παρά απόλυτη σιγή και απραξία, όπως λέει ο 
σοφός λαός– τα όποια λάθη όμως, δεν μπο-
ρούν να διαγράψουν με μια μονοκοντυλιά 
τα τριάντα δύο χρόνια επιτυχημένης πορείας 
της. Πορεία η οποία οφείλεται σ’ αυτούς που 
την διοίκησαν και την στελέχωσαν. Και δεν 
είναι πολλοί. Αφού πιο βολικό είναι να κρίνεις 
από το να κρίνεσαι. Εξάλλου για όσους γνω-
ρίζουν τη διαδικασία των συνελεύσεων, δεν 
βρέθηκε κάποιος κάποτε να καταψηφίσει την 
απαλλαγή των διοικητικών συμβουλίων από 
τις ευθύνες τους. 

Ας φανταστούμε τι θα γινόταν αν η διοί-
κηση και τα στελέχη της ΑΝΕΣ  υπέκυπταν το 
1984 στις πιέσεις και κατηγορίες που δεχό-
ντουσαν ώστε να μην επιμηκυνθεί το ΣΥΜΗ Ι 
κατά 8 μέτρα, και το πρωτόκολλό του από 160 
άτομα να πάει στα 360. Απλά θα είχε διαλυθεί 
η ΑΝΕΣ πριν καν ξεκινήσει. Και άλλα πολλά, 
που κάποτε θα πρέπει να βγουν στο φως. 

Λάθος της διοίκησης ήταν όταν το 1993 
δεν έκανε δεκτή την εισήγηση του τότε προ-
έδρου να προχωρήσει η ΑΝΕΣ σε αγορά 
υδροπτερύγων . Όλοι όμως όσοι διοίκησαν 
και διοικούν παίρνουν αποφάσεις πάντα με 
γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας και είναι 

άδικο να τους κατηγορούμε επειδή η εταιρεία 
έχει περιέλθει σε δεινή κατάσταση. Άλλωστε 
πάντα υπήρχε λειψανδρία για τη στελέχωση 
των διοικητικών συμβουλίων. 

Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η 
σημερινή διοίκηση απευθύνθηκε σε αρκε-
τούς, ώστε να προλάβει τα χειρότερα. Για 
παράδειγμα πρότεινε στους εμπόρους του 
νησιού να προπληρώσουν την μεταφορά των 
οχημάτων τους (που χάρη στην ΑΝΕΣ κερ-
δίζουν και καλά κάνουν) και δεν δέχτηκαν. 
Μόνο η Μονή του Πανορμίτη με τη μεσολά-
βηση του Μητροπολίτη έδωσε 16.000 ευρώ. 

Γνωρίζουμε επίσης ότι το Δ.Σ. πρότεινε 
πριν από αυτή την κίνηση στην εφορεία 
της Μονής να συμμετάσχει στην αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των 
100.000 ευρώ. Σε αντάλλαγμα, εκτός από τις 
μετοχές που θα έπαιρνε,για κάθε περιηγητή 
που θα μετέφεραν τα πλοία της ΑΝΕΣ στον 
Πανορμίτη, η ΑΝΕΣ θα έδινε κάποιο ποσό (10 
λεπτά). Δεν έγινε δεκτή η πρόταση αυτή από 
την εφορεία. 

Και εδώ εντοπίζεται διαχρονικά ίσως το 
μεγαλύτερο λάθος των διοικήσεων της ΑΝΕΣ. 
Δεν έδωσαν στον κόσμο να καταλάβει ότι η 
ύπαρξη της εταιρείας δεν θα μπορούσε να 
είναι ποτέ δεδομένη, αλλά ανά πάσα στιγμή 
υπήρχε ο κίνδυνος εξαφάνισής της, αφού 
νομοτελειακά τα πάντα έχουν αρχή και τέλος. 
Για το λόγο αυτό, θα έπρεπε να είχαμε και 
να έχουμε τα μάτια μας ανοικτά. Αντίθετα 
είχαμε όλοι επαναπαυτεί με την «καραμέλα» 
ότι η εταιρεία ανήκει σε όλους τους Συμια-
κούς (μέγα λάθος), και ότι έχει υποχρέωση να 
μας εξυπηρετεί όλους κατά το δοκούν μετό-
χους ή μη.

Μόνο ο Δήμος ανταποκρίθηκε, ίσως γιατί 
θεωρεί την ύπαρξή της αδιαπραγμάτευτο 
αγαθό. Κατηγορήθηκε όμως και αυτός (ιδιαί-
τερα ο Δήμαρχος). Ποιος άραγε Δήμαρχος της 
Σύμης θα σκεφτόταν να μη σταθεί στο πλάι 
της; Κανείς, μα κανείς. Από την εποχή των 
αειμνήστων Αγγελίδη και Χαβιαρά έως τον 
Μακρόπουλο, τον Σαρρή και τώρα τον Παπα-
καλοδούκα, όλοι ήταν και είναι συμπαραστά-
τες της ΑΝΕΣ, γιατί εκτός από Δήμαρχοι ήταν 
και είναι άνθρωποι που ζούσαν και ζούνε στο 
νησί μας, με ότι αυτό συνεπάγεται γι’αυτούς 
και τις οικογένειές τους. 

Κλείνοντας και για να μη μακρηγορούμε 
και πελαγοδρομήσουμε θα πρέπει να έχουμε 
κατά νου ότι, αν κάποιοι άλλοι ήρθαν και 
δραστηριοποιούνται τώρα στο νησί μας, αυτό 
έγινε όταν το τραπέζι ήταν ήδη στρωμένο με 
όλα τα καλά. Στα πέτρινα χρόνια της Σύμης, 
ήταν απόντες. Και κάτι ακόμα, δεν θα πρέπει 
να τους θεωρούμε δεδομένους, γιατί τα καρά-
βια έχουν «προπέλες» για να… μετακινούνται 
και σημαίες που ανεβοκατεβαίνουν… 

Καλή Ανάσταση σε όλους μας (όχι με τη 
θρησκευτική έννοια) και προσοχή!! Όποιος 
δεν έχει νύχια να ξυστεί –όπως λέει η λαϊκή 
παροιμία– να τα περιμένει όλα.
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Εκδηλώσεις 25ης Μαρτίου στη Σύμη
Με καλοκαιρινό καιρό γιορτάστηκε η γιορτή 
του Ευαγγελισμού και η επέτειος της 25ης 
Μαρτίου στη Σύμη. Από νωρίς το πρωί, 
πολύς κόσμος ανηφόρησε στην εκκλησία 
του Ευαγγελισμού στο Χαράνι για την πανυ-
γηρική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος 
του σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σύμης κ. 
Χρυσόστομου και την περιφορά της Ιερής 
Εικόνας. 

