TA NEA

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
Σύμης

ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

Μηνιαία εφημερίδα του Δήμου Σύμης

Μάιος 2010

Κι’ όμως είναι αληθινό!
Ανήμερα της 8ης Μαϊου, και στο καφενείο του
Γιαλού λίγη ώρα πριν ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις
του εορτασμού της επετείου, παρέα πολιτικών
απολαμβάνει τον καφέ της. Τα πλοία από Ρόδο
συνεχίζουν να έρχονται με επισήμους οι οποίοι
προστίθενται στην παρέα και φωνάζουν τον
καφετζή να πάρει παραγγελία.
Ο Γιώργος συνεχίζει να σερβίρει άλλους
πελάτες που είχαν προηγηθεί, χωρίς να δίνει
σημασία. Μετά από λίγο όμως βγαίνει με
ένα δίσκο γεμάτο αναψυκτικά, καφέδες και
άλλα, κατευθύνεται στην παρέα των επισήμων
και αρχίζει να σερβίρει. “Για στάσου”, του
λέει κάποιος, “εμείς σε φωνάξαμε για να
παραγγείλουμε αυτά που θέλουμε και όχι για να
μας σερβίρεις ότι θέλεις εσύ”. Και τότε ατάραχος
ο Γιώργος απαντά. “Για σταθείτε, εσείς με
ρωτήσατε για τα μέτρα που μας σερβίρατε; Τώρα
λοιπόν θα σερβιριστείτε όπως θέλω εγώ!”.
Αμηχανία στην ομήγυρη και αμέσως μετά
επιδοκιμασία για την κίνηση του Γιώργου
από όλους. Αυτός ήταν ένας έξυπνος τρόπος
διαμαρτυρίας και όχι κάποιες άλλες κινήσεις
που έγιναν στην διάρκεια του επίσημου
γεύματος –όπως μας πληροφόρησαν– αφού
εμείς δεν είμαστε εκεί.
Και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα,
κανείς, μα κανείς πιστεύουμε ότι δεν είναι
αγανακτισμένος ή θυμωμένος με τα μέτρα που
μας επέβαλαν ετσιθελικά, όπως και αναφαίρετο
δικαίωμα του καθενός είναι να διαμαρτύρεται.
Η συγκεκριμένη διαμαρτυρία, αν και σωστή
και δικαιολογημένη, έγινε σε λάθος χρόνο και
τόπο. Γι’ αυτό και έτυχε της αποδοκιμασίας της
πλειοψηφίας των κατοίκων.
Θα μπορούσαν, επί παραδείγματι, να
μοιράσουν το χαρτί διαμαρτυρίας στην είσοδο
της αίθουσας ή να αναρτήσουν πανό κατά την
άφιξη των πλοίων ή της παρέλασης. Εξάλλου, ο
Δήμαρχος δεν έβαλε συνεργείο να ξηλώσει τα
ίδια χαρτιά που κόλλαγαν οι διαμαρτυρόμενοι,
την προηγούμενη μέρα ούτε στην ημέρα του
εορτασμού.
Συνέχεια στη Σελίδα 3»

The News of Symi
It has only been a couple of weeks since the
last edition of The News of Symi was published.
Given the pace of local news since that time
and the desire to report it promptly without it
seeming “stale”, the editors believe it has been
necessary to produce this latest edition ahead of
time.
We apologise for the absence of the English
paper this month, but there has simply not been
sufficient time to complete the work that is
necessary to bring both the Greek and English
editions to you within the limited timeframe and
with the resources at our disposal.
Rest assured that the English language
edition will appear again next month as usual.
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Ίσως ο καλύτερος εορτασμός
«Ανεξαρτητοποίηση της Σύμης» δήλωσε ο Νομάρχης

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr
«Ο Λευτέρης μπορεί να είναι υπερβολικός μερικές φορές, αλλά είναι πεισματάρης και πετυχαίνει
αυτό που θέλει», με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την
ομιλία του ο Νομάρχης κ. Μαχαιρίδης στα εγκαίνια λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης.
Ας πάρουμε όμως, τα πράγματα από την αρχή.
Για πρώτη φορά, αν δεν μας απατά η μνήμη μας,
δεν ήταν τόσο «στεγνός» ο εορτασμός της 8ης
Μαϊου. Κι αυτό γιατί ο Δήμος είχε φροντίσει
την παραμονή της επετείου να οργανώσει εκδηλώσεις οι οποίες έδωσαν ακόμη πιο πανηγυρικό
χαρακτήρα στην εορτή. Έτσι στον φάκελο με την
επίσημη πρόσκληση για την 8η Μαϊου, υπήρχαν
ακόμη δύο, αυτή των εγκαινίων λειτουργίας των
4 μονάδων αφαλάτωσης και η παρουσίαση του
βιβλίου «Αναμνήσεις από τη Σύμη» του συμπατριώτη που χάσαμε πρόσφατα, Αντώνη Πάχου.
Οι πρώτοι επίσημοι προσκεκλημένοι είχαν
φθάσει από το μεσημέρι με το πλοίο «Πρωτεύς»,
ενώ οι τελευταίοι το απόγευμα με το «Δωδεκάνησος Εξπρές», γι’ αυτό και τα εγκαίνια ξεκίνησαν
με κάποια καθυστέρηση. Πριν συνεχίσουμε το
ρεπορτάζ θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή
στον κάθε υπεύθυνο ότι, για όποια καθυστέρηση
στο πρόγραμμα, φροντίζουμε να ενημερώσουμε
εγκαίρως, και όχι ο κόσμος- μεταξύ των οποίων
και ο Μητροπολίτης- να είναι αναγκασμένος να

περιμένει για αρκετή ώρα.
Στην τελετή των εγκαινίων
παρευρέθηκαν ο Γ. Γραμματέας
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
κ. Β. Μπρακουμάτσος, ο Γραμματέας του υπουργείου Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Δ. Χαλκιώτης, η βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας κ. Μ. Ιατρίδη,
ο Νομάρχης κ. Γ. Μαχαιρίδης,
ο εκπρόσωπος της εταιρείας
CALIGAN κ. Θεοδωρακόπουλος, εκπρόσωποι της γερμανικής
εταιρείας που εγκατέστησε την
αφαλάτωση με ανεμογεννήτρια,
ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝΕΣ
κ. Β. Παπακαλοδούκας, οι κ. Η. Αγαπητίδης –εκ των ιδρυτών της ΔΕΥΑΣκαι Γ. Γιωργάς –ο οποίος επί χρόνια είχε θέσει σαν
σκοπό την επίλυση του προβλήματος που λέγεται
“νερό στη Σύμη”-, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Ν. Συμβουλίου κ. Β. Υψηλάντης,
επίσης ο τέως υπουργός κ. Αρ. Παυλίδης, που
δεν παραλείπει κάθε τέτοια εποχή να μας τιμά με
την παρουσία του. Από τη Σύμη παρευρέθηκαν
ο Διοικητής του 549ΤΕ, ο Διοικητής του Α.Τ, ο
Λιμενάρχης, ο Τελώνης, ο διευθύνων σύμβουλος
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Πλήθος κόσμου στη γιορτή της Σύμης

Η ελαφρά συννεφιά που αντικρίσαμε τις πρωινές ώρες της 8ης
Μαϊου, παραχώρησε τη θέση της
στη λιακάδα, και σε θερμοκρασίες υψηλές οι οποίες ταλαιπώρησαν ελαφρώς όλους αυτούς
που ήθελαν να παρακολουθήσουν, αλλά και αυτούς που είχαν
προσκληθεί για τον εορτασμό της
επετείου.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες
υπήρχε μια ασυνήθιστη κίνηση,
αφού τόσο τα συνεργεία του
Δήμου όσο και άνδρες του στρατού προσπαθούσαν να γίνει ότι
καλύτερο για τον εορτασμό. Οι
επίσημοι που είχαν έρθει από την
προηγούμενη μέρα, ο Γ.Γ. Περιφέρειας, η βουλευτής κ. Μ. Ιατρίδη,
ο Γραμματέας του υπουργείου
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Νομάρχης και άλλοι είχαν «ακροβολιστεί»
σε καφετέριες και καφενεία και απολάμβαναν το
τοπίο της Σύμης.
Κατά κύματα έφταναν και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι βουλευτές, κ. Δ. Κρεμαστινός, κ. Στ.
Κουσουρνάς, ο Αντινομάρχης κ. Χατζηδιάκος, η
Δήμαρχος Χάλκης, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου
Ροδίων και ο Μέραρχος της 95 ΑΔΤΕ, αντιπροσωπεία των τριών όπλων και άλλοι.
Στις 12.00 στον μητροπολιτικό ναό και προεξάρχοντος του μητροπολίτη κ. Χρυσοστόμου
εψάλη δοξολογία και εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός

Φώτο © SymiGreece.com
της ΑΝΕΣ κ. Γ. Καλοδούκας, ο κ. Σ. Αλεξόπουλος
πρώην πρόεδρος του Δ. Σ. , εκπρόσωποι σωματείων και άλλοι που ενδεχομένως μας διαφεύγουν
και ζητάμε να μας συγχωρήσουν.
Ο Δήμαρχος, σαν καλός οικοδεσπότης, υποδεχόταν τους κατά κύματα αφιχθέντες, ενώ διακριτικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σ. Μαρούλης προσπαθούσε να πείσει τους καθ’ ύλη αρμόδιους για
προώθηση λύσεων σε προβλήματα του νησιού. Η
Διευθύντρια της ΔΕΥΑΣ κ. Ε. Βογιατζή-Αλεξοπούλου παρούσα να διευθετεί λεπτομέρειες (μαζί
με την κ. Ε. Μεγαλούδη, γραμματέα του Δημάρχου), και σε όλη τη διάρκεια της τελετής κοντά
στο υπαλληλικό προσωπικό της ΔΕΥΑΣ.
Συνέχεια στη Σελίδα 5»

500.000 € στο Δήμο

Φώτο © SymiGreece.com
από τον κ. Γ. Βολονάκη, συνταξιούχο καθηγητή
μαθηματικών. Πολύς ο κόσμος, τόσο από τη Ρόδο
όσο και από τη Σύμη, καθώς και πολλοί ξένοι οι
οποίοι ήθελαν να παρακολουθήσουν την τελετή.
Μετά τη δοξολογία οι επίσημοι κατευθύνθηκαν στο μνημείο πεσόντων όπου ψάλθηκε τρισάγιο και έγινε κατάθεση στεφάνων. Μετά την
τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση
του εθνικού ύμνου από την μπάντα του στρατού,
οι επίσημοι κατευθύνθηκαν στην εξέδρα προκειμένου να παρακολουθήσουν την παρέλαση των
τμημάτων.
Συνέχεια στη Σελίδα 3»

Με 6.000,00 ευρώ και αυτά από επιχορήγηση
της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης,
ο Δήμος εξασφάλισε περίπου 500.000 ευρώ.
Το υπουργείο ανταποκρινόμενο στο αίτημα
του Δήμου να του δοθούν κάποια χρήματα
ώστε να καλύψει τα έξοδα των εγκαινίων των
αφαλατώσεων και της εορτής της 8ης Μαϊου,
διέθεσε το ποσό των 6.000 ευρώ.
Στη διάρκεια του διήμερου και ύστερα
από συζητήσεις και επί τόπου επισκέψεις στα
υπό εκτέλεση έργα, το υπουργείο δεσμεύτηκε,
εκτός από την άμεση καταβολή της πρώτης δόσης των λειτουργικών εξόδων των μονάδων,
να πληρώσει και το κόστος αγοράς της τρίτης
μονάδας 350.000 ευρώ περίπου, καθώς και
να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 250.000
ευρώ τις εργασίες του κλειστού γυμναστηρίου
έως ότου ανοίξει και πάλι το ΕΣΠΑ.
Ακόμη, ο Γ. Γραμματέας δήλωσε ότι θα
πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη η προώθηση
άμεσης πρόσληψης προσωπικού στη ΔΕΥΑΣ
για την λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης.
Από την πλευρά του ο Νομάρχης δήλωσε
ότι θα χρηματοδοτήσει τον Δήμο με το ποσό
των 30.000 ευρώ, ώστε να γίνει επικάλυψη
με πέτρα της δεξαμενής στα Βαλανίδια (όπως
έχει γίνει στο τοιχίο κατά μήκος του δρόμου).
Δ.Π.Χ
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Επίσκεψη Νικητιάδη

Παρουσίαση του βιβλίου «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Καλή Επιτυχία!