Ακολούθησε δοξολογία στον Αη Γιάννη 
και στις 12 το μεσημέρι πλήθος κόσμου 
παρακολούθησε την κατάθεση στεφάνων 
και τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση 
με τα πιτσιρίκια του νηπιαγωγίου να κλέ-
βουν για άλλη μια χρονιά την παράσταση! 
Μετά το τέλος της παρέλασης, οι εκδηλώ-
σεις συνεχίστηκαν στην κεντρική πλατεία 
του Γιαλού, όπου τρία χορευτικά συγκροτή-
ματα της Ειρήνης Μυλωνάκη παρουσίασαν 
ελληνικούς χορούς και ενθουσίασαν όλους 
όσους βρέθηκαν στην πλατεία. 

Χ.Μ.
Περισσότερες φωτογραφίες: 

25η Μαρτίου: www.SymiGreece.com/symi25.htm
Φαναράκια: www.SymiGreece.com/fanarakia11.htm

Φωτογραφίες  © SymiGreece.com 

63η Επέτειος Ενσωμάτωσης Δωδεκανήσου
Κάτω από ένα μουντό ουρανό και με τσου-
χτερό κρύο γιορτάστηκε η 63η επέτειος της 
ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την 
Ελλάδα. 

Γύρω στις 12 το μεσημέρι και μετά το 
πέρας της δοξολογίας στον Άη Γιάννη, έγινε 
η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των 
πεσόντων στο Γιαλό και ακολούθησε μαθη-
τική παρέλαση. Μετά το τέλος της παρέλα-
σης, επίσημοι και κόσμος ανηφόρησαν προς 
το Δημαρχείο για την καθιερωμένη δεξίωση. 

Χ.Μ.
Περισσότερες φωτογραφίες: 

www.SymiGreece.com/parelasi11a.htm

Η Ε.Γ.Σ. στην 
Ελασσόνα
Η Ενωση Γυναικών Σύμης μετά από 
πρόσκληση τριών Πολιτιστικών φορέων 
της Επαρχίας Ελασσόνας, του Συλλόγου 
Γυναικών Τσαριτσάνης, της Ενωσης Πο-
ντίων Ελασσόνας και του Πολιτιστικού 
Ποντιακού Συλλόγου Λόφου, συμμετείχε 
με την χορευτική ομάδα της, στις εκδη-
λώσεις της 25ης Μαρτίου 2011. Και οι 
τρείς Σύλλογοι συμμετείχαν στο Φεστι-
βάλ του νησιού μας μετά από πρόσκληση 
της Ε.Γ.Σ. 

Η εκδήλωση έγινε στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Ελασσόνας και συμ-
μετείχαν χορευτικές ομάδες και από τους 
τρείς Συλλόγους. Η Ε.Γ.Σ παρουσίασε την 
Σύμη, την ιστορία της, τις ασχολίες των 
κατοίκων από παλιά μέχρι σήμερα, τις 
παραδοσικές φορεσιές και τους χορούς, 
παράλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης προβάλονταν φωτογραφίες της 
Σύμης και από δραστηριότητες του Συλ-
λόγου.

Στη χορευτική ομάδα συμμετείχαν 15 
χορευτές τους οποίους και ευχαριστούμε 
και είναι: Κατσαράς Νικόλας, Νικολέττος 
Θοδωρής, Ζαννής Θανάσης, Τσαβαρής 
Θανάσης, Τσαβαρής Πάρης, Κρητικού Ει-
ρήνη, Κρητικού Μαρία, Μισσού Δικαία, 
Αντώνη Μαρία, Νικόλη Δούκισσα, Παπα-
θεοδωράκη Πολίνα, Τίτο Χριστίνα, Σκου-
λουδή Δήμητρα, Χατζηπέτρου Ευαγγελία 
και Χατζηπέτρου Σωτηρία. Παρουσίασαν 
τους χορούς: Ω Παερμιώτη Συμαικέ Συρ-
τός, Ισος, Ζερβόδεξος συρτός « Νανού», 
Πηδηχτός, Σπερβέρι Ροδίτικο, Η βράκα, 
Μηχανικός, Καρσιλαμάς, Άσσος - συρτός 
κοφτός, Σούστα Σύμης  που χορεύτηκε 
από όλους τους χορευτές.

Το Δ. Συμβούλιο της Ε.Γ.Σ. ευχαριστεί 
θερμά και τους τρείς Πολιτιστικούς φο-
ρείς για την πρόσκληση και την ζεστή φι-
λοξενία που προσέφεραν στην χορευτική 
ομάδα και τους συνοδούς.Επίσης ευχα-
ριστεί θερμά την Ναυτιλιακή εταιρία Δω-
δεκάνησος Seaways για την δωρεάν με-
ταφορά των χορευτών από Σύμη - Ρόδο 
- Σύμη, το πρακτορείο Gregory travel για 
τη μεταφορά με λεωφορείο της ομά-
δας στο αεροδρόμιο της Ρόδου και τους 
Αδελφούς Γεωργά για την φιλοξενία της 
ομάδας στο Ξενοδοχείο Πλάζα στη Ρόδο.  
Ευχαριστούμε και τις τρείς κυρίες που 
συνόδευσαν τα παιδιά, την Μπάκα Σωτη-
ρία Γραμματέα του Συλλόγου, την Νικόλη 
Τζένη και Κρητικού Κούλα για την πολύτι-
μη βοήθεια τους.

Δ.Σ. Ένωσης Γυναικών Σύμης
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Όχι στις καλοκαιρι-
νές διακοπές λενε οι 
Βρετανοί
Στριμωγμένοι οικονομικά οι Βρετανοί και 
διακατεχόμενοι από ένα αίσθημα οικονο-
μικής ανασφάλειας, θυσιάζουν τις 15ήμε-
ρες καλοκαιρινές διακοπές τους στον ήλιο. 

Την πρόβλεψη αυτή έκανε εκπρόσω-
πος του μεγάλου ταξιδιωτικού πρακτορεί-
ου Τόμας Κουκ, σημειώνοντας πως παρα-
δοσιακά οι Βρετανοί δεν εγκαταλείπουν 
τις καλοκαιρινές τους διακοπές και προ-
τιμούν να κάνουν τις περικοπές σε άλλα 
κονδύλια. 

Κατά τα στοιχεία του συγκεκριμένου 
πρακτορείου όμως, οι κρατήσεις για το 
καλοκαίρι έχουν ανέβει κατά 4% στην Κε-
ντρική Ευρώπη, 11% στη Βόρεια Ευρώπη 
κι έχουν μειωθεί κατά 1% στην ανατολική 
και δυτική Ευρώπη. Οι μέσες τιμές πώλη-
σης έχουν αυξηθεί 4% στη Βρετανία και 
3% στην Κεντρική Ευρώπη.  

Δ.Π.Χ.

Επιστολή Δημάρχου
« Συνέχεια από το τη σελίδα 2

Η παρούσα επιστολή αποτελεί από-
σπασμα της υπ’ αριθμ 60/2011 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης κατά 
την οποία αποφασίστηκε ότι θα προβού-
με σε πιο δραστικούς τρόπους αντίδρα-
σης εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα τα 
παραπάνω ζητήματα. 