Στις 7 το απόγευμα της 14ης Μαΐου στην αίθουσα δημοτικών συμβουλίων στο Δημαρχείο, με
την παρουσία του κ. Γ. Νικητιάδη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία εξετάστηκε η πορεία
των έργων της Σύμης αλλά και η προώθηση λύσεων σε θέματα που απασχολούν το νησί μας.
Στην σύσκεψη παραβρέθηκαν δημοτικοί
σύμβουλοι από την πλειοψηφία και την μειοψηφία, καθώς και μικρός αριθμός δημοτών. Ο
Δήμαρχος καλωσορίζοντάς τον ζήτησε τη βοήθειά του, κυρίως στα θέματα υγείας, όπου δεν
χωράνε καθυστερήσεις. «Θα πρέπει επειγόντως
να πληρωθούν οι κενές θέσεις του πολυδύναμου
ιατρείου Σύμης, ώστε να αποφευχθούν φημολογούμενες αντιδράσεις».
Το δεύτερο θέμα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί προσοχή είναι αυτό του κτηματολογίου, το
οποίο ταλαιπωρεί τους Συμιακούς με τις περιουσίες τους. Ακόμη, το ζήτημα της συνέχισης των
χρηματοδοτήσεων για το κλειστό γυμναστήριο
και την μαρίνα στο Πέδι. Παίρνοντας το λόγο οι
δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν πάνω στα
προβλήματα του νησιού, και ζήτησαν να σκύψουν περισσότερο, οι βουλευτές, στα προβλήματα του κόσμου και του Δήμου.
Στη συνέχεια, ο βουλευτής ζήτησε να σταθεί
για λίγο στην άσχημη οικονομική κατάσταση της
χώρας, ευχόμενος –εμείς που ζούμε σε τουριστικές περιοχές– να αισθανθούμε λιγότερο τις συνέπειες από άλλες περιοχές. «Ο ευθύνες ανήκουν
σε όλο τον πολιτικό κόσμο» τόνισε ο βουλευτής
και επεσήμανε ότι η ανεργία και άλλες αρνητικές
παρενέργειες είναι στο κατώφλι μας.
Μίλησε για το σχέδιο «Καλλικράτης» και τις
θετικές επιπτώσεις στους Δήμους αφού τα 2/3
των αρμοδιοτήτων των Νομαρχιών θα πάνε στους
Δήμους. Συνεχίζοντας είπε ότι, όπως έχει επισημάνει εδώ και χρόνια, δεν υπάρχει στη Σύμη ένας
οργανωμένος φορέας ώστε υπεύθυνα και αποτελεσματικά να προτείνει λύσεις στα προβλήματα
των επαγγελματιών και τώρα με την οικονομική
κρίση είναι επιβεβλημένη η παρουσία αυτού του
φορέα, ο οποίος θα πρέπει να δημιουργηθεί από
τους ξενοδόχους και εμπόρους του νησιού. Ακριβώς λόγω της έλλειψης αυτού του φορέα, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τρέχει στις εκθέσεις
τουρισμού, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει η ιδιωτική
πρωτοβουλία πάνω απ’ όλα.
Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψή του στα
εκτελούμενα έργα και στάθηκε ιδιαίτερα σ’ αυτά
των αφαλατώσεων και της μαρίνας. Σε ότι αφορά
τις αφαλατώσεις επικοινώνησε με τον κ. Καμμμένο, τον οποίο και ευχαρίστησε για τη βοήθειά
του στο πρόβλημα του νερού. Η μαρίνα στο Πέδι
είναι ένα έργο που θα πρέπει να τελειώσει το ταχύτερο δυνατό και να προχωρήσει ακόμη παραπέρα.
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου στην
παρέμβασή του αναφέρθηκε στην οικονομική
ασφυξία που έχουν περιέλθει οι Δήμοι, λόγω
των οικονομικών περικοπών, και ζήτησε να δίδεται η τακτική επιχορήγηση όπως δινόταν και
πριν, αφού οι Δήμοι έχουν συντάξει τους προϋπολογισμούς και τα τεχνικά προγράμματα, με τα
οικονομικά δεδομένα που υπήρχαν πριν γίνουν
περικοπές.
Παίρνοντας το λόγο για μια ακόμη φορά ο
Δήμαρχος έθεσε το θέμα της ακτοπλοΐας στα
Δωδεκάνησα ζητώντας την παρέμβαση του βουλευτή ώστε να καθίσουν σ’ ένα τραπέζι οι πλοιοκτήτες της Δωδεκανήσου, για να χαράξουν μια
κοινή γραμμή, για ν’ αποφευχθεί η χρεοκοπία
των εταιρειών. Και ο Κ. Νικητιάδης δεσμεύτηκε
να βοηθήσει σ’ αυτό.
Γενικά η συζήτηση μπορεί να χαρακτηρισθεί
παραγωγική, και απομένει να δούμε τα αποτελέσματα των ενεργειών του βουλευτή.
Δ.Π.Χ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ με τη νοσταλγική

Σ’ όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα τα Συμιακόπουλα της Σύμης, της Ρόδου και όπου αλλού
κατοικούν, η σύνταξη εύχεται καλή επιτυχία
στις πανελλαδικές εξετάσεις.
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ματιά και το φακό του Αντώνη Πάχου»
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΑΖΗ irinag@otenet.gr

Άγιος Αιμιλιανός

Την Παρασκευή 7 Μαΐου, ένα μόλις
μήνα μετά το θάνατό του, έγινε στη
Το νησάκι του Αγ. Αιμιλιανου και η εκκλησία
Σύμη η παρουσίαση του βιβλίου του
του είναι ένα από τα μέρη που όλοι οι επισκέαείμνηστου Συμιακού φωτογράφου
πτες της Σύμης δεν παραλείπουν να επισκεΑντώνη Πάχου. Σε μια δυστυχώς όχι
φθούν. Τώρα τελευταία, ο στενός δρομίσκος
που ένωνε το νησάκι με τη στεριά έχει χαλάκατάμεστη – όπως θα άρμοζε στη
σει από τις κακοκαιρίες και η πρόσβαση στο
μνήμη του – αίθουσα στο Opera House
νησάκι από τη στεριά, είναι σχεδόν αδύνατη.
στο Γιαλό, αλλά με πολύ σεβασμό και
Για να επισκευασθεί χρειάζονται χρήμασυγκίνηση, την παρουσίαση έκαναν
τα, τα οποία δυστυχώς η επιτροπή δεν έχει.
στο κοινό η αρχαιολόγος Ελένη ΦαρΈκκληση λοιπόν σε όλους τους φορείς να βομακίδη, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου
ηθήσουν οικονομικά, ώστε να αποκατασταθεί
των Συμιακών Ρόδου «Ο Γλαύκος»
η ζημιά.
Μανώλης Αντώνογλου και ο δημοσιοΦώτο © SymiGreece.com
γράφος Γιώργος Ζαχαριάδης. Μεταξύ
των παρευρισκομένων ήταν τα παιδιά
του Αντώνη Πάχου.
του συγγραφέα και φωτογράφου, ο Σεβ.
Η φωτογράφιση των νυφών της παλιάς Σύμης,
Μητροπολίτης Σύμης Χρυσόστομος, η βουλευδιάφορα στιγμιότυπα από τη ζωή με τους Ιταλούς
τής Μίκα Ιατρίδη, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου
και τους Άγγλους, το θέατρο Σύμης, οι βομβαρΣύμφωνα με τις λίστες που έχουμε στη σύκαι Νησιωτικής Πολιτικής Δημήτρης Χαλκιώτης,
δισμοί, η αντιστασιακή του δράση, η 8η Μαΐου
νταξη, και εφόσον δεν προκύψει κάποια αλο Γ.Γ. τηε Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Βασίλης
λαγή στο πρόγραμμα, το πρώτο κρουαζερό1945, είναι μερικά μόνο από τα όσα άκρως ενδιΜπρακουμάτσος, ο Νομάρχης Γιάννης Μαχαιρίπλοιο της φετινής καλοκαιρινής περιόδου, συαφέροντα αφηγείται γεμάτος νοσταλγία σε αυτό
δης, ο πρώην Υπουργός Αριστοτέλης Παυλίδης,
γκεκριμένα το SAMPHIRE, θα καταπλεύσει
το βιβλίο ο θρυλικός φωτογράφος και πράγματι,
ο Τελώνης και οι στρατιωτικές αρχές του νησιού,
στο λιμάνι μας στις 30 Μαϊου. Το ίδιο πλοίο
ο αναγνώστης γνωρίζοντας ότι λίγους μήνες μετά
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σωκράθα καταπλεύσει στη Σύμη και στις 10/6.
την έκδοσή του επήλθε ο θάνατος, νιώθει ευγνωτης Μαρούλης και ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης
Τα Νέα της Σύμης θα σας ενημερώνουν
μοσύνη που πρόλαβε να γραφτεί. Δυνατός αυθεεγκαίρως για τις αφίξεις κάθε μήνα.
Παπακαλοδούκας.
ντικός λόγος γεμάτος εικόνες και συναισθήματα,
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν τόσο στο περιεχόμενο
με ροή που κυλάει χωρίς καθόλου να
του βιβλίου, όσο και στη συνολική πορεία της
κουράζει με περιττές κουβέντες, αναμζωής του Αντώνη Πάχου ως φωτογράφου και
φισβήτητα πρέπει να διαβαστεί απ’
φωτορεπόρτερ. Τη σημασία του να συντηρηθεί
όλους τους Συμιακούς και όχι μόνο.
και να ταξινομηθεί το πολύτιμο αρχείο του (περίΗ έκδοση έγινε στη Ρόδο με τη
που 400.000 φωτογραφιών) που ουσιαστικά αποΟ Σύλλογος Συμιακών Ελευσίνας
χορηγία του Αντώνη Β. Καμπουράκη
τελεί την αποτύπωση όλης της σύγχρονης ιστοευχαριστεί τον Δήμο Σύμης
και περιέχει πρόλογο του Νίκου Νικορίας της Δωδεκανήσου, από την Ιταλική Κατοχή,
λάου. Εξαιρετική η εργασία της φιλολόκαι τον Δήμαρχο για την φιλοξενεία
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την Παράδοση των
γου Τατιάνας Χαλίδου που κατέγραψε,
που μας παρείχε στον όμορφο εορταΔωδεκανήσων στους Συμμάχους και την Ενσωαποδελτίωσε και επιμελήθηκε τις αφημάτωσή τους με την Ελλάδα μέχρι τις μέρες μας,
σμό της 8ης Μάη που έγινε στη Σύμη
γήσεις του Αντώνη Πάχου.
τόνισαν εκτός
από τους ομιλητές και ο
Νομάρχης,
ο Δήμαρχος,
καθώς και ο
κ. Παυλίδης
H O L I D A Y S
&
Y A C H T I N G
S E R V I C E S
που ζήτησαν
V . H . F. C H A N N E L 6 “ L I B R A ”
να πουν δυο
we take care of you!
λόγια
στο
τέλος
της
856 00 Symi, Dodecanese, HELLAS
εκδήλωσης
Mobile: 6945 491 588, Tel: +30 22460 71077, Fax: +30 22460 71491
e-mail: information@kalodoukas.gr, www.kalodoukas.gr
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μνήμη
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Δεν Παρέστησαν…

Άλλοι όμως… παρέστησαν
Τελικά ούτε ο υφυπουργός Παιδείας κ. Πανάρετος ήρθε στη Σύμη για την 8η Μαϊου, όπως
είxε ειδοποιηθεί το γραφείο του Δημάρχου,
αλλά ούτε και ο βουλευτής και πρώην υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Καμμένος.
Οι κακές γλώσσες λένε ότι, οι της προηγούμενης και της νυν κυβέρνησης υπουργοί
και υφυπουργοί, είναι πολύ προσεκτικοί στις
κινήσεις τους, καθότι οι αποδοκιμασίες που
δέχονται σε κάθε πέρασμά τους είναι ουκ
ολίγες.
Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εμείς
οι Συμιακοί είμαστε φιλόξενος λαός και ουδέποτε θα δεχόμασταν στο σπίτι μας συμπεριφορές ξένες προς τον πολιτισμό μας. Και αν
κάποιες κινήσεις από ορισμένα άτομα πήγαν
να αμαυρώσουν το εορταστικό κλίμα, το μόνο
που κατάφεραν ήταν να δημιουργήσουν –προς
στιγμή- αρνητικές εντυπώσεις για τον ιδιοκτήτη του χώρου, που όμως και αυτές ύστερα
από διευκρινήσεις εξέλιπαν. Από τούδε και στο
εξής, να μην επιτρέπεται η είσοδος σε άσχετους, είτε ο χώρος λέγεται Δήμος, είτε ο χώρος
που γίνεται κάποια εκδήλωση είναι αλλού εφ’
όσον υπήρχαν προσκλήσεις.
Παρόντες από τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ
και της Ν.Δ. ήταν οι βουλευτές κ. Στ. Κουσουρνάς και ο καθηγητής Δ. Κρεμαστινός
από το ΠΑΣΟΚ και η κ. Μίκα Ιατρίδη από τη
Νέα Δημοκρατία. Το ΚΚΕ εκπροσώπησε ο κ.
Λουκάς Κοτσαδάμ, το ΛΑΟΣ ο κ. Μ. Τσιριγωτάκης και τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός. Η πληροφορία ότι υπήρχε ενδεχόμενο
να παραστεί στις εκδηλώσεις ο αρχηγός του
ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέρης, δεν ήταν αληθής.
Ο πρώην υπουργός κ. Αρ. Παυλίδης, όπως
κάθε χρόνο έτσι και φέτος ήταν παρών από
την παραμονή. Το βράδυ της 7ης προς την 8η
Μαϊου εθεάθη να διασκεδάζει με αρκετούς
φίλους του σε γνωστό club του νησιού.
Δ.Π.Χ.

Κι’ όμως είναι αληθινό!
« Συνέχεια από τη σελίδα 1
Ο καθένας είναι ελεύθερος να
διαμαρτύρεται με όποιον τρόπο θέλει, χωρίς
όμως να παραβιάζει ιδιωτικούς χώρους.
Οι δημόσιοι χώροι είναι ελεύθεροι στη
διακίνηση ιδεών. Ας με συγχωρήσουν οι
φίλοι/ες διαμαρτυρόμενοι/ες, αλλά χρειάζεται
περισσότερη ψυχραιμία και καθαρός νους εάν
θέλουμε οι διαμαρτυρίες μας να παίρνονται
στα σοβαρά.
Εξάλλου παραδείγματα υπάρχουν, και
ιδού ένα από αυτά. Μια χούφτα ανθρώπων,
πριν χρόνια, ξεκίνησε την ιστορία για την
στελέχωση του ιατρείου μας. Μια σωστά
οργανωμένη αντίδραση, που την αγκάλιασε
όλος ο κόσμος, με πανελλήνια προβολή και
με θετικά αποτελέσματα. Πρώτο μέλημα όμως
ήταν η περιφρούρηση της κίνησης ώστε να
μην τύχει κομματικής εκμετάλλευσης. Και το
πέτυχαν!
Και για να τελειώνουμε. Πολιτικά και
στενά κομματικά θα με συνέφερε να «αβαντάρω» την κίνηση. Δεν θα το πράξω όμως,
γιατί η όλη προσπάθεια δεν είχε «έρμα», με
αποτέλεσμα πολλοί να είναι τώρα αυτοί που
ψάχνουν να βρουν σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκουν οι διαμαρτυρόμενοι, εμφανείς και αφανείς.
Παρατήρηση-Προτροπή! Προσωπικά, θα
θεωρούσα μαγκιά αν –σε ένδειξη διαμαρτυρίας- δεν άφηναν τον κόσμο να κατέβει από
το κρουαζερόπλοιο που θα έρθει στη Σύμη
στις 30 Μαϊου. Τώρα , αν θα φάνε ξύλο από
τους επαγγελματίες του νησιού, είναι κάτι για
το οποίο δεν μπορεί να είναι σίγουρος κανείς.
Και μην αναρωτιέστε “που κολλά” αυτού του
εόδους η αντίδραση. Βάλτε το μυαλό σας να
δουλέψει.
Δ.Π.Χ.
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Εορταστικές εκδηλώσεις 8ης Μαΐου
« Συνέχεια από τη σελίδα 1
Κάτω από τα εμβατήρια της φιλαρμονικής
του Δήμου Ιαλυσσού παρέλασαν, αντιπροσωπεία
του Ερυθρού Σταυρού, τα σχολεία της Σύμης, η
Ένωση Γυναικών Σύμης και το Σωματείο των
Συμιακών της Ρόδου «Ο Γλαύκος». Τέλος, σε
άψογο σχηματισμό και κάτω από τα εμβατήρια
που παιάνιζε η μπάντα της Μεραρχίας παρέλασαν τμήματα του τάγματος εθνοφρουράς Σύμης,
τα οποία και καταχειροκροτήθηκαν.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις έκλεισαν με
γεύμα το οποίο παρέθεσε ο Δήμος στους επισήμους, όπως ανέκαθεν γίνεται από το 1946 (βλέπε
επίσημη πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο φύλλο), στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Opera Ηouse, όπου χόρεψαν τα χορευτικά
συγκροτήματα της Ειρήνης Μυλωνάκη.

Στις 16.00 οι προσκεκλημένοι άρχισαν
να αναχωρούν για
Ρόδο και το βράδυ
του Σαββάτου –όπως
πάντα– έγινε ο απολογισμός, τι δηλαδή
κέρδισε η Σύμη από
αυτή τη γιορτή και τι
έχασε.
Στεφάνια κατέθεσαν:
- για την Ελληνική κυβέρνηση ο
Γ.Γ.Π.Ν.Α. Βασίλειος
Μπρακουμάτσος,

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη της παρέλασης

Στη διάρκεια του γεύματος τρία άτομα εισήλθαν στην αίθουσα και μοίρασαν γραπτή διαμαρτυρία στους παρευρισκόμενους. Η ενέργεια
αυτή, από καταγγελία που λάβαμε, εκνεύρισε
τους ιδιοκτήτες της αίθουσας, οι οποίοι –όπως
μαθαίνουμε– έχουν σκοπό να αντιδράσουν για
παραβίαση ιδιωτικού χώρου εφ’ όσον είχαν δωθεί
προσκλήσεις.

Φωτογραφίες © SymiGreece.com

- για τη Βουλή
των Ελλήνων ο βουλευτής Ε. Κουσουρνάς,
- για τη Ν.Δ.
η βουλευτής Τσαμπίκα Ιατρίδη,
- για τον δωδεκανησιακό λαό ο
Νομάρχης Γ. Μαχαιρίδης,
- για το στρατό
ξηράς ο Διοικητής
95 ΑΔΤΕ υποστράτηγος Κ. Ζιαζιάς,
- για το Δήμο
Σύμης ο Δήμαρχος

Ε. Παπακαλοδούκας,
- για το Δήμο Ροδίων ο Αντιδήμαρχος Γ. Γιαννακάκης,
- για το Πολεμικό Ναυτικό ο αντιπλοίαρχος
Γ. Μπουρίτης,
- για την Ελληνική Αστυνομία ο Αστυνομικός
Διευθυντής Δωδεκανήσου Β. Σταυρόπουλος,
- για το Λιμενικό Σώμα ο
Ανθυποπλοίαρχος Β. Κατσιλιέρης,
- για το Πυροσβεστικό Σώμα
ο Πυραγός Ι. Τσιτσικάς,
- για την Εθνική Αντίσταση ο
Μ. Κωνσταντής,
- για την Ένωση Απόστρατων
Αξιωματικών Δωδεκανήσου ο
πρόεδρος Κ. Κούκουρας,
- για τη Λέσχη Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών ο Β. Χαλκίτης,
- για το Σύνδεσμο Καταδρομέων Ιερολοχιτών Ρόδου ο Π.
Βιντσέντζος,
- για το Σύνδεσμο Εθνοφυλακής Ρόδου κ. Η. Πάχος,
- για το Εργατικό Κέντρο
Ρόδου κ. Ι. Μπούκλας,
- για τη Νομαρχιακή Επιτροπή
του ΠΑΣΟΚ ο κ. Γ. Πόκιας,

- για τη Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν.Δ. η κ.
Α. Βαλλιανάτου,
- για τη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΚΚΕ ο κ.
Λ. Κοτσαδάμ,
- εκ μέρους του ΛΑΟΣ ο κ. Μ. Τσιριγωτάκης,
- εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Ν. Σαντορινιός,
- για την Ομοσπονδία Παροικιακών Σωματείων ο κ. Σ. Ζουρούδης,
- για τον Κοινωνικό Σύλλογο Συμαίων Πειραιά «Ο Πανορμίτης» ο κ. Κ. Κοντός,
- για τον Σύλλογο Συμιακών Νέων Πειραιά
«Ο Νιρέας» ο κ. Κ. Ριζόπουλος,
- για τον Σύλλογο Συμιακών Ελευσίνας «Ο
Μιχαήλ Αρχάγγελος» κ. Γ. Σπύρου,
- για τον Σύλλογο Συμιακών Ρόδου «Ο Γλαύκος» κ. Μ. Αντωνόγλου, για τον Ερυθρό Σταυρό η κ. Δ. Δελαπόρτα.
Δ. Π. Χ.
Ο Διοικητής 95 ΑΔΤΕ υποστράτηγος Κ. Ζιαζιάς

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΨΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Τoπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.Ε.
Γιαλός Σύμης Τ & Φ 2246070060, Κ 6944849616
Ε vasilikikapsi@hotmail.com

Ξενοδοχείο Savoy

Στο κέντρο της Ρόδου
www.savoyrodos.gr - Tηλ. +30 22410 20721/2
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Κτιριακή αποκατάσταση και επανέκθεση
αρχαιολογικού μουσείου Σύμης
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ
« Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
Στην πρώτη αίθουσα προτείνεται η στέγαση
του εκδοτηρίου εισητηρίων, το πωλητήριο και
οι πληροφορίες για τη μνημειακή τοπογραφία
του νησιού. Στις υπόλοιπες αίθουσες θα εκτεθούν αντικείμενα που θα καλύπτουν την περίοδο από τον 5ο-6ο αι. μ.Χ. ως τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Τα λαογραφικά αντικείμενα που
σήμερα εκτίθενται στην τελευταία αίθουσα, θα
μεταφερθούν στη Σάλα Χατζηαγαπητού, στην
οποία εκτός από την ιστορία του ίδιου του
μνημείου θα προβληθεί και η νεώτερη ιστορία
του νησιού, εποχή ακμής και ευημερίας με την
οποία συνδέεται κατ΄εξοχήν το εν λόγω κτίσμα
ως κατοικία ενός πλούσιου συμιακού εμπόρου
που ήταν και πρόξενος Ελλάδας και Ισπανίας.
Στα υπόλοιπα κτίρια θα ενταχθούν χρήσεις που
συντελούν στην αναβάθμιση του Μουσείου
αλλά και στην καλύτερη λειτουργία της Υπηρεσίας, όπως γραφείο φυλακτικού προσωπικού
και υπηρεσιακό αρχείο, ξενώνας, εργαστήριο
συντήρησης ανασκαφικών ευρημάτων και
αναψυκτήριο.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η Έκθεση Συλλογής Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
όσον αφορά στην αντίληψη παρουσίασης των
εκθεμάτων κατά συλλογές ξεφεύγοντας από το
στερεότυπο τρόπο της μέχρι σήμερα έκθεσης,
γεγονός που επισημάνθηκε ιδιαίτερα από τα
μέλη του Συμβουλίου. Το κτίριο που θα φιλοξενηθεί η προαναφερόμενη συλλογή, βρίσκεται
στο ενδιάμεσο επίπεδο, μεταξύ του Αρχοντικού
Φαρμακίδη και της Σάλας του Χατζηαγαπητού.
Το ίδιο το κτίριο είναι ανακατασκευή προϋπάρχουσας κατοικίας με σύγχρονη προσθήκη που