Ο Δήμαρχος 
Λευτέρης Παπακαλοδούκας»

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοι-
χεία του Υπουργείου Υγείας, από τους 
176 γιατρούς που προβλέπονται στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Ρόδου υπηρετούν μόνο 
92, ενώ υπάρχει έλλειψη ειδικοτήτων σε 
κλινικές όπως η νεφρολογική, η νευροχει-
ρουργική, η νευρολογική, η ψυχιατρική 
κ.ά. Λόγω της έλλειψης ιατρών, οι ανά-
γκες των εφημεριών καλύπτονται από 
ειδικευόμενους ή μένουν ακάλυπτες σε 
ορισμένα τμήματα από 10 έως 20 ημέρες 
το μήνα.

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

αυτή την επιλογή και τη στάση ζωής μας, 
είναι πρωτίστως  κρίση πνευματική. Η μονο-
μερής και εναγώνια ενασχόληση του σύγ-
χρονου ανθρώπου με την καθοδική πορεία 
των οικονομικών δεικτών και των αναπτυξι-
ακών μεγεθών, αποδεικνύει περίτρανα την 
πνευματική πενία και τις πραγματικές αιτίες 
του μεγίστου αυτού προβλήματος.

Αδελφοί μου, δεν είναι δυνατόν να απο-
ζητά κανείς απόλαυση χωρίς κόπο, πλούτο 
χωρίς μόχθο, Ανάσταση χωρίς σταύρωση, 

και θέωση χωρίς Θεό. 
Θέωση σημαίνει να 
γίνει ο άνθρωπος κατά 
χάριν Θεός. Αυτός είναι  
ο κατ’ εξοχήν σκοπός 
της επιγείας ζωής μας. 
Σταυρός και Ανάσταση 
είναι τα κοσμοσωτήρια 
γεγονότα, με τα οποία 
ο Θεάνθρωπος Ιησούς 
Χριστός έδωσε τη ζωή 
και το φως στον κόσμο. 
Ο καθένας μας σηκώνο-
ντας τον προσωπικό του 
Σταυρό, καθημερινώς 
ανεβαίνει τον δικό του 
Γολγοθά. Κανείς ας μην 
σταματήσει όμως εκεί, 
αφού «ανέστη Χριστός 
και ζωή πολιτεύεται». Ας 
ατενίζει τον Αναστημένο 
Κύριο και ας αντλεί πλη-
ρότητα, διάθεση αγω-
νιστική και αναστάσιμη 
δύναμη από Εκείνον, 
που πάτησε και συνέ-
τριψε τον άδη καταλίπο-
ντας σε μας τον Πανάγιο 
και Ζωοδόχο Του Τάφο, 
«την πηγήν της ημών 
Αναστάσεως».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Προς τον Αναστάντα Χριστόν ευχέτης σας

Ο Μητροπολίτης:
† Ο Σύμης Χρυσόστομος

ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ 
ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΜΗΣ, 
ΤΗΛΟΥ ΧΑΛΚΗΣ & ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ

Αγαπητοί αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω,
αγαλλίαση πνευματική και ευφροσύνη 

ουράνια πλημμυρίζουν την ψυχή μας, αυτή 
την σωτήρια και φωταυγή νύκτα, κατά την 
οποία ο  Θεάνθρωπος Κύριος «εξανέστη 
του Τάφου». Μετά τα κοσμοσωτήρια Πάθη 
και την Θεόσωμον ταφή, ήλθε το Πάσχα, η 
ημέρα της χαράς, με τον θρίαμβο του Εσταυ-
ρωμένου Θεού της αγάπης. Ο άγιος Γρηγό-
ριος ο Θεολόγος,  ερμηνεύοντας την έννοια 
της λέξεως Πάσχα, λέγει: «Πάσχα από του 
πάσχειν υπέρ ημών τον Χριστόν, και ενερ-
γών και προσφέρων την διάβασιν εκ του 
θανάτου εις την ζωήν, εκ της γης εις τους 
ουρανούς».

Πραγματικά˙ με την Ανάσταση του Χρι-
στού, συντελέστηκε και ολοκληρώθηκε μια 
διπλή διάβαση. Η πρώτη είναι το πέρασμα 
και η είσοδος του Υιού και Λόγου του Θεού 
δια της ενανθρωπήσεως, στην ανθρώπινη 
υλική πραγματικότητα. Τότε «εαυτόν εκέ-
νωσε μορφή δούλου λαβών…» και στη συνέ-
χεια «εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπή-
κοος μέχρι θανάτου… σταυρού» (Φιλιπ. β , 
7-8). Η δεύτερη διάβαση, αφορά τον πεπτω-
κότα άνθρωπο, δηλαδή όλους εμάς. Με την 
Ανάστασή Του ο Κύριος, μας προσφέρει την 
δυνατότητα, να διαβούμε εκ του θανάτου 
εις την ζωή και να ενωθούμε παντοτινά μαζί 
Του.

Σ’ αυτή την αναστάσιμη βεβαιότητα 
στηρίζεται ολόκληρη η πίστη, η εμπειρία 
και η μαρτυρία της Εκκλησίας. Η ζωή μας 
βέβαια έρχεται κάθε στιγμή αντιμέτωπη 
με το θάνατο και τις θανατηφόρες πνοές 
της αδικίας, του μίσους και της αμαρτίας, 
αλλά ο ίδιος ο θάνατος νικήθηκε οριστικά 
με την ένδοξη Ανάσταση του Σωτήρος. Για 
να μετέχουμε κι εμείς σ’ αυτό το ατέρμονο 
πανηγύρι της Βασιλείας Του όπου θάνατος 
δεν υπάρχει, οφείλουμε να παραμείνουμε 
ταπεινοί μαθητές και ακόλουθοί Του, βαδί-
ζοντας στα ίχνη που Εκείνος άφησε. Επειδή 
όμως πολλές φορές αποπροσανατολιζό-
μαστε από την ουρανόδρομη αυτή πορεία, 
η Εκκλησία ως φιλόστοργη μητέρα μας, με 
την διδασκαλία, τον πνευματικό αγώνα, την 
προσευχή, την νηστεία και την άσκηση όλων 

των χριστιανικών αρετών, μας παρέ-
χει πάμπολους παιδαγωγικούς τρό-
πους θεοφιλούς ορθοδόξου βιοτής.

Εφαρμόζοντας ο χριστιανός με 
συνέπεια στην ζωή του όλα αυτά 
τα θεία παραγγέλματα, αποφεύ-
γει την προσωπική επανάληψη του 
προπατορικού αμαρτήματος, που 
δεν είναι άλλο, παρά η επιλογή της  
εωσφορικής αποστασίας και αυτο-
νομίας του από τον Πανάγαθο Θεό. 
Η σατανοδίδακτη αυτονομία αφήνει 
τον άνθρωπο γυμνό, μακριά από τον 
ουράνιο προορισμό του, να προσπα-
θεί εναγωνίως μόνος να γεμίσει την 
κενότητα της ψυχής του με αναρίθ-
μητες εκτροπές και αμαρτωλές επι-
διώξεις, που απομακρύνουν την Χάρη του 
Θεού από την ζωή του και του στερούν την 
ελπίδα της σωτηρίας του. Εάν κανείς υπο-
κύψει σ’ αυτήν την παράλογη και αφύσικη 
επιλογή, τότε πλέον μεταβάλλεται σε ένα 
τραγικό πρόσωπο - δούλο των ακορέστων 
παθών και επιθυμιών του.