σθένης Χαβιαράς.
Η μελέτη έτυχε θερμής υποδοχής
από τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Μουσείων στη συνεδρίαση της
19-03-2010. Τονίστηκε ως ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα η μικρή κλίμακα των
κτιρίων, η ένταξή τους στο χώρο,
οι διασπασμένοι τους όγκοι και το
συνολικό έργο θεωρήθηκε ως ένα
καλό πρότυπο για νέα μουσεία σε
μικρά νησιά.
Η μελέτη κτιριακής συντήρησης και αποκατάστασης εκπονήθηκε
από την Msc Αρχιτέκτονα Μηχανικό
Αναστασία Μαργιέ, την Mcs ΠολιΑύλιος χώρος του μουσειακού συγκροτήματος
τικό Μηχανικό Αποστολία Οικοείναι σύμφωνο με τα μορφολογικά στοιχεία
νομοπούλου και τον Ηλεκτρολόγο
της συνοικίας αλλά και δημιουργεί ένα σχετικά
Μηχανικό Κων/νο Χριστοδούλου.
ουδέτερο περιβάλλον για την έκθεση αρχαίων
αντικειμένων.
Σημείωση της Σύνταξης
Η έκθεση χωρίζεται σε δύο βασικές ενότηΔιαβάζοντας το κείμενο της φίλης Ελένης,
τες:
αποκομίσαμε δύο συναισθήματα, το πρώτο ικαΑ. Παρουσίαση του νησιού από τους προνοποίησης αφού το μουσείο της Σύμης δεν εγκαϊστορικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους, με
ταλείπεται… τουλάχιστον στα λόγια, το δεύτερο
βάση τις αρχαίες πηγές, τα ορατά ιστάμενα
μελαγχολίας αφού ό,τι, μέχρι τώρα έχει γίνει σ’
μνημεία, τα ανασκαφικά ευρήματα και τις
αυτόν τον έρημο τόπο στον τομέα του πολιτιπερισυλλογές από την ύπαιθρο.
σμού, έγινε από ιδιώτες.
Β. Στη δεύτερη και μεγαλύτερη ενότητα,
Θυμόμαστε ότι πριν μερικά χρόνια, με
προτείνεται η παρουσίαση της ιστορίας των
προτροπή της αρμόδιας υπηρεσίας στη Ρόδο,
ιδιωτικών συλλογών στο νησί, το κοινωνικό
ο Δήμος μας είχε εγγράψει στον προϋπολογικαι πνευματικό πλαίσιο που ώθησε στη δημισμό του χρηματικό ποσό για την ανάδειξη του
ουργία τους κατά το 19ο αιώνα και κυρίως η
κάστρου, όμως το υπουργείο δεν έδωσε σημαπαρουσίαση των ανθρώπων και των φορέων
σία-παρά τις συνεχείς οχλήσεις από Ρόδο και
που τις δημιούργησαν, το αναγνωστήριο η
Σύμη. Επιτέλους ας κάνουν κάτι κι αυτοί. Η ιδιΑίγλη (1872), ο έμπορος Αλέξανδρος Μιλιοωτική προσφορά έχει τα όρια της.
ράτης και ο φιλόλογος – ιστοριοδίφης Δημο-

Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος

Ναυμαχία της «Έλλης» 3 Δεκεμβρίου 1912 Το «Γ. Αβέρωφ»
ΓΡΑΦΕΙ Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΨΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
« Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
Από την ελληνική πλευρά, ο αρχηγός του
στόλου του Αιγαίου, από τότε που εγκαταστάθηκε στο Μούδρο είχε οργανώσει εναλλασσόμενες βάρδιες, κάθε 48 ώρες περιπολίες από
ζεύγος αντιτορπιλικών κοντά στην είσοδο των
Δαρδανελλίων, για να παρακολουθεί τις κινήσεις του εχθρού για να μην τους αιφνιδιάσει με
έξοδό του στο Αιγαίο.
Με τη νέα λοιπόν τουρκική τακτική, μια
λανθασμένη πληροφορία, και με την απουσία
του «Αβέρωφ» που προσωρινά είχε αράξει στην
Ίμβρο -και επομένως εκτός μάχης- το αντιτορπιλικό «Basra», πριν ξημερώσει βγήκε από τα
Στενά και προχώρησε κατά μήκος της μικρασιατικής ακτής. Αμέσως έγινε αντιληπτό από το

«Σφενδόνη» και «Λόγχη» τα οποία έβαλλαν
ανεπιτυχώς εναντίον του, από απόσταση 3.000.
Το τουρκικό σκάφος χωρίς ν’ απαντήσει, επέστρεψε στην ασφάλεια των Στενών.
Στη συνέχεια, το τορπιλοβόλο «Sultanhisar»
στάλθηκε σαν δόλωμα να παρασύρει τα ελληνικά αντιτορπιλικά προς το καταδρομικό
«Mecidiy», το οποίο θα τα περίμενε μεταξύ της
Ίμβρου και του ακρωτηρίου της Έλλης. Στις
11.45 τα «Σφενδόνη» και «Λόγχη» εντόπισαν
το τορπιλοβόλο και άρχισαν να το καταδιώκουν
καθώς αυτό στράφηκε προς τα Δαρδανέλλια.
Στις 13.30 τα δύο ελληνικά πλοία, καθώς και
τα «Θύελλα» και «Ναυκρατούσα», που είχαν
σπεύσει σε βοήθειά τους, δέχτηκαν τα πυρά του
«Mecidiye» το οποίο είχε καταφθάσει, και του
αντιτορπιλικού «Numune-i Hamiyet» που το
συνόδευε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Στη σύγκρουση έλαβαν μέρος και τα
«Δόξα», «Νέα Γενεά» και «Βέλος» που έφθασαν από την Τένεδο. Η ανταλλαγή των πυρών
διήρκεσε λιγότερο από μια ώρα, ήταν χωρίς
αποτέλεσμα και για τις δυο πλευρές, και διακόπηκε όταν τα τουρκικά πλοία έστρεψαν τα νώτα
και έτρεξαν να βρουν καταφύγιο στα Στενά.
Από τις 15.00 περίπου, η ελληνική μοίρα
συνοδευόμενη από τέσσερα ανιχνευτικά, είχε
αφήσει τον Μούδρο και κατευθυνόταν ολοταχώς στον τόπο της συμπλοκής. Στις 16.20 ειδοποιήθηκε ο Κουντουριώτης για την υποχώρηση
των εχθρικών πλοίων, χωρίς ν’ αλλάξει πορεία
συνέχισε πλέοντας προς τα Δαρδανέλλια, και
η νύχτα πέρασε περιπολώντας μεταξύ Λήμνου
και Τενέδου.
Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στις 15.00,
ενώθηκαν με τα περιπολούντα σκάφη και εννέα
αντιτορπιλικά σκάφη. Όλη αυτή η μεγάλη
ομάδα του ελληνικού στόλου, ταγμένη σε τρεις
στήλες, πέρασε με μικρή ταχύτητα μπροστά από
τα Στενά, προκαλώντας τον εχθρό. Κι η ερχόμενη νύχτα βρήκε τα θωρηκτά να διαδρομούν
μεταξύ Ίμβρου και Σαμοθράκης, ενώ ζεύγος
αντιτορπιλικών είχε αναλάβει τη συνηθισμένη
περιπολία.
Στις 07.25 της Δευτέρας 3ης Δεκεμβρίου,

Όταν σείσαν την αχλάδα
Όσοι λάχαν τόσοι φάγαν
του Αντρέα Καμπά

Όταν σείσαν την αχλάδα
μέσα στον μεγάλο κήπο
Σαν άστρα πέσαν πάνω στο καταπράσινο
χορτάρι,
οι χρυσοί, οι ζουμεροί καρποί,
οι καλά ωριμασμένοι.
Και γέμισε χαμόγελα, ο κόσμος ολόγυρα
γέμισε χαρά, μ’ αυτά τα δώρα της φύσης.
Κι όσοι λάχαν,
γεμίσανε τα καλάθια και τις ποδιές
και τις τσέπες ακόμη.
Και τα μάτια γεμίσαν έλεος
από τον πλούσιο καρπό,
από τη δροσερή και τη γλυκιά του σάρκα.
Όσοι λάχαν όμως
τόσοι φάγαν
Οι άλλοι που κυνηγούσαν όνειρα πάνω στα
βουνά
ή ψάχναν θησαυρούς μέσα στ’ αγκάθια
Δε φάγαν.
Και φύτρωσε μέσα τους ένας φθόνος
γέμισε το στόμα τους χολή.			
Κ’ ήταν άσκημο πράμα.
Ο ποιητής Ανδρέας Καμπάς γεννήθηκε το
1919, και ανήκει στην πρώτη μεταπολεμική
γενιά. Το 1945 εκδίδει το “Τετράδιο Πρώτο”,
ένα πρωτοποριακό λογοτεχνικό περιοδικό με
ποιήματα μεγάλων ποιητών της εποχής αλλά
και δικά του καθώς και αποσπάσματα από τα
απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Το 1947
εγκαθίσταται στο Λονδίνο και θα γράψει πολύ
λίγα ποιήματα μέχρι το θάνατό του το 1965 σε
ηλικία μόλις 46 ετών.
όταν τα πλοία βρίσκονταν μεταξύ Καλλίπολης και
Ίμβρυ, με πορεία προς τα νοτιοδυτικά, ο Κουντουριώτης έστειλε σήμα στο «Βέλος» που βρισκόταν ακριβώς μπροστά στα Στενά, να προσέχει ιδιαίτερα, διότι
είχε πρόθεση να αγκυροβολήσει στην Τένεδο. Αυτό
όμως δεν έγινε. Φαίνεται πως η μεγάλη ημέρα είχε
φθάσει..
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο»

Τριόροφο οίκημα επί της οδού
Άννης Μαρίας στη Ρόδο.
Τηλ. 22460 71372 μετά τις 15:00
ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Στην Πάτρα (Κορίνθου 421-424 &
Υψηλάντου), διαμέρισμα διαμπερές, 4ου ορόφου, 30ετίας, πλήρως
ανακαινισμένο. Τηλ: 2692022481

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Παραθαλάσσιο οικόπεδο 4.800τ.μ.
500μ από την παραλία του ΝΟΣ
στο δρόμο προς Νημποριό. Τιμή
Ευκαιρίας! Τηλ. 6955305156

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

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

ENOIKIAZETAI
Στο Πέδι ισόγειος χώρος
100 τ.μ. περίπου ακριβώς δίπλα
στη θάλασσα.
Τηλ επικοινωνίας: 6944663661
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Ο καλύτερος
εορτασμός

Δημοτικές εκλογές

« Συνέχεια από τη σελίδα 1

Παρόντες ακόμη ο Αντιδήμαρχος κ.Η.
Χάσκας και ο, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Κ. Γιαλλουράκης, από την μειοψηφία ο μόνος παρών ήταν ο κ. Φ. Δερμιτζάκης.
Η απουσία των συμβούλων της μειοψηφίας
δεν πέρασε απαρατήρητη και σχολιάστηκε
αρνητικά από τους παρευρισκόμενους προσκεκλημένους. Επίσης παρών και ο δημοτικός
σύμβουλος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Π.
Μοσκιού.

Φωτογραφίες © SymiGreece.com

ότι, χωρίς την περαιτέρω χρηματοδότηση από
την πολιτεία για τη συντήρηση και για την πρόσληψη προσωπικού που θα απασχολείται στις
μονάδες, καθώς και την κάλυψη άλλων λειτουργικών εξόδων, οι μονάδες θα έχουν ημερομηνία λήξης. Ο κ. Παπακαλοδούκας εξήρε
δημόσια την υπευθυνότητα και προσφορά του
μηχανολόγου του Δήμου κ. Λ. Μπαλασκά και
δια μέσω αυτού των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΣ
υπενθυμίζοντας ότι, κάθε εργαζόμενος όσο και
να θέλει να βοηθήσει κάποια στιγμή κουράζεται, έτσι αν δεν προλάβουμε θα είναι αργά.
Ακόμη ζήτησε από τον Γραμματέα του
υπουργείου να ληφθεί μέριμνα ώστε να εγκατασταθεί στη Μονή του Πανορμίτη μια μικρή
μονάδα αφαλάτωσης, ώστε να μην αντιμετωπίζει προβλήματα λειψυδρίας, όπως πριν λίγες
μέρες. Μετά την ομιλία του Δημάρχου το λόγο
πήρε ο Γραμματέας του υπουργείου και η βουλευτής κ. Μ. Ιατρίδη, οι οποίοι στάθηκαν στο
επίτευγμα του Δήμου Σύμης και διαβεβαίωσαν
ότι το κράτος έχει συνέχεια, με επακόλουθο να
ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Δήμου.

Εμφανώς ικανοποιημένοι οι παριστάμενοι άρχισαν σιγά-σιγά να αναχωρούν για τον
Γιαλό, όπου στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Opera Ηouse έγινε η παρουσίαση του βιβλίου
του Αντώνη Πάχου.

Έκδηλη η ικανοποίηση στα πρόσωπα
όλων αυτών που πρόσφεραν επί χρόνια στην
υλοποίηση του προγράμματος, από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ψυχή των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων στη Σύμη, έως τον
κάθε εργαζόμενο στο Δήμο και στη ΔΕΥΑΣ.
Αισθητή η απουσία της κ. Ε. Κρητικού, πρώην
δημοτικής συμβούλου, της οποίας η συμβολή
υπήρξε καθοριστική στο όλο εγχείρημα.
Μετά το τέλος του αγιασμού, πρώτος πήρε
το λόγο ο Δήμαρχος ο οποίος με έμφαση τόνισε

Επί του πιεστηρίου
Την ώρα που εκτυπωνόταν η εφημερίδα
μας ενημέρωσαν από το γραφείο του Δημάρχου, ότι ύστερα από την παραίτηση της
κυρίας Γκερέκου, νέος υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Τουρισμού
(ίσως και αθλητισμού) ορίστηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Γιώργος Νικητιάδης.

«Ουσιαστικά από σήμερα, και ύστερα από
65 χρόνια, ξεκινά η ανεξαρτητοποίηση της
Σύμης στο πιο πολύτιμο αγαθό στη ζωή του
ανθρώπου που είναι το νερό» είπε ο κ. Νομάρχης και έπλεξε το εγκώμιο του Δημάρχου,
παρότι κατά καιρούς οι σχέσεις τους δεν ήταν
οι καλύτερες, προέτρεψε δε τους γραμματείς
να δώσουν λύσεις στα προβλήματα για την
απρόσκοπτη λειτουργία των αφαλατώσεων,
με χρηματοδότηση του κόστους συντήρησης
και παραγωγής, καθώς και πρόσληψη του ανα-

Χρησιμα Τηλεφωνα
Δημόσιες Υπηρεσίες Δήμος Σύμης
2246370110 ||
Πνευματικό Κέντρο
2246360413 || Κ.Ε.Π. 2246360400 ||
Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 2246070005 || Κοινωνική
Υπηρεσία 2246360419 || Αστυνομία
2246071111 || Λιμεναρχείο 2246071205
|| Tελωνείο 2246071429 || Δ.Ε.Η.
2246071338 Ταχυδρομείο 2246071315
Ιατρεία Γιαλού 2246071290 || Χωριού
2246071316
Οδοντιατρεία Βολονάκης Χ. 2246071272
|| Τσαβαρής Β. 2246072050

γκαίου προσωπικού.
Ακολούθησε η κοπή της κορδέλας και
ξενάγηση στον χώρο των μονάδων, όπως και
στην μονάδα αφαλάτωσης με ανεμογεννήτρια,
όπου ο καθηγητής κ. Μπλάντικοφ μαζί με τον
εκπρόσωπο της εταιρείας στην Ελλάδα εξήγησαν τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας.

Φαρμακείο Τσαβαρής Ι. 2246071888
Τράπεζες Εθνική 2246072294 ||
Άλφα
2246071085 || Δωδεκανήσου
2246071332
Ναυτικά Πρακτορεία ΑΝΕΣ 2246071100
|| Καλοδούκας 2246071077 || Symi Tours
2246071307
Ταξί Σταμάτης 6945226348 || Γιώργος
6974623492 || Κώστας 6945252308
|| Θανάσης 6946568731 || Θόδωρος
6945531676 || Κωνσταντίνος 6944105596

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Δ.Ε.Υ.Α. Σύμης
ευχαριστεί την Α.Ν.Ε.Σ. για
την δωρεάν μεταφορά υλικών και μηχανημάτων άποια
στιγμή και αν ζητήθηκε.

Τώρα και στη Σύμη!

Αρχίζουν να ζεσταίνονται οι μηχανές, λίγο
πρόωρα κατά τη γνώμη μας. Ακόμα δεν ψηφίστηκε ο «Καλλικράτης», ο οποίος ναι μεν δεν
μας αγγίζει στον αυτοδιοικητικό χάρτη (Δήμος
ήμασταν και Δήμος θα μείνουμε), αλλά θα
υπάρξουν διατάξεις που θα πρέπει κάποιος
που θα θελήσει να θέσει υποψηφιότητα, να το
σκεφτεί καλά.
Δεν ήταν λίγοι αυτοί από τη Ρόδο που
ζητούσαν να μάθουν αν ο τάδε ή ο δείνα θα
θελήσει να διεκδικήσει το δημαρχιακό θώκο.
Μέχρι τώρα τα ονόματα που ακούγονται (όχι
πολλά) είναι αμελητέα.
Μόνο μία “υποψηφιότητα” έχει ενδιαφέρον (μένει στη Ρόδο) και η οποίο δηλώνει ότι
θα κατέβει, αν ο κ. Παπακαλοδούκας δεν θελήσει να θέσει ξανά υποψηφιότητα. Αν συμβεί
αυτό, τότε σίγουρα θα κερδίσει τις εκλογές.
Δ.Π.Χ.

Καλωσορίζουμε τους
νέους ένστολους του
Υπολιμεναρχείου
Με 15 επιπλέον άτομα στελεχώθηκε το Υπολιμεναρχείο μας, και έτσι ο αριθμός των υπηρετούντων σ’ αυτό ανέρχεται στα 30 άτομα, αν
δεν κάνουμε λάθος. Η προβλεπόμενη δύναμη
για ένα υπολιμεναρχείο είναι γύρω στα 33 με
35 άτομα.
Έτσι λοιπόν από εδώ και πέρα η υπηρεσία αυτή θα έχει όλη την άνεση να εκτελεί
τα καθήκοντα της απρόσκοπτα, όπως είναι η
φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων μας, η εξυπηρέτηση των κατοίκων στις δοσοληψίες τους
με την υπηρεσία, τάξη στις αφίξεις και αναχωρήσεις των πλοίων, οδηγίες κατά την άφιξη
των τουριστικών σκαφών, κλπ. Ακόμη ελπίζουμε ότι θα μπει και κάποια τάξη στα λιμάνια
Πέδι και Πανορμίτης.
Νέα παιδιά, άνδρες και γυναίκες, πάντα
με χαμογελαστά πρόσωπα, ελπίζουμε να διατηρούν το φρέσκο χαμόγελό τους και την ώρα
της υπηρεσίας τους, ιδιαίτερα στο λιμάνι.
Τα καλωσορίζουμε λοιπόν και ευχόμαστε τα
καλύτερα στην διάρκεια της παραμονής τους
εδώ.
Ιδιαίτερα τώρα που αρχίζει η μαζική
άφιξη τουριστικών σκαφών, ας μας επιτραπεί
να κάνουμε ορισμένες επισημάνσεις. Είναι
αδιανόητο αν όχι παράλογο, να βρίσκονται
παροπλισμένα και μη σκάφη πλαγιοδετημένα
στο λιμάνι του Γιαλού, τη στιγμή που γίνεται αγώνας για εξασφάλιση ακόμη και μιας
θέσης.
Ας μας επιτραπεί ακόμη, χωρίς να θέλουμε
να μπούμε στα χωράφια της υπηρεσίας, να
προτείνουμε να εξεταστεί το κατά πόσο είναι
εφικτό το σκάφος του λιμενικού, που είναι
πλαγιοδετημένο στο Μουράγιο, να μετακινηθεί ώστε να εξοικονομηθούν θέσεις.
Κλείνουμε ευχόμενοι σύντομα να καλωσορίσουμε και την άφιξη προσωπικού στο αστυνομικό τμήμα, ώστε και αυτή η υπηρεσία να
μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά της καλύτερα.
Δ.Π.Χ.

Νοικοκυραίοι
Η καθαριότητα, η τάξη και το νοικοκύρεμα
που υπήρχε στον χώρο λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης, εντυπωσίασε τους προσκεκλημένους. Στη διαπίστωση αυτή προστέθηκε
και το αίτημα για σωστή περίφραξη του χώρου
και την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας. Η
ζήλεια βγάζει... μάτι και ο νοών νοείτω.
Δ.Π.Χ.

6

ΤΑ ΝΕΑ

Μάιος 2010

της Σύμης

Μια νύχτα στην Ακρόπολη
ΤΟΥ ΛΑΚΗ ΣΑΝΤΑ
...Mια μέρα, που όλοι μαζί οι φοιτητές παρέα
βρισκόμασταν πάλι στο Ζάππειο και συζητούσαμε, σε κάποια στιγμή που ο Μανώλης ήταν
στραμμένος προς την Ακρόπολη, γυρίζει και
μου λέει:
«Λάκη, κοίταξε κει πάνω, κοίταξε να ιδείς
τι γίνεται κει πάνω...»
Κοιτάζω και βλέπω τη γερμανική σημαία
που κυμάτιζε... Εγώ είχα κάνει μια μέρα, στην
αρχή που οι Γερμανοί έβαλαν τη σημαία τους
στην Ακρόπολη, τη σκέψη ότι ο Χίτλερ, κυρίαρχος του κόσμου τότε, θεωρούσε την Ακρόπολη, την κορυφαία έκφραση Πολιτισμού, ως
την υπέρτατη κατάκτησή του, δεδομένης της
αρχαιολατρίας του (θεωρίες Άριας φυλής κλπ.).
Γι’ αυτό και τοποθέτησε εκεί την πολεμική του
σημαία, έχοντας την αίσθηση ότι είναι ο άρχων
της γης!
Αυτομάτως, παίρνω τη σκέψη του φίλουμου και του λέω απότομα και με σιγουριά:
«Ναι, έχεις δίκιο, αυτό είναι, αυτό πρέπει να
τους κάνουμε, αν μπορούμε...».
Ενώ για πολλές μέρες μελετούσαμε σχέδια
και λέγαμε «να κάνουμε αυτό ή το άλλο»,
κανένα δεν μας ικανοποιούσε και έτσι τα απορρίπταμε. Από τη στιγμή όμως εκείνη το βρήκαμε σωστό, και αρχίσαμε να μεθοδεύουμε το
πώς και τι θα κάναμε.
Πήγαμε πρώτα, λοιπόν, αν θυμάμαι καλά,
στη Μπενάκειο Βιβλιοθήκη και ψάξαμε στην
Εγκυκλοπαίδεια ό,τι είχε σχέση με την Ακρόπολη. Πήραμε τα σχεδιαγράμματα και διαβάσαμε τα πάντα. Παιδιά μορφωμένα είμαστε,
ξέραμε πώς να κινηθούμε και να μην κάνουμε
ενέργειες σπασμωδικές. Είδαμε και μελετήσαμε
όλο το ιστορικό του Ιερού Βράχου.
Καταλήξαμε σ’ ένα σημείο όπου βρισκόταν
μια ρωγμή, στο βορεινό μέρος του Ερεχθείου,
εκεί που ήταν το σπήλαιο της Αγραύλου κι από
κάτω ήταν ένα ξεροπήγαδο: το άντρο του Εριχθόνιου. Δηλαδή, εκεί έμενε ο ιερός όφις της
Αθηνάς -ο Εριχθόνιος- ο φύλακας της Ακρόπολης, στον οποίο οι ιερείς έριχναν μία φορά το
μήνα μελόπιτες, για να συντηρείται.
Η ρωγμή αυτή του σπηλαίου μάς γέμιζε
με σκέψεις, πώς θα μπορούσαμε -και αν θα
μπορούσαμε- να φθάσουμε από κει ως επάνω.
Ξέραμε ότι είχαν κάνει εκεί ανασκαφές Γάλλοι
αρχαιολόγοι. Πήγαμε, λοιπόν, αρχίσαμε να
κατοπτεύουμε το μέρος, και σε κάποια στιγμή
παρατηρήσαμε μια παλιά ξύλινη πόρτα με σανίδες, η οποία ήταν κλεισμένη -τοποθετημένη,
μάλλον- επάνω σ’ ένα μέρος του βράχου, οπότε
καταλάβαμε ότι εκεί θα είχε κάποια οπή.
Έτσι, την ίδια κιόλας μέρα, αποφασίσαμε να
πάμε να ερευνήσουμε, όπως κι έγινε. Πήγαμε σ’