Ακριβώς εδώ, έχει τις ρίζες της και η δια-
βόητη κρίση της εποχής μας, η οποία όμως, 
επειδή σχετίζεται άμεσα και απορρέει απ’ 

Πασχάλιος ποιμαντορική 
εγκύκλιος του Σεβασμιώτατου 
Μητροπολίτου Σύμης 
κ. Χρυσόστομου

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πληροφορούμε όσες και όσους 

έχουν συγγράψει κάποιο βιβλίο 
και θα ήθελαν να βρίσκεται στις 
προθήκες του Αναγνωστηρίου 
«Η Αίγλη» ότι μπορούν να το 
αποστέλλουν στην παρακάτω 
διεύθυνση.

κ. Σωκράτη Μαρούλη
για Αναγνωστήριο «Η Αίγλη»
85600 Σύμη , Δωδεκάνησα

Με την παραλαβή θα 
αποστέλλεται επιστολή προς τον 
αποστολέα.
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Η Ώρα της Γης στη Σύμη
Μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν το 
Σάββατο 26 Μαρτίου, στην πρόσκληση του 
μέλους της Εθελοντικής Περιβαλλοντικής 
Ομάδας Σύμης (Ε.Π.Ο.Σ.) Νίκου Ψαρρού, για 
να δηλώσουν συμμετοχή στην Ώρα της Γης. 

Έτσι, αρκετός κόσμος συναντήθηκε στις 
20.30 στο γεφυράκι (Καντιρίμι), όπου και 
παρέμεινε για μία ολόκληρη ώρα ανάβο-
ντας κεριά και δίνοντας το δικό του μήνυμα 
σε αυτήν τη συμβολική προσπάθεια για τον 
αγώνα ενάντια στις κλιματικές αλλαγές. 

Τη δική τους μουσική νότα χάρισαν 

Μας δουλεύουν;
«Κατέβασαν τον διακόπτη» για μία 
ώρα το Σάββατο ανά την υφήλιο για να 
γλιτώσουμε ενέργεια και να νοιαστού-
με για την κλιματική αλλαγή. Όλα καλά 
κι ωραία, νοιαστήκαν οι πολίτες ανά 
την υφήλιο, κατέβασαν και τον διακό-
πτη και μετά το πέρας των 60 λεπτών 
επέστρεψαν στις γνωστές καταναλωτι-
κές πρακτικές τους με ήσυχη συνείδη-
ση και ολίγη από εθελοντισμό. 

Ωστόσο η ραδιενέργεια στην Ιαπω-
νία κατακτά νέο ρεκόρ, το νερό δεν 
πίνεται, το φαΐ δεν τρώγεται, το ραδιε-
νεργό σύννεφο ταξιδεύει, αλλά δεν συ-
ντρέχει λόγος, αφού εμείς κάναμε την 
συμβολική μας πράξη και κατεβάσαμε 
τον διακόπτη. 

Το γελοιότερο και ενοχλητικότερο 
όλων είναι ότι οι ίδιες -ανά την υφήλιο- 
κυβερνήσεις που υποστηρίζουν άμεσα 
ή έμμεσα την πυρηνική βιομηχανία 
είχαν το θράσος να συσκοτίσουν τα 
μνημεία τους. Έτσι, είχαμε έναν συσκο-
τισμένο πύργο του Άιφελ σε μια Γαλλία 
με 58 αντιδραστήρες, ένα συσκοτισμέ-
νο Άγαλμα της Ελευθερίας σε μια Αμε-
ρική με 104 αντιδραστήρες, μια συσκο-
τισμένη Ρωσία με 32 αντιδραστήρες, 
κι επειδή τους άρεσαν τα γεγονότα της 
Ιαπωνίας άλλους δέκα υπό κατασκευή, 
μια Ισπανία να έχει την υπέροχη Σα-
γκράδα Φαμίλια στα σκοτάδια αλλά 
τους 9 αντιδραστήρες της ολόφωτους 
και μια Γερμανία με σκοτεινή την πύλη 
του Βρανδεμβούργου αλλά και τους 17 
αντιδραστήρες ακμαιότατους, τουλάχι-
στον μέχρι το πρώτο ανθρώπινο λάθος 
ή την πρώτη φυσική καταστροφή...

Υποκριτικό; Νομίζω. Για να μην μας 
πούνε και αναίσθητους εκτός από κο-
πρίτες και διεφθαρμένους, σβήσαμε κι 
εμείς τα φώτα της Ακρόπολης, για να 
‘ναι ασορτί με το κομμένο ρεύμα των 
κατοίκων παρακάτω...

Αναδημοσίευση από 
την εφημερίδα «Η Αυγή»

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ισόγειο διαμέρισμα 97 τ.μ. 

με χώρο πάρκινγκ στην πόλη 
της Ρόδου επί της οδού Άννης 

Μαρίας. Τιμή 90.000 ευρώ. 
Δεκτή προσφορά. 

Τηλ. 22460 71372 μετά τις 15.00

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στον πρώτο όροφο οικοδομής 

στη Ρόδο και επί της οδού 
Άννης Μαρίας, διαμέρισμα 97 

τ.μ. στην τιμή των 95.000 ευρώ. 
Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη. 
Τηλ. 22460 71372 μετά τις 15.00

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα σε άριστη 
κατάσταση στη Ρόδο 

(Άννης Μαρίας) 97 τ.μ. 
δεύτερος όροφος στην τιμή 

των 100.000 ευρώ. 
Τηλ. 22460 71372 μετά τις 15.00

Ξενοδοχείο Savoy
Στο κέντρο της Ρόδου

www.savoyrodos.gr - Tηλ. 22410 20721-2

Συμιακό καρναβάλι & Καθαρή Δευτέρα
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΥΡΟΝ 
christos@symigreece.com

Παρά τη συννεφιασμένη τελευταία 
Κυριακή της αποκριάς, πολύς κόσμος 
(μασκαράδες και μη) βρέθηκαν στην 
κεντρική πλατεία του Γιαλού για να πάρουν 
μέρος στο φετινό Συμιακό Καρνάβάλι την 
Κυριακή 6 Μαρτίου. 