ένα καφενεδάκι στον περίγυρο της Ακρόπολης
- λίγο πιο κάτω είναι μια εκκλησία αφιερωμένη,
νομίζω, στη Μεταμόρφωση του Σωτήρα. Καθίσαμε στο καφενεδάκιλοιπόν για να περάσει η
ώρα και κατόπιν πηδήξαμε απ’ τα συρματοπλέγματα, προχωρήσαμε μες απ’ τα δέντρα και
φτάσαμε σ’ αυτή την πόρτα. Εκεί, είδαμε ότι
υπήρχε ένα λουκέτο, σκουριασμένο, το οποίο
προσπαθήσαμε και του βγάλαμε τις στρόφιγγες
κι ανοίξαμε την πόρτα. Είδαμε τότε μια μεγάλη
οπή, αλλά δεν είχαμε μαζί μας φανάρι, είχε
και νυχτερίδες μέσα, για τούτο και φύγαμε και
ξαναπήγαμε το άλλο βράδυ.
Η κυκλοφορία, τότε, ήταν απαγορευμένη
από τις 11 τη νύχτα έως τις 6 το πρωί. Εμείς
πήγαμε από τις 9, έχοντας μαζί μας κι ένα
μικρό φανάρι· έτσι είδαμε εκεί μέσα ότι στη
δεξιά πλευρά υπήρχε ένα πλάτωμα με πέτρες
και χώματα και πιο πέρα η τρύπα, που ήταν το
ξεροπήγαδο. Δεξιά όμως στο βράχο είχε μαδέρια, με τέτοιο τρόπο τοποθετημένα, που ανέβαιναν προς τα πάνω και βέβαια είχαν μείνει
από τις ανασκαφές που έκαναν οι αρχαιολόγοι.
Όμως δεν γνωρίζαμε την αντοχή τους και για
τούτο προσπαθήσαμε να τα δοκιμάσουμε, ανεβαίνοντας στα πρώτα. Καταλάβαμε, λοιπόν, ότι
μπορούσαν να κρατήσουν το βάρος μας.
Φύγαμε, και τρεις μέρες αργότερα ξαναπήγαμε, ήταν Κυριακή, και ανεβήκαμε σαν
επισκέπτες στην Ακρόπολη. Οπότε, σε κάποια
στιγμή που είδαμε ότι δεν μας πρόσεχε κανένας, πήγαμε προς το Ερεχθείο και κοιτάξαμε
το βάθρο, τα σκαλιά, καθώς και την οπή πάλι.
Κατεβήκαμε τα σκαλιά και είδαμε ότι τα μαδέρια ήταν μισό μέτρο από το τελευταίο σκαλί.
Έτσι βεβαιωθήκαμε ότι μπορούμε να φθάσουμε
μέχρι εκεί. Αποφασίσαμε τότε ότι από εκεί θ’
ανεβαίναμε. Το ζήτημα ήταν ότι μπροστά από
το στρογγυλό εκείνο βάθρο που ήταν η σημαία
-το μπελβεντέρε- υπήρχε μια σκοπιά ξύλινη,
μέσα στην οποία έμπαινε ο σκοπός όταν έβρεχε
ή είχε άσχημο καιρό. Ακόμα, στα Προπύλαια
υπήρχε μια διμοιρία Γερμανών, που φύλαγε τη
σημαία.
Πρέπει να πω ότι γι’ αυτή μας την απόφαση
δεν είχαμε μιλήσει σε άλλους. Ίσως για να μη
διαρρεύσει το μυστικό, ίσως γιατί σκεφτόμαστε
πόσο κατάστηθα θα δέχονταν το χτύπημα αυτό
οι Γερμανοί, δηλαδή την προσβολή της αρπαγής
της πολεμικής σημαίας τους, γιατί ξέραμε καλά
ότι η σημαία για το στρατιώτη είναι το ιερότερο
σύμβολο. Για τούτο και στη μάχη, όταν σκοτωθεί ο σημαιοφόρος, πρέπει αμέσως να την πάρει
άλλος, γιατί πρέπει να είναι πάντα ψηλά.
Για αυτό λοιπόν κι εμείς οι δύο είμαστε αποφασισμένοι, αν μας ανακάλυπταν, να
πέσουμε απ’ την Ακρόπολη και να
σκοτωθούμε, γιατί ξέραμε ότι αν
μας έπιαναν οι Γερμανοί θα μας
εκτελούσαν. Και, βέβαια, βρίσκαμε
καλύτερο - στην προκειμένη περίπτωση- να πάμε μόνοι μας, γιατί
οι Γερμανοί θα μας βασανίζανε
κιόλας.
Εκείνη την εποχή, οι Γερμανοί
άρχισαν την επίθεση στην Κρήτη,
στις 20 Μαΐου 1941. Στην αρχή
επιχείρησαν διά θαλάσσης, αλλά
ο αγγλικός πολεμικός στόλος, με
πολλά πολεμικά πλοία και παρά τις
απώλειες που είχε απ’ τη γερμανική
αεροπορία, βούλιαζε τα μικρά αποβατικά πλοία των Γερμανών και
έτσι αυτοί είδαν ότι διά θαλάσσης
δεν μπορούν, και αποφάσισαν να
επιτεθούν στην Κρήτη από αέρος,
με ειδικό σώμα αλεξιπτωτιστών,
το οποίο είχαν εκπαιδεύσει ειδικά,
αλλά και με καταιγιστικούς βομβαρδισμούς με τα βομβαρδιστικά
τους αεροπλάνα.

Ο Λάκης Σάντας (αριστερά) μαζί με το Μανώλη Γλέζο. Φώτο © Η Αυγή τηε Κυριακής
Σ’ αυτή, λοιπόν, τη μάχη της Κρήτης λάβανε
μέρος 5.000-7.000 γερμανοί αλεξιπτωτιστές, οι
οποίοι όμως υπέστησαν μεγάλες απώλειες, διότι
οι Κρητικοί την ώρα που έπεφταν τους πυροβολούσαν και τους κυνηγούσαν όταν έφταναν στη
γη, σε σημείο που αυτό το σώμα των αποδεκατισμένων αλεξιπτωτιστών δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε σε άλλη πολεμική επιχείρηση του γερμανικού στρατού, μέχρι το τέλος του πολέμου.
Κι αυτό έγινε γιατί, στη μάχη της Κρήτης,
πολέμησε μαζί με το λίγο ελληνικό στρατό που
βρέθηκε εκεί -και λίγους Αυστραλούς, λίγους
Εγγλέζους και λιγότερους Νεοζηλανδούς- και ο
κρητικός λαός, με ό,τι όπλα μπόρεσε να βρει.
Κι αν είχαν σκεφτεί, μετά την κατάρρευση του
αλβανικού μετώπου, να στείλουν στην Κρήτη
ένα σύνταγμα της μεραρχίας των Κρητών εξοπλισμένο, οι Γερμανοί δεν θα κατελάμβαναν
την Κρήτη.
Οι μέρες όμως περνούσαν και μαθαίναμε
μερικά νέα, αλλά βλέπαμε από τις ανακοινώσεις των Γερμανών ότι τα πράγματα δεν
πήγαιναν καλά. Οπότε, στις 29 Μαΐου, βγάζουν οι Γερμανοί μεγάλη ανακοίνωση, από τα
ραδιόφωνα και τις εφημερίδες, ότι η μάχη της
Κρήτης έληξε, με τη νίκη των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, και θριαμβολογούσαν για το
γερμανικό στρατό.
Ο Μανώλης κι εγώ, εκτός απ’ την απόλυτη
εμπιστοσύνη που είχαμε ο ένας στον άλλο,
είχαμε και την ίδια ιδιοσυγκρασία, κάναμε τις
ίδιες αυθόρμητες σκέψεις και, με δυο λόγια,
ταιριάζαμε πολύ, ιδιαίτερα στο θάρρος και την
παλικαριά. Έτσι, καθώς το είχαμε αποφασίσει,
σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να δείξουμε στους Γερμανούς ότι ο αγώνας συνεχίζεται· δεν σημαίνει
ότι επειδή έπεσε η Κρήτη χάθηκε ο πόλεμος.
Και όπως ήμασταν και νέοι που έβραζε το αίμα
μας -όπως όλων των νέων- είχαμε θυμώσει
με τις θριαμβολογίες και την αλαζονεία τους.
Την επόμενη μέρα, λοιπόν, πήγαμε στην Ακρόπολη.
30 Μαΐου 1941, βράδυ, ησυχία, ένα τέταρτο
σελήνης στον ουρανό. Φτάσαμε, μπήκαμε μέσα,
ανεβήκαμε σιγά σιγά πατώντας στα μαδέρια.
Αφού ανεβήκαμε στην επιφάνεια, το ζήτημα
τώρα ήταν να διαπιστώσουμε πού βρίσκεται
ο σκοπός. Αποφασίσαμε να χωριστούμε: πήγε
ο ένας από τη μια μεριά του Παρθενώνα κι ο
άλλος από την άλλη και ρίχναμε πετραδάκια
σε διάφορες κατευθύνσεις, για να ιδούμε αν θα
υπάρξει από κάπου αντίδραση.Τίποτα. Ησυχία.
Προσέξαμε ότι δεν υπήρχε σκοπός.
Στο μεταξύ, ακούγαμε τους Γερμανούς να
γλεντούν και να χαχανίζουν για τη νίκη της
Κρήτης. Ήρθε η καθοριστική στιγμή. Το φεγγαράκι μάς κοίταζε με συμπάθεια, οι καρδιές μας
χτυπούσαν πολύ γρήγορα. Ανεβήκαμε από τα
σκαλιά, λύσαμε το συρματόσκοινο της σημαίας
και προσπαθήσαμε να την κατεβάσουμε. Η
σημαία ήταν τεράστια, για τούτο κι ήταν δεμένη
με τρία μεγάλα σύρματα, τα οποία είχαν στρόφιγγες απ’ έξω από το βράχο και τη συγκρατούσαν, γιατί όταν είχε αέρα έτρεμε όλος ο ιστός.

Η σημαία, λοιπόν, κατέβαινε μέχρι τον κόμβο
που συναντιόντουσαν τα τρία σύρματα στον
ιστό κι από κει δεν πήγαινε πιο κάτω.
Σκαρφαλώναμε, την πιάναμε, την τραβάγαμε, τίποτε δεν γινόταν. Ο μόνος τρόπος για να
κατέβει η σημαία ήταν ν’ ανοίξουν τα σύρματα.
Δύσκολο πολύ. Όμως η θέληση, η επιμονή κι
η υπομονή μας έφεραν αποτέλεσμα. Κι αφού
ανεβήκαμε και κατεβήκαμε στον ιστό πολλές
φορές ως το δύσκολο σημείο -γιατί ο ιστός ήταν
λείος και γλίστραγε- κατορθώσαμε με τα χέρια
μας να ξεσφίξουμε τις στρόφιγγες και να την
ξεμπλέξουμε. Κι η τεράστια σημαία έπεσε και
μας κουκούλωσε!
Εδώ, σ’ αυτό το σημείο, θα πω τη σκέψη
μου, εκείνη τη σκέψη, τη μεγαλοφυή σύλλη-ψη,
με την οποία εμείς οι δυο, νέα, δεκαεννιάχρονα
παιδιά μιας σκλαβωμένης χώρας, άοπλα, βεβηλώσαμε το σύμβολο του Χίτλερ, και τον χτυπήσαμε στην καρδιά. Η σύλληψη και η απόφαση
για την πράξη μας αυτή, αλλά και ο τρόπος
εκτέλεσής της, έδειξε στρατηγική ωριμότητα,
απίστευτη γενναιότητα και αυτοθυσία.
Μέσα μας κυριάρχησε η αίσθηση, ότι ήταν
μεγάλη εκείνη η στιγμή, με το λιγοστό φώς του
φεγγαριού να λάμπει πάνω στα μάρμαρα που
εκπροσωπούσαν 3.000 χρόνια ιστορίας στα
ιερά της πατρίδας μας. Εκεί -αισθάνθηκα εγώ,
αλλά πιστεύω και ο Μανώλης- ότι και 10 ζωές
αν είχα θα τις έδινα.
Αγκαλιαστήκαμε και φιληθήκαμε, ενθουσιασμένοι για το αποτέλεσμα κι αμέσως, μ’ ένα
μαχαιράκι που είχα μαζί μου, κόψαμε από ένα
κομμάτι καθένας, απ’ τον αγκυλωτό σταυρό,
και το βάλαμε στον κόρφο μας! Η σημαία
ήταν ένας τεράστιος μπόγος και, φυσικά, ήταν
αδύνατο να την πάρουμε μαζί μας. Τότε, σκεφτήκαμε να τη ρίξουμε στο ξεροπήγαδο και
μάλιστα καλαμπουρίσαμε: «Για να τη φυλάει ο
Εριχθόνιος!»
Παρ’ όλη την κούραση, την προχωρημένη
ώρα και το ότι έπρεπε να επιταχύνουμε τη φυγή
μας, το καθάριο νεανικό μας μυαλό δούλεψε
μεθοδικά κι αφήσαμε κι οι δυο τα δακτυλικά
μας αποτυπώματα πάνω στον ιστό -επειδή γνωρίζαμε ότι οι Γερμανοί ήταν μεθοδικοί και οργανωμένοι- ούτως ώστε να μην επιβαρυνθούν, από
τις έρευνες που θα κάνανε μετά, άλλοι, αθώοι!
Ακόμα, φεύγοντας, σκεφτήκαμε να πατάμε στις
ράγες του τραμ, για να χαθούν τα ίχνη μας, αν
θα έφθαναν μέχρι εκεί με σκυλιά οι Γερμανοί.
Ρίχνουμε λοιπόν τη σημαία στο ξεροπήγαδο,
ρίχνουμε και από πάνω πέτρες και χώματα,
κατεβαίνουμε, ανοίγουμε με προφύλαξη την
πόρτα και φεύγουμε...
Από το βιβλίου του Λάκη Σάντα
“Μια νύχτα στην Ακρόπολη...
Μνήμες από μια σπουδαία εποχή”.
Εκδόσεις Βιβλιόραμα, σελ. 160
Προδημοσίευση
στην Αυγή της Κυριακής 7/3/2010
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Σελιδα Διαλογου

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

Δενδροφύτευση
Από το Σύλλογο κατοίκων Νημποριού «Ο
Ποσειδών» μας κοινοποιήθηκε επιστολή που
εστάλη στο Δήμο Σύμης.

Σε συνέχεια του υπ. αριθ. Πρωτ. 8611/2/10 εγγράφου μας, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δήμαρχο Σύμης κ. Ελ. Παπακαλοδούκα, την Διεύθυνση Γεωργίας, την
Διεύθυνση Δασών και την γραμματεία του
αρμόδιου Αντινομάρχη, θα προμηθευτούμε
δωρεάν περί τα 300 (τριακόσια) δεντρύλια
κυπαρισσιού από το φυτώριο της ρόδου
στις αρχές του φθινοπώρου 2010, που είναι
η πλησιέστερη κατάλληλα χρονική περίοδος μετά το πέρας των εργασιών που εκτελούνται τώρα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δενδροφύτευση του Δρόμου του
Νημποριού σε όλο το μήκος του και εκατέρωθεν αυτού.
Ζητούμε την συνδρομή του Δήμου
Σύμης, προκειμένου να μας χορηγήσει
φορτηγό όχημα το φθινόπωρο για την μεταφορά των δεντρυλίων από το φυτώριο της
Ρόδου στη Σύμη, την παροχή νερού από
το Δημοτικό Δίκτυο στην περιοχή Ν.Ο.Σ.
και στο Συκίδι για το πότισμά τους, είτε με
την τοποθέτηση αυτόματου συστήματος
ποτίσματος κατά μήκος του Δρόμου εάν το
κόστος είναι προσιτό, είτε από το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου, προκειμένου να
ευδοκιμήσουν όλα τα δεντρύλια ή ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός.
Προσκαλούμε επίσης όλους τους φίλους
του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως όσους
επέδειξαν πρόσφατα ιδιαίτερο και ανιδιοτελές ενδιαφέρον για τα λιγότερα από 10
περίπου δέντρα που δυστυχώς κόπηκαν
αφού δεν υπήρχε άλλη λύση για την κατασκευή ενός ασφαλούς για την κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων δρόμου να συμμετά-

σχουν για την δενδροφύτευση και το πότισμά τους.
Παρακαλούμε τέλος με την παρούσα
τις παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες και το
φυτώριο Ρόδου να μας εγκρίνουν την χορήγηση των 300 περίπου δενδρυλλίων το
φθινόπωρο, όπως είχαμε συμφωνήσει ήδη
προφορικά στις 22/4/10.
Ο Πρόεδρος, Δ. Α. Αναστασιάδης

Ιατρείο Ζώων του ΦΑΡΟΥ
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ΦΑΡΟ και
φυσικά σε όλους τους κτηνίατρους που εξέτασαν με φροντίδα και στοργή τις πολλές
γάτες που φέραμε για στείρωση, περιποιήση τραυμάτων και εμβολιασμούς. Ήταν
σαν να είμασταν συνέχεια εκει!
Και είμαστε πολύ τυχεροί που συνατήσαμε
την Κική Πολυχρονά, που άφησε το ιατρείο
που μόλις άνοιξε στη Ρόδο, για να βοηθήσει στο ιατρείο του ΦΑΡΟΥ. Η Κική έκανε
το παν για να μας βοηθήσει τόσο κατά
τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του
ιατρείου, δίνοτας μας πολύτιμες συμβουλές
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
με τις γάτες μας.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον που είδαμε
τυπωμένο στο ιατρείο πόσο κοστίζουν τα
εργαλεία, φάρμακα και αναλώσιμα για να
λειτουργήσει σωστά. Και φυσικά χαρήκαμε
πολύ που οι προσφορές του κόσμου ήταν
τόσο γενναιόδωρες.
Πραγματικά χρειάζόμαστε τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΦΑΡΟΣ και πρέπει
να συνεχιστεί η προσπάθεια που γίνεται.
Σαν πιστοί πελάτες εκτιμούμε πόσο θα
κόστιζε αν πηγαίναμε τόσες γάτες στη Ρόδο
χωρίς να συνυπολογίζουμε τη μεγάλη αναστάτωση και φασαρία.
Λήδα και Jim Gibbins, Σύμη
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Ίδρυση εθελοντικού
Πυροσβεστικού κλιμακίου
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Απριλίου και μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη τις
διατάξεις των 93, 98 και 100 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν 3463/2006)
και του Ν.1951/91 και του Π.Δ. 32/92 αποφασίστηκε ομόφωνα:
• Όπως ο Δήμος Σύμης ενεργήσει αρμόδια δια την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην περιοχή.
• Εξουσιοδοτεί για το σκοπό αυτό το
Δήμαρχο Ελευθέριο Παπακαλοδούκα.
• Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
εφημερίδα του Δήμου και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου για κάθε ενδιαφερόμενο.
Ο Πρόεδροςτου Δ.Σ. κ. Σωκράτης
Μαρούλης παρουσίασε το υπ’ αριθμ.
4871/9-7-09 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Διοίκηση Πυρ. Υπηρ.
Δωδ/σου με θέμα το θεσμό του εθελοντή
πυροσβέστη και ανέφερε:
“Μετά τις φωτιές και τις καταστροφές
που είχαμε το προηγούμενο χρόνο προσπαθούν να φτιάξουν εθελοντικούς πυροσβεστικούς σταθμούς και κλιμάκια σε όλα τα μέρη
της Ελλάδας. Για να κατοχυρωθεί αυτό θα
πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον δέκα άτομα,
που θα δηλώσουν ότι είναι εθελοντές, ηλικίας 18-55 ετών, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, θα εκπαιδευτούν από την πυροσβεστική.
Θα είναι σε ετοιμότητα όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Οι μισοί περίπου θα πρέπει να
είναι οδηγοί.”.
Ο Δήμαρχος πρόσθεσε: “Στους εθελοντές η πυροσβεστική υπηρεσία θα παρέχει
στολές και εκπαίδευση, θα είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο της πυροσβεστικής στην περίπτωση που δεν έχουν δική τους ασφάλεια.
Σε περίπτωση ατυχήματος τους καλύπτει το
ταμείο της πυροσβεστικής. Οι εθελοντές θα
καλούνται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.
Σε περίπτωση προκήρυξης θέσεων, οι εθελοντές θα προηγούνται έναντι των υπόλοιπων.”
Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά με την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου,

το οποίο θα στελεχωθεί από δημότες που
επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα
του εθελοντή πυροσβέστη και για το σκοπό
αυτό θα εκπαιδευτούν από Αξιωματικούς
του Π.Σ, έχοντας υπόψη το Ν.1951/91.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε
ότι οι εθελοντές που υπάγονται στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι οι μοναδικοί επίσημα
αναγνωρισμένοι και πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τα ισχύοντα εθελοντές στον τομέα
της Πυρόσβεσης-Διάσωσης που μπορούν
και είναι αρμόδιοι να επεμβαίνουν σε κάθε
συμβάν όπως και οι επαγγελματίες.
Μια τέτοια κίνηση θα ενισχύσει της
προσπάθειες που καταβάλει ο Δήμος μας
για την προστασία του νησιού, θα ενισχύσει το συναίσθημα της προσφοράς στους
κατοίκου και θα αυξήσει το αίσθημα της
ασφάλειας γιατί ουσιαστικά ο τόπος μας
θα αποκτήσει μια πυροσβεστική υπηρεσία
όμοια της επαγγελματικής η οποία θα επέμβει σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα
βρίσκεται υπό την επιχειρησιακή ευθύνη
της Π.Υ. και τη δική μας υποστήριξη.
Στη συζήτηση (πέραν του Δημάρχου
Ελευθέριου Παπακαλοδούκα) ήταν παρόντες οι:
1. Μαρούλης Σωκράτης, Πρόεδρος
2. Χάσκας Ηλίας- Πανορμίτης, Αντιδήμαρχος
3. Ραμός Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος
4. Μοσκιού Πανορμίτης, Μέλος
5. Ξανθός Τσαμπίκος, Μέλος
6. Τσαβαρής Μιχαήλ, Μέλος
7. Ανδρουτσοπούλου Χαρίκλεια, Μέλος
8. Μοσχόβης Μερκούρης, Αντιπρόεδρος
9. Διασινός Γεώργιος, Μέλος
10. Ζουρούδης Κωνσταντίνος, Μέλος
Απόντες ήταν οι:
1. Γιαλλουράκης Κωνσταντίνος, Γραμματέας (ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)
2. Στεφάνου Ελευθέριος, Μέλος
3. Δερμιτζάκης Φίλιππος, Μέλος

Το Μαντείο

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

Nikolas Patisserie

Symi sweets, Cookies, Ice Creams
The only traditional patisserie - in Yialos since 1925
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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

7,60 €

Ƨ/ƥ ƴƶƮƩ ƫƫ

Μείωση εισιτηρίου για
τους μόνιμους κάτοικους
Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που
ασκεί η ΑΝΕΣ σύμφωνα με το καταστατικό
της και για οικονομική ανακούφιση των
μονίμων κατοίκων του νησιού, το Δ.Σ. της
εταιρείας αποφάσισε από τη Δευτέρα 10 Μαΐου
το εισιτήριο, σε όλα της τα πλοία και σε όλα
ανεξαρτήτως τα δρομολόγια από Σύμη προς
Ρόδο και από Ρόδο προς Σύμη, να εκδίδεται
στην τιμή των 7,60 ευρώ.
Έτσι, και στα μη επιδοτούμενα δρομολόγια
αντί της τιμής των 11,00 ευρώ, το εισιτήριο
θα εκδίδεται στα 7,60 ευρώ. Το εισητήριο
μετ’επιστροφής για τα “κυκλικά” δρομολόγια
θα είναι 15,20 ευρώ.