Στις φετινές εκδηλώσεις που διοργα-
νώθηκαν από το Δήμο Σύμης συμμετείχαν 
η Ένωση Γυναικών Σύμης, η Εθελοντική 
Θεατρική Ομάδα Σύμης (που παρουσίασε 
ένα σκετς με θέμα την ανακύκλωση), η 
Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα Σύμης 
(Ε.Π.Ο.Σ.), το καλλιτεχνικό εργαστήρι της 

Ένωσης Γυναικών, τα χορευτικά 
συγκροτήματα της κ. Ειρήνης 
Μυλωνάκη (με τα εντυπωσιακά 
κοστούμια τους, από μικρές 
γοργόνες και Αιγύπτιες, μέχρι 
Μάικλ Τζάκσον!), ενώ «περέλα-
σαν» και δύο άρματα, ένα από 
την Ε.Π.Ο.Σ. με θέμα την ανακύ-
κλωση (φωτογραφία αριστερά) 
και ένα πολιτικού περιεχομένου 
με «guest stars» τον έλληνα Πρω-
θυπουργό Γιώργο 
Παπανδρέου και 
την καγκελάριο 
της Γερμανίας 
Άγκελα Μέρκελ 
( φ ω τ ο γ ρ α φ ί α 
κάτω αριστερά), 
που συνομίλησαν 
και επί σκηνής για 
την «κρίση» και 
την αντιμετώπισή 
της! 

Την επόμενη 
μέρα, Καθαρή 
Δευτέρα, πολύς 
κόσμος εκμε-
ταλεύτηκε την 

ηλιοφάνεια και παρά το τσουχτερό κρύο 
ανέβηκε στο Μιχαήλη για να απολαύσει τα 
σαρακοστιανά εδέσματα που πρόσφερε και 
φέτος ο Δήμος (φωτογραφία κάτω δεξιά) και 
φυσικά για το πέταγμα του χαρταετού.

Και του χρόνου!

Περισσότερες φωτογραφίες: 
Καρναβάλι: www.SymiGreece.com/carnival11.htm

Κ. Δευτέρα: www.SymiGreece.com/katharideutera11.htm

στη βραδιά οι μουσικοί Mike 
Harman (κιθάρα, φωνή), Suzan 
Williams (φλαόυτο, φωνή) και 
Ιορδάνης Αττιτής (σαξόφωνο), 
δημιουργώντας αισθαντική 
ατμόσφαιρα και ενθουσιάζο-
ντας το «κοινό» τους, ιδιαίτερα 
τα μικρά παιδιά, τα οποία και 
αναδεικνύονται πιο ενεργοί 
πολίτες από τους μεγάλους! 

Συγχαρητήρια σε όλους για 
τη συμμετοχή και του χρόνου, 

α κ ό μ η 
περισσότεροι!

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

Αναδημοσίευση  από τον ιστότοπο της 
Ε.Π.Ο.Σ. eposymis.blogspot.com

Φώτο  © Νίκος Ψαρρός 

Φωτογραφίες  © SymiGreece.com 
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τεί τις φουρκαέλλες (τύπου σφεν-
δόνες) που θα στηρίξουν τις αντέ-
νες με τα πανιά και τα καμάκια των 
σπόγγων. 

Η σειρά που περιγράψαμε 
παραπάνω, δηλ. η αλληλουχία 
της τοποθέτησης των μερών ενός 
ξύλινου σκαριού, στην προκειμένη 
περίπτωση της ναυπήγησης μιας 
ξύλινης βάρκας που ακολουθούσαν 
οι παλιοί ναυπηγοί μας στη Σύμη 
,και ενός μεγάλου ξύλινου σκαριού, 
ήτο οι ίδιοι. Έτσι στους Ταρσανά-
δες της, στον μεγάλο ταρσανά του 
Κάμπου στο Γιαλό ή στον ταρσανά 
του Χαρανιού, κάθε φορά που εσκά-
ρωναν μια μπρατσέρα ή ένα τρεχα-
ντήρι ή μια σκάφη ή μια γυάλλα ή 
ένα μπότη ή ένα βαρκαλλά ή ένα 
πανέμορφο καραβόσκαρο, η πορεία 
ήτο η ίδια. 

Αφαιρείτο ή προστίθετο το 
μέλος που εχρειάζετο στον τύπο του 
σκαριού ανάλογα. Διαφορά υπήρχε 
μόνο στο σκάρωμα της κουβέρτας 
του σκάφους, η οποία ετοποθετείτο 
πάνω στα καμάρια, ξύλα που δίνουν 
την καμπυλότητα της κουβέρτας 
του καραβιού. Κάτω από την κου-
βέρτα εγίνοντο τα χωρίσματα, οι 
μπουκέττες (κουκέτες) στην πλώρη, 
ενώ στη μέση του σκάφους είναι το 
αμπάρι, με τετράγωνο άνοιγμα και 
στη πρύμνη άλλη μπουκέττα και το 
ξύλινο σαλονάκι για τον καπετάνιο ή 
η γέφυρα. 

Όλα αυτά τα ξύλινα καράβια 
τα συμιακά, που κτίστηκαν από τα 
χέρια τα επιδέξια των παλιών καρα-
βομαραγκών μας, με τα πολλά ονό-
ματα και τις πολλές μορφές, έχουν 
χαθεί και μόνον λίγα απομεινάρια 
κάνουν την εμφάνισή τους στο μώλο 
δεμένα. Κι οι καραβομαρακοί πεθά-
ναν κι άλλοι σκόρπισαν κι όσα από 
τα παιδιά τους εδιδάχτηκαν αυτή τη 
μεγάλη τέχνη, να κατασκευάζουν, 
έχουν φύγει μακριά από τη Σύμη 
και συνεχίζουν εκεί την τέχνη τους. 
Κι εδώ μένει μόνη η πίκρα μιας ανά-
μνησης σε μερικούς που ζουν και 
θυμούνται και αναπολούν…  

Κι όταν η λεπίδα κάποιου που 
θέλει να μάθει και να ακούσει, 
τυραννικά τους τρυπά την περα-
σμένη μνήμη, και προσπαθεί να 
σηκώσει την αυλαία μιας κλειστής 
σκηνής της ζωής τους, τότε βλέπει 
τη φλόγα στα μάτια τους ν’ ανάβει 
και το αχνό χαμόγελο στα χείλη μιας 
ελπίδας που δεν θα πραγματοποιη-
θεί. Ποτέ πια.

 Συνέχεια στο επόμενο φύλλο »

« Συνέχεια από το προηγούμενο 
φύλλο

Ανάμεσα στους μεγάλους και 
χονδρούς κορμούς των πεύκων 
που μεταφέροντο στον Ταρσανά, 
έπρεπε να βρεθεί εκείνος, ο κατάλ-
ληλος που το πάχος και το μήκος 
του θα ήσαν τα κατάλληλα που 
εταίριαζαν με τα μέτρα του καϊκιού 
που θα έκτιζαν. Το ίδιο και για άλλα 
μέρη του καϊκιού. Στο κεφάλαιο 
αυτό θα περιγράψουμε το κτίσιμο 
μιας βάρκας όπως την ακούσαμε 
και στη συνέχεια θα προσθέσουμε 
στοιχεία που δεν υπάρχουν σε άλλο 
σχέδιο μεγαλύτερου σκάφους αφού 
η πορεία της εργασίας είναι σχεδόν 
η ίδια. 

Πρώτα έπρεπε να κοπεί η ξύλινη 
καρένα του σκάφους. Αυτή θα 
αποτελούσε και την σπονδυλική 
στήλη του ξύλινου κουφαριού του 
πλοίου. Για το σκοπό αυτό εδιαλέ-
γετο χονδρό κομμάτι ξύλου, ώστε 
να κοπεί απ’ αυτό τόσον η πλώρισα 
καρένα, το ποδόσταμο όσον και η 
πρυμνίσα, το καλκάνι. Ανάμεσα σ’ 
αυτά τα δύο εδένετο η καρένα της 
κοιλιάς του καραβιού με σταυρω-
τές ραφές, για να γίνει δυνατή και 
άλυτη και εκαρφώνετο από μεγάλες 
βίδες τις τζαβέττες. 

Μετά ετοιμάζοντο οι σκαρμοί 
(νομείς) δηλ. οι ξύλινες πλευρές 
του καραβιού που θα έμπαιναν κι 
από τις δυο πλευρές της καρένας, 
όπως τα οστέινα πλευρά μας, με 
τις οποίες εσυμπληρώνετο τρόπον 
τινά ο βασικός σκελετός του ξύλι-
νου καραβιού. Οι σκαρμοί αυτοί 
που ετοποθετούντο στην μεσαία 
καρένα ελέγοντο μεσιακοί σκαρμοί 
(μεσαίοι). Από το ποδόσταμο μέχρι 
τον πρώτο μεσιακό ετοποθετείτο ο 
σκαρμός, μπροστινός μάστορης και 
από το πισινό ποδόσταμο, προς τον 
τελευταίο σκαρμό, ο πισινός μάστο-
ρης. Ονόμαζαν τους σκαρμούς έτσι, 
γιατί έπαιζαν σημαντικό ρόλο και 
ήσαν σπουδαίοι στο σκάρωμα του 
καραβιού και εβοηθούσαν πολύ τον 
καραβομαραγκό μάστορη. 

Με την τοποθέτηση όλων των 
σκαρμών στο σκαρί, τελειώνει και 
η παραγείμωση και προχωρεί στην 
αμέσως επόμενη εργασία δηλ. στο 
στρώσιμο του σκαρμού με ειδικό 

ε ρ γ α λ ε ί ο 
στρωσίματος, 
το ρόκανο. Η 
εργασία αυτή 
πρέπει να 
γίνεται σιγά 
και με προ-
σοχή και λέγε-
ται συμπελέ-
κημα. Μετά το 
συμπελέκημα, 
τοποθετεί το 
μεγάλο πλατύ 
σανίδι, μέσα 
και κάτω στη βάρκα το σοτρόπι, 
που το στερεώνει με βίδες χοντρές 
σε ίσες και κανονικές μεταξύ τους 
αποστάσεις, περίπου 60 πόντους, 
ώστε να ενωθούν σοτρόπι, σκαρ-
μός, καρένα. Παραπλεύρως με το 
σοτρόπι, τόσο στ’ αριστερά όσο 
και στα δεξιά τοποθετεί τις στρα-
γαλιές, σανίδες μακρές στην κάθε 
πλευρά του σκάφους, δύο έως τρεις 
ανάλογα με το μήκος του. Από την 
κεφαλή των σκαρμών την κορυφή, 
μπαίνει το αστάρι, σε πλάτος 15 
πόντων (τύπου στραγαλιές). 

Από την πάνω άκρη τους η 
σανίδα που ξεκινά από τη μια 
πλευρά ως την άλλη τοποθετείται 
η καδένα της πλώρης, στη συνέχεια 
οι πάγκοι (καθίσματα κωπηλάτου) 
και το πίσω κάθισμα του τιμονιέρη. 
Αυτό το είδος του σκαρώματος 
αφορά τη βάρκα. Πάνω από το 
κεφάλι των σκαρμών, στο τελείωμα 
τοποθετείται το χαρακτό, ενώ στην 
εξωτερική επιφάνεια του σκάφους 
πρώτο μπαίνει το πρώτο μαδέρι, 
το μπούρδο. Στη συνέχεια τοπο-
θετείται η κουπαστή που κλείνει 
και καλύπτει τα προηγούμενα ξύλα 
που ετοποθετήθησαν. Μέχρι εδώ 
τελειώνει η εσωτερική εργασία ενός 
ξύλινου σκαριού. 

Γυρίζουμε το ξύλινο σκαρί (την 
βάρκα) ανάποδα με την καρένα προς 
τα πάνω, κούππα και αρχίζουμε το 
συμπελέκημα των σκαρμών εξωτε-
ρικά. Όταν στρώσουν καλά, αρχί-
ζουμε το πέτσωμα εξωτερικά. Πριν 
ακόμα αρχίσουμε την εργασία αυτή 
κι όταν θέλουμε περνάμε τα ξύλα 
με μίνιο (κόκκινη σκόνη μπογιάς 
που την ανακατεύουμε με λάδι) για 
προστασία των ξύλων. Το πέτσωμα 
εξωτερικά, γίνεται, πότε αρχίζοντας 

από την καρένα πότε από 
το μπούρδο και από τις 
δυο πλευρές συγχρόνως 
για να επιτύχουμε τη 
συμμετρικότητα του σκά-
φους. Στο τελείωμα του 
κουφαριού (του σκάφους) 
στην άκρη προς τα επάνω, 
τοποθετεί ημικυλινδρικά 
κομμάτια ξύλου, τις καλα-
βέρνες, στις οποίες ανοί-
γει τρύπες για να μπουν 
οι σκαρμοί (κυλινδρικά 
ξύλα) για να σηκώσουν τα 
κουπιά που θα δεθούν με 
διπλό δέσιμο, χειρόπλε-
κτου σχοινιού τους στρό-
πους, για την κωπηλασία. 
Επί της άκρης επίσης, 
εμπρός και πίσω τοποθε-

ΓΙΑ 30 ΣΥΚΑ

– 1 κιλό ζάχαρη
– ½ κιλό νερό
– χυμό 1 λεμονιού ή 1 κ.κ. ξινό 
(κιτρικό οξύ),
– ένα μέτριο καρφάκι
– μία κατσαρόλα και
– ένα σουρωτήρι για να σουρώ-
σουμε τα σύκα

ΕΚτΕλΕΣη

Πλένουμε καλά τα συκαλάκια 
που μαζέψαμε, αφαιρούμε τα 
μεγάλα κοτσάνια και με ένα καρ-
φάκι τρυπάμε τη βάση μέχρι λίγο 
πιο πάνω από το κέντρο (προσοχή 
να μην βγει από την άλλη μεριά). 
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε αρκετό 
νερό και μόλις κοχλάσει ρίχνουμε 
τα σύκα και τα αφήνουμε να βρά-
σουν για 5 λεπτά. Πετάμε το νερό 
και πλένουμε τα σύκα. Επανα-
λαμβάνουμε την ίδια διαδικασία 
συνολικά 3 φορές.

Αφήνουμε τα σύκα να στραγ-
γίσουν και να κρυώσουν. Στη 
συνέχεια τα πατάμε ένα-ένα, με 

Γλυκό του κουταλιού σύκο

απαλές κινήσεις, για να μην δια-
λυθούν, έτσι ώστε να βγουν τα 
υγρά.