ƧƴƳ 10/05/10 ƪƻƶ 31/05/10
ƦƧƶƵƧƳƣ
ȁǿȂǹȃǿ

ƵƳƫƵƩ

ȍȇǹ
ǹĭ

ȁǿȂǹȃǿ

ǹȃ

ȇȅǻȅ

ǹĭ

09.00 ȇȅǻȅ

Ȇǹȃ/ȉǾ

ȁǿȂǹȃǿ

12.00 Ȇǹȃ/ȉǾ

ȈȊȂǾ

13.00

16:00 ȈȊȂǾ

ȇȅǻȅ

17:50

ȇȅǻȅ

ǹȃ

ǹĭ

12.00 Ȇǹȃ/ȉǾ

13.00

16:00 ȈȊȂǾ
ǻ\

http://www.anes.gr/

ƦƧƶƵƧƳƣ
ȁǿȂǹȃǿ

ȍȇǹ
ǹĭ

ǹȃ

09.00 ȇȅǻȅ

09.00

12.00 Ȇǹȃ/ȉǾ

10:50

12.00 Ȇǹȃ/ȉǾ

10:50

13.30

16:00 ȈȊȂǾ

13.00

16:00 ȈȊȂǾ

14.30

17.30

19.20

ǻ

12.00 ȈȊȂǾ

13.00

16:00 ȇȅǻȅ

17:50

ȈȊȂǾ

20.20

ȇȅǻȅ

ǹȃ

10:50

10:50

ǻ\

ǹĭ

09.00 Ȇǹȃ/ȉǾ

13.00
17:50

ǻ

ȇȅǻȅ

17:50

ǻ

ȇȅǻȅ

ǻ

ǹĭ
ȇȅǻȅ

ǹȃ

ǹĭ

09.00 ȇȅǻȅ

ƲƧƮƲƵƩ

ȍȇǹ

ȁǿȂǹȃǿ

ǹȃ

ǹĭ

09.00 ȇȅǻȅ

ȁǿȂǹȃǿ

ǹȃ

ƲƣƳƣƴƬƧƶƩ

ȍȇǹ
ǹĭ

ǹȃ

09.00 ȇȅǻȅ

ƴƣƤƤƣƵƱ

ȍȇǹ

ȁǿȂǹȃǿ

ǹĭ

09.00 ȇȅǻȅ

ȁǿȂǹȃǿ

ǹȃ

ƬƶƳƫƣƬƩ

ȍȇǹ
ǹĭ

ȍȇǹ

ȁǿȂǹȃǿ

ǹȃ

ǹĭ

ǹȃ

06:30 ȇȅǻȅ

09.00 ȈȊȂǾ

09.00

Ȇǹȃ/ȉǾ

10:50

12.00 Ȇǹȃ/ȉǾ

10:50

12.00 Ȇǹȃ/ȉǾ

10:50

12.00 Ȇǹȃ/ȉǾ

10:50

12.00 Ȇǹȃ/ȉǾ

10:50

12.00 ȇȅǻȅ

08:20

09.00 Ȇǹȃ/ȉǾ

10:50

13.30

ȈȊȂǾ

13.00

16:00 ȈȊȂǾ

13.00

16:00 ȈȊȂǾ

13.00

16:00 ȈȊȂǾ

13.00

16:00 ȈȊȂǾ

13.00

16:00 Ȇǹȃ/ȉǾ

10:50

12.00 ȈȊȂǾ

14.30

17.30

ȇȅǻȅ

17:50

ȇȅǻȅ

17:50

18:30 ȈȊȂǾ

13.00

16:00 ȇȅǻȅ

19.20

ǻ

ȈȊȂǾ

20:20

ǻ

ȇȅǻȅ

17:50

ǻ\

ȇȅǻȅ

17:50

ǻ\

ȇȅǻȅ

17:50

ǻ\

ǻ

ȇȅǻȅ

17:50

ǻ

Ƨ/ƥ - Ʊ/ƥ ƲƳƺƵƧƶƴ
ƧƴƳ 06/04/10 ƪƻƶ 30/05/10
ƦƧƶƵƧƳƣ
ȁǿȂǹȃǿ

ƵƳƫƵƩ
ȁǿȂǹȃǿ

ȍȇǹ
ǹĭ

ȇȅǻȅ

ǹȃ

16.40

ǻ

ȁǿȂǹȃǿ

ȍȇǹ
ǹĭ

15.00 ȈȊȂǾ

ȈȊȂǾ

ƵƧƵƣƳƵƩ

08:40

09.00 ȇȅǻȅ

ǹĭ

18.40

07.30

07.45 ȈȊȂǾ

ǹȃ
11.00 Ȁȍ

12.35

ȁǿȂǹȃǿ

ȍȇǹ
ǹĭ

ǹȃ

ȍȇǹ
ǹĭ

ǹȃ

07.45 Ȇǹȃ/ȉǾ

10:40

13.00

06.00 ȇȅǻȅ

13.15 ȃǿȈȊȇȅ

07.30

09.00

13.40

14.00 ȈȊȂǾ

12.35

13.15 ȉǾȁȅ

09.00

09.20 ȉǾȁȅ

15.25

15.45 ȉǾȁȅ

09.00

09.20 ȈȊȂǾ

14.00

17.00

19.15 ȉǾȁȅ

15.25

15.45 ȈȊȂǾ

11.30

11.55 ȃǿȈȊȇȅ

17.10

17.20 ȈȊȂǾ

11.30

11.55 ȇȅǻȅ

18.40

ǻ

ȈȊȂǾ

20.55

ȃǿȈȊȇȅ

17.10

17.20 ȇȅǻȅ

13.35

14.15 Ȁȍ

18.55

13.35

14.15

Ȁȍ

18.55

ȀǹȈȉ/ǽȅ

18.55

19.05

ȀǹȈȉ/ǽȅ

18.55

19.05

ȇȅǻȅ

23.45

ǻ

ȇȅǻȅ

23.45

ǻ

ǻ

ǹȃ

ǹĭ
19.40

ƲƧƮƲƵƩ

ƵƧƵƣƳƵƩ

ȍȇǹ

ȁǿȂǹȃǿ

ǹȃ

ǹĭ

18.00 ȈȊȂǾ

ǻ

ǻ

ǻ

ȇȅǻȅ

ƧƴƳ 31/05/10 ƪƻƶ 31/08/10

ȍȇǹ

ȁǿȂǹȃǿ

ȀǹȈȉ/ǽȅ 13.40 14.00 ȈȊȂǾ
ȇȅǻȅ

06.00 ȇȅǻȅ

11.00 ȃǿȈȊȇȅ

ȁǿȂǹȃǿ

ȍȇǹ
ǹĭ

23/05/2010

18.40

09.00 ȇȅǻȅ

ȇȅǻȅ

ǹȃ

08.00 Ȁȍ
09.40

ȁǿȂǹȃǿ

ȍȇǹ
ǹĭ

ƬƶƳƫƣƬƩ

ƴƣƤƤƣƵƱ

ȀǹȈȉ/ǽȅ

ƵƳƫƵƩ

ȍȇǹ

ȁǿȂǹȃǿ

ǹȃ

ƲƣƳƣƴƬƧƶƩ

ȇȅǻȅ

ƦƧƶƵƧƳƣ
ȁǿȂǹȃǿ

ǹĭ

07:00 ȈȊȂǾ

ȇȅǻȅ

ƲƧƮƲƵƩ

ȍȇǹ

ǹȃ

ǹʌȩ 10 ȂĮǸȠȣ ȑȦȢ 31 ȂĮǸȠȣ
ȀȐșİ ȉȡȓĲȘ : ȈȪȝȘ - ȇȩįȠ 07:00 (ȆȇȍȉǼǹȈ) țĮȚ ȇȩįȠ – ȈȪȝȘ 19:15 (ȆȇȍȉǼǹȈ)

Καλούνται οι Μέτοχοι της Α.Ν.Ε.Σ. σύμφωνα
με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας
σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις
26 Ιουνίου 2010 ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00
στο Πανορμίτειο συνεδριακό κέντρο του Δήμου
Σύμης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί
των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού
της 31/12/2009 μετά του Λογαριασμού
“Αποτελέσματα Χρήσεως” και των έπ’ αυτών
εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των
Ελεγκτών.
2. Απόφαση περί απαλλαγής των μελών
του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης
για την εταιρική χρήση από 01/01/2009 έως
31/12/2009.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο
αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση
2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση όλων των παρά του Δ.Σ.
γενομένων πράξεων κατά την χρήση από
01/01/2009 έως 31/12/2009.
5. Έγκριση αντικατάστασης του μέλους του
Δ.Σ. κου Μισσού Μιχαήλ, λόγο παραίτησης ,
από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα
με τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 27.06.2009,
κον. Γιαλουράκη Κωνσταντίνο.

08.20

ǹȃ

ƬƶƳƫƣƬƩ
ȁǿȂǹȃǿ

ȍȇǹ

09.00 ȇȅǻȅ

16:00 Ȇǹȃ/ȉǾ

ƵƧƵƣƳƵƩ

ȍȇǹ

ȁǿȂǹȃǿ

Ǿ ʌȡȠıĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ ıĲĮ ʌȚȠ țȐĲȦ įȡȠȝȠȜȩȖȚĮ:

Πρόσκληση
Γενικής Συνέλευσης

12.00 ȇȅǻȅ

06.30 ȇȅǻȅ

18.30 ȈȊȂǾ

ƵƳƫƵƩ

ȍȇǹ

ȈȪȝȘ-ȇȩįȠ-ȈȪȝȘ

ǹʌȩ ĲȘȞ ǻ/ȞıȘ

10:50

ǹĭ

ȁǿȂǹȃǿ

ƧƴƳ 01/06/10 ƪƻƶ 31/08/10

ǼȚįȚțȒ ȉȚȝȒ ıĲȠȣȢ ȀĮĲȠȓțȠȣȢ
ȈȪȝȘȢ:

ǹʌȩ ĲȘȞ 1Ș ǿȠȣȞȓȠȣ ȑȦȢ țĮȚ 31 ǹȣȖȠȪıĲȠȣ 2010
ȀȐșİ ȉİĲȐȡĲȘ: ȈȪȝȘ – ȇȩįȠ 07:00 (ȆȇȍȉǼǹȈ) țĮȚ ȇȩįȠ-ȈȪȝȘ 19:15 (ȆȇȍȉǼǹȈ)
ȀȐșİ ȆȑȝʌĲȘ: ȈȪȝȘ – ȇȩįȠ 07:00 (ȆȇȍȉǼǹȈ) țĮȚ ȇȩįȠ- ȈȪȝȘ 11:00(ȆȇȍȉǼǹȈ)
ȀȐșİ ȆĮȡĮıțİȣȒ: ȈȪȝȘ – ȇȩįȠ 11:55 (ȆȇȍȉǼǹȈ) țĮȚ ȇȩįȠ-ȈȪȝȘ 18:30 (ȈȊȂǾ ǿǿ)

ǹȃ

ƴƣƤƤƣƵƱ

ȍȇǹ

13.00

Fax:2241034493

ȈĲĮ İȚıȚĲȒȡȚĮ ȝİ İʌȚıĲȡȠĳȒ

ǹĭ

ȁǿȂǹȃǿ

17:50

anesymis@otenet.gr

15,20 €

ǹȃ

ƲƣƳƣƴƬƧƶƩ

ȍȇǹ

ȇȅǻȅ

Ǽǻȇǹ: ȈȪȝȘ ǻȦįİțȐȞȘıĮ ȉ.K. 85600 ȉȘȜ:2246071444 Fax: 2246071373
īȇǹĭǼǿǹ ȇȅǻȅȊ:ǹȣıĲȡĮȜȓĮȢ 88 ȉ.Ȁ.85100 ȉȘȜ: 2241037769
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Αυγουστιάτικοι Τζίροι
Η καλοκαιρία της 8ης Μαϊου,
το ότι ήταν Σάββατο και η
άφιξη όλων των ημεροπλοίων
που δραστηριοποιούνται στη
Σύμη, και τα οποία ήταν σχεδόν
όλα γεμάτα από επισκέπτες,
τόνωσαν την αγορά του νησιού.
Δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι
ήρθαν με τις οικογένειές τους
για Σαββατοκύριακο.
Η ΑΝΕΣ μετέφερε δωρεάν
τους προσκεκλημένους για
τον εορτασμό, κίνηση που

σχολιάστηκε θετικά για την
συμβολή της.
Τα τουριστικά μαγαζιά
δούλεψαν καλά, όπως μας
είπαν, το ίδιο και τα εστιατόρια.
Υπήρξαν και ορισμένοι που
ζητούσαν να μάθουν από τους
εστιάτορες αν το γεύμα των
αφιχθέντων για την επέτειο, το
πλήρωναν οι ίδιοι ή ο Δήμος.
Αυτό κι αν είναι κατάντια.
Δ.Π.Χ.
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