Ετοιμάζουμε το σιρόπι. Βρά-
ζουμε τη ζάχαρη με το νερό και 
10 λεπτά αργότερα (ή μόλις 
δέσει) ρίχνουμε το λεμόνι. Τα 
αφήνουμε για 2 λεπτά και προ-
σθέτουμε τα σύκα. Κατεβάζουμε 
την κατσαρόλα από τη φωτιά και 
αφήνουμε όλο το βράδυ τα σύκα 
να καθίσουν μέσα στο σιρόπι. Αν 
δεν έχουν σχιστεί, θα ρουφήξουν 
μέρος από το σιρόπι και θα φου-
σκώσουν πάλι.

Την επομένη, προσθέτουμε 
στην κατσαρόλα με τα σύκα 1/2 
κούπα ζάχαρη και 1 κούπα νερό 
και τα αφήνουμε να βράσουν 
μέχρι να δέσει ξανά το σιρόπι, 
ξαφρίζουμε και μόλις μισοκρυώ-
σουν τα βάζουμε σε αποστειρω-
μένα βάζα (στα γλυκά του κου-
ταλιού πρέπει να ξαφρίζεται η 
ζάχαρη, για να μην σχηματίζονται 
στην επιφάνεια του βάζου άσπροι 
κόμποι).

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Φωτο © tasteofmarmita.blogspot.com

ENOIKIAZETAI
Στο Πέδι ισόγειος χώρος 
100 τ.μ. περίπου ακριβώς 

δίπλα στη θάλασσα.
 Τηλ επικοινωνίας 6944663661

Οι Ταρσανάδες της Σύμη
(Ξύλινα τείχη στη Σύμη)
Πορεία της εργασίας | Το κτίσιμο του ξύλινου καϊκιού όπως την 
ακούσαμε από το στόμα του Ν. Μοστράτου, «το Μπαργιανάκι».

ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΨη-ΑΝΑΣτΑΣΙΑΔη

Το λιμάνι του Γιαλού το 1938. Φώτο © Αντώνης Πάχος
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Η “ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ”
ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ Α.Ε.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 50 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 ΑΘΗΝΑ-ΡΟΔΟ-ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ-ΚΩ-ΡΟΔΟ-ΚΩ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΟΔΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ-ΣΥΜΗ-ΡΟΔΟ-ΣΥΜΗ

ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/ΤΗΛ.2103426585
ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΤΑΛΩΣ ΙΜΕ ΕΠΕ / ΤΗΛ:2810222022

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

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1960

Το Μαντείο
Καφέ ή ποτό με υπέροχη θέα προς Πέδι 

Παιδική Χαρά, Εύκολη πρόσβαση, Πάρκινγκ, 
Ασύρματο Ίντερνετ. Περιοχή Αγίου 
Ελευθερίου, Χωριό. Τ 22460 71741

Ο Δήμος και το 
καρυοφύλλι του

Εγέρασα, μωρές παιδιά. Πενήντα χρόνια 
κλέφτης.
Τον ύπνο δεν εχόρτασα, και τώρ’ αποσταμένος
θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εστέρεψ’ η καρδιά 
μου.
Βρύσι το αίμα τώχυσα σταλαματιά δε μένει.
Θέλω να πάω να κοιμηθώ. Κόψτε κλαρί απ’ το 
λόγγο
νάναι χλωρό και δροσερό, νάναι ανθούς γεμάτο,
και στρώστε το κρεββάτι μου και βάλτε με να 
πέσω.
Ποιος ξέρει απ’ το μνήμα μου τι δέντρο θα 
φυτρώσει!
Κι αν ξεφυτρώσει πλάτανος, στον ίσκιο του από 
κάτω
θάρχονται τα κλεφτόπουλα τα’ άρματα να 
κρεμάνε.
Να τραγωδούν τα νιώτά μου και την παλληκαριά 
μου.
Κι αν κυπαρίσσι ώμορφο και μαυροφορεμένο,
θάρχονται τα κλεφτόπουλα τα μήλα μου να 
παίρνουν,
να πλένουν τες λαβωματιές, το Δήμο να 
σχωράνε.
Έφαγ’ η φλόγα τα’ άρματα, οι χρόνοι την 
ανδρειά μου.
Ήρθε κ’ εμένα η ώρα μου. Παιδιά μου, μη με 
κλάψετε.
Τ’ ανδρειωμένου ο θάνατος δίνει ζωή στη νιότη.
Σταθήτ’ εδώ τριγύρω μου, σταθήτ’ εδώ σιμά 
μου,
τα μάτια να μου κλείσετε, να πάρτε την ευχή 
μου.
Κ’ έν’ από σας το νιώτερο ας ανεβή στη ράχη,
ας πάρη το τουφέκι μου, τ’ άξο μου καρυοφύλλι,
κ’ ας μου το ρίξη τρεις φορές και τρεις φορές 
ας σκούξη.
 «Ο Γέρο Δήμος πέθανε, ο Γέρο Δήμος πάει».
Θ’ αναστενάξ’ η λαγκαδιά, θα να βογγύξη ο 
βράχος
θα βαργομήσουν τα στοιχειά, οι βρύσες θα 
θολώσουν
και τα’ αγεράκι του βουνού, όπού περνά 
δροσάτο,
θα ξεψυχήση, θα σβηστή, θα ρίξη τα φτερά του,
για να μη πάρη τη βοή άθελα και τη φέρη
και τηνε μάθη ο Όλυμπος και την ακούση ο 
Πίνδος
και λυώσουνε τα χιόνια τους και ξεραθούν οι 
λόγγοι.
Τρέχα, παιδί μου, γρήγορα, τρέχα ψηλά στη 
ράχη
και ρίξε το τουφέκι μου. Στον ύπνο μου επάνω
θέλω για ύστερη φορά ν’ ακούσω τη βοή του.
Έτρεξε το κλεφτόπουλο σαν νάτανε ζαρκάδι,
ψηλά στη ράχη του βουνού και τρείς φορές 
φωνάζει
«ο Γέρο Δήμος πέθανε ο Γέρο Δήμος πάει».
Κ’ εκεί που αντιβοούσανε οι βράχοι, τα λαγκάδια
ρίχνει την πρώτη τουφεκιά, κ’ έπειτα 
δευτερώνει.
Στην Τρίτη και την ύστερη, τ’ άξο το καρυοφύλλι
βροντά, μουγκρίζει σα θεριό, τα σωθικά του 
ανοίγει,
φεύγει απ’ τα χέρια σέρνεται στο χώμα 
λαβωμένο
πέφτει απ’ του βράχου το γκρεμό, χάνεται πάει, 
πάει. 
Άκουσ’ ο Δήμος τη βοή μες το βαθύ τον ύπνο,
τα’ αχνό του χείλι εγέλασε, εσταύρωσε τα 
χέρια…
Ο Γέρο Δήμος πέθανε, ο Γέρο Δήμος πάει.
Τ’ ανδρειωμένου η ψυχή του φοβερού του 
Κλέφτη
με τη βοή του τουφεκιού στα σύγνεφ’  
απαντιέται
αδερφικά αγκαλιάζονται, χάνονται, σβυώνται, 
πάνε.

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

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

Αποτελέσματα 
4/3 Α.Ο.Σ. – Ασπίς Σαλάκου 3:2
11/3 Διγενής – Α.Ο.Σ. 0:2
20/3  Α.Ο.Σ. – Ευκλής 0:0

Βαθμολογία 
21η αγωνιστική
1.  Άρης Αρχαγγέλου 53 (17 2 2) 58:13 (+45)
2. Χάλκη 52 (17 1 3) 49:19 (+30)
3.  Αστ. Μασσάρων 47 (15 2 4) 46:19  (+27)
4.  Ομόνοια Γενναδίου 34 (11 1 9) 37:32 (+5)
5. Ασπίς Σαλάκου 31 (9 4 8) 31:24 (+7)
6. Α.Ο.Σ.  31 (8 7 6) 28:25 (+3)
7.  Π.Α.Ο. Κω  30 (9 3 9) 38:37 (+1)
8.  Δόξα Καρδάμαινας  29 (9 2 10) 27:36 (-9)
9. Διγενής 29 (9 2 10) 25:33 (-8)
10. Κατταβιά 28 (7 7 7) 28:24 (+4)
11. Αγιος Γεώργιος 20 (5 5 11) 23:43 (-20)
12. Ποσειδ. Καρπάθου 17 (5 2 14) 26:41 (-15)
13. Αγιος Ισίδωρος 11 (3 2 16) 15:49 (-34)
14. Ευκλής 7 (1 4 16) 7:43 (-36)

Οι 3 πρώτες ομάδες προβιβάζονται στην Α1, ενώ οι 3 
τελευταίες υποβιβάζονται στη Β κατηγορία.

Φωτογραφίες  © SymiGreece.com 
Α.Ο.Σ. – Ευκλής: 0-0
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ΑΝΩΝΥΜΗ   ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ   ΕΤΑΙΡΙΑ   ΣΥΜΗΣ
ΕΔΡΑ: Σύμη Δωδεκάνησα Τ.K. 85600  Τηλ:2246071444  Fax: 2246071373   ΓΡΑΦΕΙΑ ΡΟΔΟΥ:Αυστραλίας 88 Τ.Κ.85100 Τηλ: 2241037769 

Fax:2241034493 www.anes.gr - email anesymis@otenet.gr

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 ΡΟΔΟ 09:00 ΣΥΜΗ 08:15 ΣΥΜΗ 08:15 ΡΟΔΟ  09:00
ΚΑΣΤ/ΖΟ 14:00 14:10 ΣΥΜΗ 10:40 14:00 ΚΑΣΤ/ΖΟ 14:00 14:10 ΠΑΝ/ΤΗ 10:40 12:00 ΡΟΔΟ 09:55 15:30 ΡΟΔΟ 09:55 11:00 ΠΑΝ/ΤΗ 10:40 13:00
ΡΟΔΟ 19:10 Δ ΠΑΝ/ΤΗ 15:00 16:00 ΡΟΔΟ 19:10 Δ ΣΥΜΗ 13:00 16:00 ΣΥΜΗ 17:10 Δ ΚΑΣΤ/ΖΟ 16:00 16:10 ΣΥΜΗ 14:00 17:00
   ΡΟΔΟ 17:40 Δ  ΡΟΔΟ 17:40 18:00 ΡΟΔΟ 21:10 Δ ΡΟΔΟ 18:40 Δ
       ΣΥΜΗ 19:40 Δ  

Ε/Γ - Ο/Γ  ΠΡΩΤΕΥΣ 

ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΩΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΩΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟ 03/04/11  ΕΩΣ 17/04/11

ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΑΩΡΑ

ΩΡΑ
19/04/2011 22/04/2011

ΩΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 

20/04/2011 21/04/2011

ΑΠΟ 18/04/11  ΕΩΣ 01/05/11
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΩΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΩΡΑ
18/04/2011 23/04/2011

ΩΡΑ ΩΡΑ
24/04/2011

ΑΝ
ΕΚ
ΤΕ
ΛΕ
ΣΤ
Ο

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 ΡΟΔΟ 09:00 ΡΟΔΟ 09:00 ΡΟΔΟ 07:30
ΚΑΣΤ/ΖΟ 14:00 14:10 ΣΥΜΗ 10:40 14:00 ΚΑΣΤ/ΖΟ 14:00 14:10 ΣΥΜΗ 10:40 14:00 ΠΑΝ/ΤΗ 10:40 12:00 ΣΥΜΗ 09:10 09:45
ΡΟΔΟ 19:10 Δ ΠΑΝ/ΤΗ 15:00 16:00 ΡΟΔΟ 19:10 Δ ΠΑΝ/ΤΗ 15:00 16:00 ΣΥΜΗ 13:00 13:30 ΡΟΔΟ 11:25 12:00
   ΡΟΔΟ 17:40 Δ  ΡΟΔΟ 17:40 Δ ΡΟΔΟ 15:10 16:00 ΚΑΣΤ/ΖΟ 17:00 17:10
       ΣΥΜΗ 17:40 18:30 ΡΟΔΟ 22:10 Δ

ΡΟΔΟ 20:10 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 ΡΟΔΟ 09:00 ΡΟΔΟ 09:00 ΡΟΔΟ 09:00 ΡΟΔΟ  09:00
ΠΑΝ/ΤΗ 10:40 12:00 ΚΑΣΤ/ΖΟ 14:00 14:10 ΚΑΣΤ/ΖΟ 14:00 14:10 ΠΑΝ/ΤΗ 10:40 12:00 ΣΥΜΗ 10:40 14:00 ΣΥΜΗ 10:40 11:00 ΠΑΝ/ΤΗ 10:40 13:00
ΣΥΜΗ 13:00 16:00 ΡΟΔΟ 19:10 Δ ΡΟΔΟ 19:10 Δ ΣΥΜΗ 13:00 16:00 ΠΑΝ/ΤΗ 15:00 16:00 ΡΟΔΟ 12:40 13:00 ΣΥΜΗ 14:00 17:00
ΡΟΔΟ 17:40 Δ     ΡΟΔΟ 17:40 Δ ΡΟΔΟ 17:40 Δ ΚΑΣΤ/ΖΟ 18:00 18:10 ΡΟΔΟ 18:40 Δ
       ΡΟΔΟ 23:10 Δ

συγκοινωνιακών αναγκών ή καιρικών συνθηκών.

ΩΡΑΩΡΑ

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

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET:  www.anes.gr

Τα δρομολόγια μπορούν να τροποποιηθούν λόγω εκτάκτων

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

ΩΡΑΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΩΡΑ ΩΡΑ
28/04/2011

ΩΡΑΩΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΩΡΑ ΩΡΑ

ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
25/04/2011 27/04/2011 30/04/2011

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
01/05/2011

ΑΝ
ΕΚ
ΤΕ
ΛΕ
ΣΤ
Ο

26/04/2011 29/04/2011

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΗΣ


