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christos@symigreece.com
Εκλογές ήταν και πάνε!
Μπορεί ο λαός «να μίλησε»
όπως συνηθίζουν να λένε οι πολιτικοί μας, αλλά το τι ακριβώς είπε
και τι μήνυμα έδωσε αυτό δεν
είναι πάντα εύκολο να ερμηνευθεί πόσο μάλλον να κατανοηθεί.
Σε πανελλαδικό επίπεδο, σ’
αυτές τις εκλογές είδαμε μια
σημαντική αύξηση της αποχής.
Στις εθνικές εκλογές του 2009, το
ποσοστό συμμετοχής ήταν 71%
ενώ στις φετινές δημοτικές εκλογές μειώθηκε κατά 10 μονάδες
και έφτασε το 61%. Στη Σύμη, η
εικόνα ήταν πάνω-κάτω η ίδια.
Στις εθνικές εκλογές του 2009
ψήφισε το 46% των εγγεγραμένων
(2.003/4.390) ενώ φέτος το ποσοστό μειώθηκε κατά 10 μονάδες
στο 36% (1.587/4.440). Βέβαια
ο αριθμός των εγγεγραμμένων
της Σύμης είναι «πλασματικός»
μια και περιλαμβάνει ένα μεγάλο
αριθμό πολιτών που ζουν στο εξωτερικό και πολύ σπάνια ασκούν
το εκλογικό τους δικαίωμα. Αυτό οδήγησε
κάποιους να βγάλουν εσφαλμένα συμπεράσματα βλέποντας ένα τόσο «χαμηλό» ποσοστό συμμετοχής. Μετά τη μεταπολίτευση, ο
μεγαλύτερος αριθμός ψηφισάντων σε εκλογές στη Σύμη ήταν το 2006 όταν 2.500 περίπου συμπολίτες μας ψήφισαν ενώ ο συνήθης
αριθμός κυμαίνεται περί τις 2.000.

Στη Σύμη, όπως και σε κάθε απομακρυσμένο νησί, το ποσοστό συμμετοχής ή
«αποχής» έχει να κάνει και με τον αριθμό
τον ετεροδημοτών που θα ταξιδέψουν (ή θα
«μετακινηθούν») για να ψηφίσουν. Η ύπαρξη
ενός μόνο συνδιασμού στις φετινές εκλογές
και το «προκαθορισμένο» του αποτελέσματος ίσως να ώθησε πολλούς ετεροδημότες
στο να μην ταξιδέψουν που σημαίνει ότι θα
περίμενε κανείς η αύξηση της αποχής στη
Σύμη να είναι μεγαλύτερη από αυτή που
παρατηρήθηκε πανελλαδικά, κάτι που
όμως δεν συνέβη. Έτσι λοιπόν, η αποχή
δεν φαίνεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο
στο τελικό αποτέλεσμα.
Κοιτώντας τα νούμερα, φέτος ψήφισαν
1.587 από τους οποίους οι 1.107 (69.8%)
προτίμησαν το συνδιασμό του κ. Παπακαλοδούκα, 371 (23.4%) ψήφισαν λευκό και
109 (6.9%) άκυρο.
Σ’ενα μικρό μέρος όπως η Σύμη, ο
κόσμος προτιμάει να συγκρίνει αριθμούς ψήφων και όχι ποσοστά, αλλά εκεί
χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μη
γίνει λάθος και βγουν εσφαλμένα συμπεράσματα. Το 2006, ο συνδιασμός του κ.
Παπακαλοδούκα είχε πάρει 1.403 ψήφους
και για κάποιους αυτό μεταφράστηκε σε
«μεγάλη ήττα» επειδή αυτή τη φορά πήρε
300 λιγότερους από τότε. Αλλά το 2006
είχαμε 1.000 περισσότερους ψηφοφόρους
οπότε οι απόλυτοι αριθμοί ψήφων φυσικά
και θα ήταν μεγαλύτεροι, αυτό όμως δεν
έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το 2006,
ο κ. Παπακαλοδούκας ψηφίστηκε από το

56% όσων ψήφισαν, ενώ φέτος από το 70%
όσων ψήφισαν. Ή αν προτιμάτε απόλυτους
αριθμούς, αν το 2006 είχαν ψηφίσει όσοι
ψήφισαν φέτος (1.587) τότε ο κ. Παπακαλοδούκας θα είχε πάρει 893 ψήφους και ο κ.
Αντωνιάδης 646. Άρα φέτος, σε απόλυτους
αριθμούς, ο κ. Παπακαλοδούκας πήρε 214
περισσότερους ψήφους από τις προηγούμενες Δημοτικές Εκλογές. Κάτι που μάλλον δεν
το περίμενε ούτε ο ίδιος ούτε οι στενοί του
συνεργάτες.
Μπορεί σε αυτές τις εκλογές να μην είχε
αντίπαλο με όνομα και επίθετο, όμως το
ενδιαφέρον το βράδυ των εκλογών είχε επικεντρωθεί στο μέγεθος της ψήφου διαμαρτυρίας και ήταν αυτό που θα έκρινε κατά
μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα. Ελλείψει
οργανωμένης αντιπρότασης για τη διεκδίκηση του Δήμου και με την πρώην, πλέον,
αντιπολίτευση να μη συγκροτεί συνδιασμό,
ξεκίνησε μια «προεκλογική εκστρατεία» από
δυσαρεστημένους πολίτες και πολιτικούς
αντιπάλους του κ. Παπακαλοδούκα για ψήφο
«λευκό». Η «λευκή» εκστρατεία καλούσε
τον κόσμο να μην απέχει, να ψηφίσει λευκό
αλλά όχι άκυρο. Την παραμονή των εκλογών
κάποιοι μιλούσαν ακόμα και για «επικράτηση
του λευκού» (δηλαδή να πάρει πιο πολλούς
ψήφους από το συνδιασμό του κ. Παπακαλοδούκα).
Αλλά το αποτέλεσμα ήταν αρκετά διαφορετικό. Τα λευκά περιορίστηκαν στους 371
ψήφους την ώρα που ο κ. Παπακαλοδούκας
έπερνε 3 φορές περισσότερους.
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Θέλει αρετή και τόλμη
Για δεύτερη φορά, από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, οι ψηφοφόροι της Σύμης
κλήθηκαν την 7η Νοεμβρίου να ψηφίσουν, όχι για εκλογή Δημάρχου, αλλά για
εκλογή δημοτικών συμβούλων. Η πρώτη
φορά ήταν το 1979 όταν ο αείμνηστος Δήμαρχος Αντώνης Γ. Αγγελίδης διεκδίκησε
το αξίωμα του δημάρχου χωρίς αντίπαλο.
Και βέβαια, κανείς δεν θα μπορούσε τότε
να τον κερδίσει αφού το έργο που είχε να
παρουσιάσει ήταν αξιολογότατο (δρόμοι
Σύμη-Χωριό, Χωριό-Πανορμίτη, δεξαμενές νερού).
Αισίως εν έτι 2010, φθάσαμε στην
ημέρα των εκλογών με μόνο διεκδικητή
τον νυν δήμαρχο Ελ. Παπακαλοδούκα, ο
οποίος θέλησε για τρίτη συνεχή θητεία να
υπηρετήσει το νησί από το αξίωμα του δημάρχου. Πάγια άποψή μας ήταν και είναι
ότι, στις μικρές κοινωνίες (όπως η Σύμη)
ο δήμαρχος δεν θα πρέπει να κατέχει το
αξίωμα αυτό πέραν των δύο συνεχόμενων
θητειών. Έτσι ελπίζαμε ότι έως την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων και κάποιος άλλος θα διεκδικούσε
το αξίωμα και θα εκτίθετο στην κρίση του
συμαϊκού λαού, χωρίς να φοβηθεί το αξιόλογο έργο που έχει επιτελεστεί αυτά τα
οκτώ χρόνια. Εξάλλου η προσφορά σε ένα
τόπο δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της εκάστοτε πλειοψηφίας.
Από νωρίς την άνοιξη, άρχισαν να γίνονται επαφές και συνεννοήσεις προκειμένου να βρεθεί ο επικεφαλής ενός δεύτερου συνδυασμού. Οι πληροφορίες που
είχαμε, ως προς τα πρόσωπα, άλλαζαν
από μέρα σε μέρα, πράγμα που έθετε εν
αμφιβόλω την όλη πρωτοβουλία δεδομένου ότι επιδίωξη όλων των επίδοξων αντιπάλων ήταν μία και μόνη, να ηττηθεί ο νυν
δήμαρχος. Φαίνεται ότι στο μυαλό όλων
αυτών δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά η
νίκη (απόλυτα θεμιτό), πράγμα που αποδεικνύει ότι η επιθυμία τους για προσφορά, περιοριζότανε μόνο από την θέση της
πλειοψηφίας. Έτσι άρχισε σιγά-σιγά να
αποδυναμώνεται το εγχείρημα και το ένα
όνομα να διαδέχεται το άλλο.
Φθάσανε είκοσι μέρες πριν τις εκλογές
να τα παρατάνε και κατά την προσφιλή
έκφραση, ο κ. Παπακαλοδούκας, «να παίξει μόνος μπάλα». Τα επιχειρήματα όλων
όσων δεν τον ήθελαν και δεν τον θέλουν
θεωρούμε ότι δεν είναι ακλόνητα. Το ότι
π.χ. δεν είναι δυνατόν να διεκδικηθεί σε
τέτοια χάλια ένας Δήμος, σαν αυτόν της

Σύμης, θα έπρεπε να ατσαλώσει τη θέλησή τους και να διεκδικήσουν με μεγαλύτερο πείσμα τη νίκη. Ένας σοβαρός αντίπαλος θα μπορούσε αν ήθελε να μιλήσει με
ειλικρίνεια στον κόσμο, και θέτοντας στην
κρίση του το πρόγραμμά του, να ζητήσει
να του δοθεί το δικαίωμα να επαναφέρει σε τάξη όλη την αταξία που επικρατεί
(κατά την άποψή τους) στο νησί.
Αυτό όμως όχι μόνο δεν έγινε αλλά
ορισμένοι φωνασκούντες αντί να συσπειρωθούν εναντίον του «κακού» (κ. Παπακαλοδούκα, εν προκειμένω) ρίχνουν το
φταίξιμο επί δικαίων και αδίκων και προέτρεπαν τον ψηφοφόρο στη λευκή ψήφο.
Δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι αυτή η
προτροπή δεν περιποιούσε τιμή για το
νησί μας και αυτό θα το πληρώσουν στο
μέλλον όταν και εάν θελήσουν να διεκδικήσουν την ψήφο του συμαϊκού λαού. Η
λευκή ή ηθελημένα άκυρη ψήφος στην
κάλπη θα αποτελούσε πολιτική πράξη
αν υπήρχαν δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί, πράγμα που δεν συνέβη. Στην περίπτωση αυτή φάνηκε ως αδυναμία και
άτακτη φυγή.
Όλοι όσοι δεν ήθελαν τον νυν δήμαρχο
έκαναν και κάτι άλλο που δεν τους τιμά.
Ανώνυμα μιλούσαν απαξιωτικά για τους
είκοσι υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του μοναδικού συνδυασμού, χρεώνοντάς τους ιδιοτέλεια και άλλα. Ούτε καν
τους πέρασε από το μυαλό ότι, σε αυτή τη
δύσκολη περίοδο που περνάμε αυτοί δεν
κιότεψαν αλλά βγήκαν μπροστά για να
προσφέρουν. Και τα είκοσι αυτά άτομα είναι άξια συγχαρητηρίων και καλό θα είναι
να πάψουν ορισμένοι να τα λοιδωρούν.
Η εκλογική διαδικασία τελείωσε στις
7.00 το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου και αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος θα
διαβάσετε σε άλλη στήλη, από τον καθηγητή στατιστικής και συνεργάτη μας Χρήστο Μπάυρον. Δήμαρχος για τρίτη συνεχή
θητεία θα είναι ο κ. Παπακαλοδούκας.
Ευχόμαστε σ’ αυτόν και στους εκλεγέντες συμβούλους καλή δύναμη και καλό
έργο. Ευχόμαστε όμως και σ’ αυτούς που
εκ του ασφαλούς έκαναν κριτική, αλλά
δεν τόλμησαν να την θέσουν στην κρίση
του συμιακού λαού (εκλογική διαδικασία)
να αποφασίσουν κάποτε να το πράξουν.
Βέβαια, δεν είναι εύκολη υπόθεση.
ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ….
Δημήτρης Χρυσοχόος
chrysochoosd@yahoo.gr

Γιάννης Τσαβαρής

Δύο δήμαρχοι Συμαϊκής
καταγωγής
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου
ανέδειξαν δύο δημάρχους συμαϊκής καταγωγής και εύλογα η κοινωνία της Σύμης,
αλλά και η παροικία μας αισθάνονται υπερήφανες.
Συγκεκριμένα στη Σαλαμίνα, δήμαρχος
αναδείχτηκε ο κ. Τσαβαρής Ιωάννης, ανεξάρτητος που υποστηρίχτηκε από τα κόμματα της αριστεράς και κέρδισε με ποσοστό
52,27% τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ κ. Γλύκα.
Ο Γιάννης Τσαβαρής γεννήθηκε το 1956
στον Πειραιά και είναι το πέμπτο παιδί του
Μιχάλη και της Άννας Τσαβαρή. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, παντρεμένος με την
Παρασκευή Πανωρή και είναι πατέρας τριών
κοριτσιών, της Άννας 27 ετών, της Βασιλικής
25 και της Μαρίας 22 ετών. Στη Σαλαμίνα
κατοικεί και δραστηριοποιείται τα τελευταία
25 χρόνια.
Ο πατέρας του ήταν έντονα πολιτικοποιημένος (συνδικαλιστής, στέλεχος της ΕΔΑ
και αργότερα του ΚΚΕ) καθώς επίσης και
μέλος της Κ.Ο.Β. Κ.Κ.Ε. στη Σαλαμίνα. Ο ίδιος
έχει εκλεγεί τρεις φορές Δημοτικός Σύμβουλος Σαλαμίνας και είναι μέλος της Δημοτικής
Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Σαλαμίνας.
Στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Κερατσινίου
– Δραπετσώνας ο επίσης ανεξάρτητος υποψήφιος κ. Λουκάς Τζαννής, που στηρίχτηκε
επίσης από τα κόμματα της αριστεράς, με

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Από τα βάθη της ψυχής μου, ένα θερμό
ευχαριστώ σε όσες και όσους με τίμησαν
με την ψήφο τους στις εκλογές της 7ης
Νοεμβρίου. Υπόσχομαι να φανώ αντάξιος των προσδοκιών τους.

Με την υπόσχεση ότι θα φανώ αντάξιος
των προσδοκιών σας, αισθάνομαι την
υποχρέωση να ευχαριστήσω όλες και
όλους που με την ψήφο τους με ανέδειξαν δημοτικό σύμβουλο.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συμπατριώτες μου που με τίμησαν με την ψήφο
τους στις απερχόμενες δημοτικές εκλογές, κατατάσσοντάς με δεύτερο κατά
σειρά σε σταυρούς προτίμησης. Θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης τους.

Δημήτρης Μαρκουτσάς

Φίλιππος Δερμιτζάκης

Μιχάλης Ν. Τσαβαρής

TA NEAτης Σύμης

Δήμος Σύμης, Σύμη 85600, Δωδεκάνησα
T 2246072363, 2246070124
E info@syminews.com • W SymiNews.com

Μηνιαία Εφημερίδα Δημοτικού
Πνευματικού - Πολιτιστικού Κέντρου Σύμης

Λουκάς Τζανής

ποσοστό 57,07% υπερίσχυσε του υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ κ. Χρυσού Α.
Ο Λουκάς Τζανής γεννήθηκε στο Κερατσίνι το 1963 και είναι φαρμακοποιός. Είναι
ιδρυτικό μέλος της εθελοντικής οργάνωσης «Φαρμακοποιοί του κόσμου» και είναι
μέλος της Ένωσης Απανταχού Συμιακών.
Από το 2002, εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος.
Ο κ. Τζαννής, τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου
επισκέφτηκε το νησί μας, συναντήθηκε και
συνέφαγε με το Δήμαρχο κ. Παπακαλοδούκα
και τον ενημέρωσε ότι, εντός των προσεχών
ημερών μαζί με τον κ. Τσαβαρή, Δήμαρχο
Σαλαμίνας, θα επισκεφθούν ξανά τη Σύμη.
Συγχαίρουμε και ευχόμεθα ότι καλύτερο
στο δύσκολο έργο που έχουν επωμισθεί.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στο
δεύτερο γύρο της 14ης Νοεμβρίου οι συμιακοί ψηφοφόροι κάτοικοι Σαλαμίνας, Δραπετσώνας και Κερατσινίου ψήφισαν συντριπτικά υπέρ των συμπατριωτών μας υποψήφιων δημάρχων και τους ανέδειξαν νικητές.
Δ.Π.Χ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
αισθάνομαι την ανάγκη, για μια ακόμη
φορά, να σας ευχαριστήσω που με τιμήσατε με την ψήφο σας και με αναδείξατε πρώτο σε σταυρούς προτίμησης,
για δεύτερη συνεχή τετραετία, μεταξύ
ισάξιων συναδέλφων στις δημοτικές
εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 με το
συνδυασμό «Νέοι Ορίζοντες» του κ. Λευτέρη Παπακαλοδούκα. Υπόσχομαι ότι θα
φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας και
θα είμαι πάντα δίπλα σας.
Με αγάπη και εκτίμηση
Ηλίας Χάσκας
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Αποτίμηση αποτελέσματος Δημοτικών Εκλογών
« Συνέχεια από τη σελίδα 1
Ίσως να ήταν πολιτικά αφελές από τους
«εκπροσώπους» του Λευκού (οι οποίοι με
ελάχιστες εξαιρέσεις ήταν δημοσίως ανώνυμοι και στην ουσία πολιτικά απόντες) να
προσβλέπουν σε «νίκη» έχοντας ως μοναδικό σύνθημα το «κάτω ο Λευτέρης» χωρίς
να προβάλεται μια διαφορετική πρόταση
έτσι ώστε ο ψηφοφόρος να μπορεί να διαλέξει θετικά και όχι να αντιδράει αρνητικά. Το
«λευκό» δεν έπεισε και απέτυχε να συσπειρώσει την «αντι-Γλαρική» αντιπολίτευση η
οποία σε ποσοστά ψήφων φαίνεται να συρρικνώνεται από το 42% στις προηγούμενες
εκλογές στο 23% στις τωρινές .
Αυτό όμως ήταν μάλλον αναμενόμενο.
Δεν είναι δυνατόν μια ως επί το πλείστον
ανώνυμη και χωρίς οργάνωση ομάδα δυσα-

ρεστημένων μεμονομένων πολιτών να μπορέσει να αρθρώσει σαφές πολιτικό λόγο
επικοινωνώντας κυρίως μέσω διαδυκτίου
με τον καθένα να χρησιμοποιεί διαφορετικό τρόπο έκφρασης, ύφος, φρασεολογία
(η οποία σε μερικές περιπτώσεις έφτανε
στα όρια της απρέπειας ή χυδαιότητας), και
πολιτική πρακτική.
Αλλά παρ’ όλη την άνετη και απρόσμενη
ίσως «νίκη» του κ. Παπακαλοδούκα και την
μάλλον αναμενόμενη «ήττα» του Λευκού,
θα ήταν πολιτικό σφάλμα για τους υποστηρικτές του κ. Παπακαλοδούκα να εκλάβουν
το αποτέλεσμα σαν «Carte Blanche» (λευκή
επιταγή) γιατί η πραγματική επιρροή του κ.
Παπακαλοδούκα στην κοινωνία της Σύμης
είναι μάλλον μικρότερη από αυτή που
έβγαλε η κάλπη (γιατί πολύ απλά ο κόσμος
δύσκολα ψηφίζει «λευκό» όσο δυσαρεστη-

μένος και να ‘ναι).
Θα ήταν επίσης πολιτικό σφάλμα να
αγνοηθεί το γεγονός ότι έστω και χωρίς
καμία οργάνωση, έστω και χωρίς πρόγραμμα, έστω και χωρίς ενιαία και συγκροτημένη εκπροσώπηση, δημόσια παρουσία,
ή προεκλογική εκστρατεία, έστω και χωρίς
όλ’ αυτά, 1 στους 4, αποφάσισε να πάει στις
κάλπες και να ψηφίσει τον Κανέναν.
Εάν αυτή η «λευκή» πολιτική αντι-κίνηση
(αν μας επιτραπεί η έκφραση), βρει ένα πολιτικό στέκι, αποκτήσει θετικό πολιτικό λόγο,
αντιπαρατεθεί με πρόγραμμα και ιδέες, και
βγει στην κοινωνία της Σύμης φανερά και
χωρίς φόβο και πάθος, τότε η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι πολύ πιο διαφορετική και πολύ πιο ενδιαφέρουσα από τη
προηγούμενη.

Αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών στη Σύμη

Με εξαίρεση τον ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα
τις αριστεράς αύξησαν τα ποσοστά τους. Ο
συνδιασμός της κ. Καφαντάρη που υποστηρίχθηκε από το ΚΚΕ πήρε 6.8% υερδιπλασιάζοντας το ποσοστό του ΚΚΕ στη Σύμη (3.1%
το 2009), ο συνδιασμός του κ. Συρμαλένιου
(ΣΥΡΙΖΑ) έπεσε στο 1.8% (2.8% το 2009), και ο
συνδιασμός του κ. Χρυσόγελου υπερδιπλασίασε επίσης το ποσοστό των Οικολόγων Πράσινων πιάνοντας το 3.4% (1.4% το 2009).
Όπως και στις Δημοτικές εκλογές, έχει
ενδιαφέρον να δούμε την εκλογική παρουσία
του «λευκού» στις Περιφερειακές, κι αυτό
γιατί η «πολιτική γραμμή» για ψήφο «λευκό»
όπως
τουλάχιστον
αυτή πέρασε προς τα
έξω από τους πολιτικούς αντιπάλους του
κ.
Παπακαλοδούκα
και άλλους δυσαρεστημένους πολίτες,
αφορούσε μόνο στις
Δημοτικές
εκλογές
αλλά όχι και στις Περιφερειακές.

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

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΤΗΛ. 22460 72660

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
«Οι Κασσάνδρες
διαψεύσθηκαν»
Με την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος ο επανεκλεγής Δήμαρχος Σύμης κ. Λευτέρης Παπακαλοδούκας έκανε
την ακόλουθη δήλωση:
Η Σύμη μίλησε με την ψήφο της.
Οι Kασσάνδρες διαψεύσθηκαν.
Ο υποτιθέμενος και πολυδιαφημιζόμενος ανώνυμος αντίπαλος, «ο λευκός»,
που ορισμένοι ήθελαν να μεγαλουργεί,
κατατροπώθηκε. Τα ποσοστά τ’ ομολογούν.
Όμως, οι εκλογές τελείωσαν και καλούμαστε όλοι μαζί ενωμένοι να δουλέψουμε για το καλό του τόπου μας.
Αύριο ξεκινά μια άλλη μέρα!

Το νέο Δημοτικό
Συμβούλιο
Πρώτος σε σταυρούς προτίμησης για
δεύτερη συνεχόμενη τετραετία αναδείχθηκε ο κ. Ηλίας Χάσκας με δεύτερο τον κ.
Μιχάλη Τσαβαρή και τρίτο τον κ. Νικόλα
Παραή. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της
σταυροδοσίας έχουν ως εξής (οι πρώτοι
17 εκλέγονται Δημοτικοί Σύμβουλοι):

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΥΡΟΝ
christos@symigreece.com
Ενδιαφέρουν παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των
Περιφερειακών Εκλογών
στη Σύμη με το συνδιασμό
του κ. Μαχαιρίδη να συγκεντρώνει 898 ψήφους (58%
όσων ψήφισαν και 69% των
εγκύρων ψηφοδελτίων).
Όπως φαίνεται, η Σύμη
όχι μόνο συνεχίζει να
«ψηφίζει ΠΑΣΟΚ», αλλά
το κάνει και με αυξημένα
ποσοστά. Στις εθνικές εκλογές του 2009, το ΠΑΣΟΚ
είχε συγκεντρώσει το 62% των εγκύρων στη
Σύμη, αλλά η «φθορά της εξουσίας», η οικονομική κρίση και το... «Μνημόνιο» μαλλον
δεν φαίνεται να έπαιξαν ρόλο σ΄αυτές τις
εκλογές και το ΠΑΣΟΚ αύξησε τη δύναμή του
κατά 7 μονάδες.
Ο μεγάλος ηττημένος φαίνεται να είναι ο
συνδιασμούς του κ. Κόκκινου που υποστηρίχθηκε από τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ. Το 2009, η ΝΔ
είχε πάρει το 26% των ψήφων στη Σύμη και
ο ΛΑΟΣ το 3%. Στις φετινές εκλογές ο συνδιασμός του κ. Κόκκινου συγκέντρωσε μόλις το
19%.
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Είναι αξιοσημείωτο ότι στις Περιφερειακές στη Σύμη, τρίτο κόμμα βγήκε το Λευκό με
10%! Μπορεί τα λευκά να ήταν λιγότερο από
τα μισά των Δημοτικών, αλλά παρ’ όλ’ αυτά
ήταν μάλλον περισσότερα του αναμενομένου. Κι αυτό γιατί πέρα από την «μη-κάθοδο»
του «Δημοτικού Λευκού» στις Περιφερειακές,
σε μια αναμέτρηση μ’ έναν μόνο υποψήφιο
μπορείς πολύ πιο εύκολα να ρίξεις λευκό
(Δημοτικές), απ’ όταν οι υποψήφιοι είναι 5
και απ’ όλα τα κόμματα (Περιφερειακές).
Παρά τη σαφή υπεροχή των «λευκών
Δημοτικών» ψήφων έναντι των «λευκών
Περιφερειακών», δεν συμβαίνει το ίδιο και με
τα άκυρα που είναι πάνω-κάτω τα ίδια.
Έτσι λοιπόν οι ψηφοφόροι της Σύμης που
στις Δημοτικές έριξαν «άκυρο» και κάτι περισσότερο από το 1/3 όσων έριξαν «λευκό»,
ψήφισαν με τον ίδιο τρόπο (κατά μέσο όρο)
και στις Περιφερειακές εκφράζοντας ίσως μια
γενικότερη αντίδραση εναντίον του «συστήματος» που δεν περιορίζεται μόνο σε μια
«απλή» ψήφο διαμαρτυρίας εναντίον συγκεκριμένων τοπικών αρχόντων και τοπικών προβλημάτων.

1. Χάσκας Ηλίας - Πανορμίτης 378
2. Τσαβαρής Μιχαήλ 234
3. Παραής Νικόλαος 217
4. Σεμερζάκη Ειρήνη 205
5. Αλεξόπουλος Σάββας 195
6. Δερμιτζάκης Φίλιππος 185
7. Ραμός Μιχαήλ 127
8. Γιαλλουράκης Κωνσταντίνος 126
9. Μαρκουτσάς Δημήτριος 119
10. Κυπραίου Σεβαστή 95
11. Κρανίδη Φωτεινή 80
12. Στεφάνου Ελευθέριος 69
13. Γκουτίδου Σοφία 63
14. Καψής Γεώργιος 57
15. Αττιτή Φωτεινή – Χλόη 53
16. Magno Francesca 49
17. Μακρόπουλος Θεόδωρος 44
18. Βόλας Χρήστος 43
19. Βογιατζής Χρυσοβαλ. – Βασίλειος 40
20. Κλαδίτης Μιχαήλ 33

Η σταυροδοσία
της Περιφέρειας
Πρώτος σε σταυρούς στις Περιφερειακές εκλογές στη Σύμη ήταν ο κ. Μανώλης
Αντωνόγλου με 756, δεύτερος ο κ. Δημήτρης Κρεμαστινός με 243 και τρίτος ο κ.
Μιχάλης Δρακιού με 107, όλοι υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο του κ. Μαχαιρίδη.
Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η κ.
Ευαγγελία Μοράρη με 88 σταυρούς (η
οποία κατέβηκε με το συνδιασμό του κ.
Κόκκινου), και ο κ. Γιώργος Πόκκιας με 79
σταυρούς (με το συνδιασμό του κ. Μαχαιρίδη).
Ο κ. Αντωνόγλου δεν κατάφερε να
εκλεγεί μιας και κατετάγη 17ος στο ψηφοδέλτιο της ενότητας Ρόδου (οι πρώτοι
12 εκλέχθηκαν από το ψηφοδέλτιο του κ.
Μαχαιρίδη). Σε αντίθεση, οι κ.κ. Κρεμαστινός (1ος), Δρακιού (2ος) και Πόκκιας
(9ος) εξελέγησαν.
Η αναλυτική λίστα με τα 119 ονόματα που ψηφίστηκαν στις Περιφερειακές
εκλογές στη Σύμη βρίσκεται στην ιστοσελίδα: www.SymiGreece.com/periferia1110.htm
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TA NEAτης Σύμης

Καταδυτικός τουρισμός
και άλλες δράσεις
Παίρνοντας αφορμή από το δελτίο τύπου
που λάβαμε από το γραφείο του υφυπουργού Πολιτισμού κ. Γ. Νικητιάδη, σχετικό με
τις πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν τις
προσεχείς ημέρες, αναρωτιόμαστε αν η
Σύμη θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στα
προγράμματα που θα ενισχύουν τα θαλάσσια σπορ.
Ο Δήμος θα πρέπει να έρθει σε επαφή
με το αρμόδιο υπουργείο και να εκθέσει
τις απόψεις του πάνω στο συγκεκριμένο
θέμα. Θεωρούμε ότι και στο νησί μας θα
μπορούσε να αναπτυχθεί ο καταδυτικός
τουρισμός, αλλά και να λάβει σοβαρά
υπόψη το υπουργείο την επιτυχία με την
οποία στέφθηκε η ελεύθερη πτώση (base
jumping) στον ειδυλλιακό κόλπο του Αγ.
Γεωργίου του Δυσάλωνα, και που έγινε με
την πρωτοβουλία ιδιωτών.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού αποτελεί μία από τις άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού στο πλαίσιο της προώθησης
των ειδικών - εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γιώργος Νικητιάδης
κηρύσσοντας σήμερα την έναρξη εργασιών συνεδρίου με θέμα «βιοποικιλότητα
και καταδυτικός τουρισμός στις ελληνικές
θάλασσες».
Όπως επισήμανε ο υφυπουργός το
επόμενο διάστημα πρόκειται να ανακοινωθούν προγράμματα που θα ενισχύουν
τα θαλάσσια σπόρ και θα περιλαμβάνεται
σε αυτά και η κατάδυση. Τα προγράμματα

αυτά εντάσσονται
στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου.
Για την εξειδίκευση των μέτρων
και των δράσεων
που θα αναληφθούν ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι
Base Jumping στη Σύμη. Φώτο © Στράτος Γιαμούκογλου
εντός του Δεκεμβρίου θα συγκληστην Ελλάδα έχουμε εν ενεργεία περισθεί κοινή συνάντηση όλων των εμπλεκομέσότερες από 200 άδειες για καταδυτικά
νων με την κατάδυση φορέων, των εκπροκέντρα-σχολές ενώ υπάρχουν δύο θαλάσσώπων του τουρισμού και της αυτοδιοίσιες προστατευόμενες περιοχές, τα θαλάσκησης, με τους οποίους ήδη μεμονωμένα
σια πάρκα Ζακύνθου και Αλοννήσου, ενώ
έχουν γίνει συναντήσεις με το γραφείο του,
υπάρχουν πολλές περιοχές με ναυάγια του
προκειμένου να συζητηθούν συγκεκριμέ2ου Παγκοσμίου πολέμου και νεώτερα,
νες προτάσεις ανάπτυξης του καταδυτικού
που μπορούν να αναδειχθούν σε επισκέτουρισμού και ειδικότερα των καταδυτικών
ψιμους τόπους για τους αυτοδύτες. Ειδικά
πάρκων. Επίσης επεσήμανε ότι για πρώτη
ανέφερε τα ναυάγια πολεμικών πλοίων
φορά ο καταδυτικός τουρισμός εντάχθηκε
στη Λέρο (γνωστό το αντιτορπιλικό ΟΛΓΑ)
στους άξονες προτεραιότητας της τουρικαι βεβαίως την πολυετή ιστορία και παράστικής προβολής που έχει ανακοινώσει το
δοση των καλύμνιων σφουγγαράδων που
υπουργείο και υλοποιείται μέσω του ΕΟΤ.
είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο.
Ο υφυπουργός ανέφερε στην ομιλία
Ο υφυπουργός ανέδειξε την σημασία
του ότι η Ελλάδα διαθέτει όλα τα απαπου έχει η ανάπτυξη του καταδυτικού
ραίτητα χαρακτηριστικά για να γίνει ένας
τουρισμού λέγοντας ότι θα προσδώσει
ιδιαίτερα δημοφιλής διεθνής καταδυτιποιοτικά στοιχεία στο εγχώριο τουριστικό
κός προορισμός, αφού διαθέτει τεράστια
προϊόν και θα συμβάλλει στην περαιτέρω
ακτογραμμή, χιλιάδες νησιά, βραχονησίαύξηση του τουριστικού ρεύματος προς
δες και υφάλους εξαιρετικά ενδιαφέροντα
την Ελλάδα.
υποβρύχια τοπία, θερμά και φιλικά νερά
Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των ευρωόλο το χρόνο, αποτελώντας έναν ελκυστικό
παίων αυτοδυτών σύμφωνα με στοιχεία
καταδυτικό προορισμό.
από έρευνες του 2006-2007 της European
Ο κ. Νικητιάδης αναφερόμενος στις
Recreational Scuba Training Council, έχει
υποδομές που υπάρχουν για την ανάπτυξη
κάθε χρόνο αυξητική τάση ξεπερνώντας
του καταδυτικού τουρισμού ανέφερε ότι
ήδη τον αριθμό των 3,5 εκατομμυρίων από
τους οποίους εκτιμάται ότι το 70% επιλέγει
Μεσογειακούς προορισμούς.
Ταυτοχρόνως η ενασχόληση με τις
καταδύσεις απευθύνεται σε ένα σχετικώς εύρωστο οικονομικό κοινό. Η ετήσια
δαπάνη υπερβαίνει τα 2 δις ευρώ, καθώς
περισσότεροι από 800 χιλιάδες ευρωπαίοι
αυτοδύτες πραγματοποιούν ένα ταξίδι με
7 έως 10 διανυκτερεύσεις κάθε χρόνο, Επιπλέον εκτιμάται ότι δαπανούν στο ταξίδι
αυτό περισσότερα από 400 ευρώ την
ημέρα.

Κοσμοσυρροή και φέτος στην Ι.Μ.Πανορμίτη για τη γιορτή του Ταξιάρχη. Υπολογίζεται ότι τις ημέρες πριν και μετά τη γιορτή πάνω από 10.000 πιστών επισκέφτηκε το μοναστήρι. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν τη Δευτέρα
8 Νοεμβρίου με την πανηγυρική θεία λειτουργία
Φώτο © SymiGreece.com

Το Μαντείο

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

Της γενιάς σου άνθρωποι
Ήταν την ώρα της περισυλλογής
τότες, που όλες οι μνήμες
στριφογυρνούν στις στενάχωρες θύρες του
μυαλού
στις ωκεάνιες δίνες της συνείδησης.
Τότες ήρθες να με βρεις
να με ρωτήσεις γιατί;
Ένα παιδί μικρό, μπροστά σ’ ένα όπλο
ένα μικροπαίδι εβραιόπουλο,
να ρωτάει γιατί;
Κλαίω. Γιατί ξέρω το αίτιο
και δεν μπορώ να το σταματήσω.
Θρηνώ, μικρό παιδί, για τα χρόνια της ζήσης
που έχασες
για τις χαρές που δεν πρόλαβες.
Οδύρομαι για τα ολοκαυτώματα στο Άουσβιτς,
το Ματχάουζεν, το Μπεργκεντάου
για όλα τα εκατομμύρια των εβραίων.
Κι όσο σκέφτομαι και θρηνώ και κλαίω
το αιμάτινο λύθρον
που σφραγίζει όλες τις σελίδες της ιστορίας
τόσο και δεν αντέχω
της γενιάς σου άνθρωποι
να μιμούνται τους δολοφόνους σου.
Μανώλης Γλέζος
31 Μαΐου 2010
Ο Μανώλης Γλέζος γεννήθηκε στ’ Απεράθου
της Νάξου το 1922. Μαθητής ακόμη συμμετείχε
στην δημιουργία αντιφασιστικής ομάδας για την
απελευθέρωση της Δωδεκανήσου (1939), ενώ την
περίοδο της ναζιστικής κατοχής ανέπτυξε έντονη
απελευθερωτική δράση. Τη νύχτα της 30ης προς
31η Μαΐου 1941, μαζί με τον Απόστολο Σάντα θα
κατεβάσουν από την Ακρόπολη τη σβάστικα και θα
καταδικαστούν ερήμην σε θάνατο.
Το 1945 γίνεται διευθυντής και εκδότης της
εφημερίδας «Ριζοσπάστης». Το 1951, αν και
φυλακισμένος, εκλέγεται Βουλευτής Αθηνών με
την ΕΔΑ. Αποφυλακίζεται το 1954 και το 1956
αναλαμβάνει διευθυντής της εφημερίδας «Αυγή».
Δυο χρόνια μετά συλλαμβάνεται και καταδικάζεται
ως κατάσκοπος. Συλλαμβάνεται ξανά στις 21
Απριλίου του 1967 και κρατείται έως το 1971.
Το 1974 συμμετέχει στην ανασυγκρότηση της
ΕΔΑ, της οποίας γίνεται γραμματέας και πρόεδρός
από το 1985 έως το 1989. Το 1981 εκλέγεται πρώτος
Βουλευτής Αθηνών, Ευρωβουλευτής το 1984 και
Βουλευτής στη Β’ περιφέρεια Πειραιά το 1985
(συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ και τις τρεις φορές).
Το 1986 εξελέγη Πρόεδρος της κοινότητας Απεράθου
Νάξου και το 2002 νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών
με το συνδυασμό “Ενεργοί Πολίτες”.
Έχει καταδικαστεί 28 φορές για την πολιτική
του δραστηριότητα, από τις οποίες, τρεις φορές σε
θάνατο, παρέμεινε στη φυλακή ή την εξορία συνολικά
16 χρόνια και έγιναν εννέα απόπειρες δολοφονίας

εναντίον του.
Έχει τιμηθεί μεταξύ άλλων με το Βραβείο
της Διεθνούς Ένωσης Δημοσιογράφων
(1958), το Χρυσό Μετάλλιο Ζολιό-Κιουρί του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης (1959),
με το Χρυσό Βραβείο Λένιν για την Ειρήνη
(1963), τον Μεγαλόσταυρο του Φοίνικα για τις
υπηρεσίες του στην πατρίδα (1997), το Χρυσό
Μετάλλιο της Τάξεως Ηθικών και Πολιτικών
Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών μαζί με
τον Απόστολο Σάντα για την αντιστασιακή του
δράση (2006).
Το 1996 του απονεμήθηκε ο τίτλος του
επίτιμου καθηγητή της φιλοσοφίας του
Πανεπιστημίου Πάτρας και του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2001. Στις
22 Ιανουαρίου 2008 αναγορεύτηκε επίτιμος
διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Ένα ακόμα ρεκόρ για το ΦΑΡΟ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΥΡΟΝ christos@symigreece.com

Με μεγάλη επιτυχία λειτούργησε το 8ο
ιατρείο ζώων στη Σύμη το διήμερο 19 &
20 Νοεμβρίου. 65 ζώα ήρθαν στο ιατρείο
και εξετάστηκαν από τους κτηνίατρους του
ΦΑΡΟΥ, εκ των οποίων 26 υποβλήθηκαν
σε εγχείρηση με ολική αναισθησία. Ένας
αριθμός ρεκόρ για τα ιατρεία του ΦΑΡΟΥ
που ήταν πέραν του αναμενομένου και για
να επιτευχθεί χρειάστηκε να λειτουργήσει
το ιατρείο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9
το βράδυ και τις δύο μέρες χωρίς ούτε 5
λεπτά διάλλειμα.

Δεν έχουμε λόγια να ευχαριστήσουμε
τους 3 γιατρούς από την Πανεπιστημιακή
Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Κοσμά, Φλώρα
Καλτσογιάννη και Ανθή Ανατολίτου που
ήρθαν για πρώτη φορά στη Σύμη και δούλεψαν αφιλοκερδώς και ασταμάτητα για
να μπορέσουν να δουν όλα τα περιστατικά,
προσφέροντας την καλύτερη δυνατή φροντίδα σ’ ένα πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο
για τα δεδομένα ενός μικρού νησιού όπως
η Σύμη. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στην
κτηνίατρο Κική Πολυχρονά που έκλεισε το
ιατρείο της στη Ρόδο
και ήρθε στη Σύμη
τη δεύτερη μέρα για
να συμπληρώσει την
ομάδα του ΦΑΡΟΥ.
Ελπίζουμε να την
έχουμε μαζί μας σε
κάθε ιατρείο από δω
και στο εξής.
Το 8ο ιατρείο του
ΦΑΡΟΥ κόστισε 953
Ευρώ (αεροπορικά
εισητήρια, διανυκτέρευση στη Ρόδο, και
ανεφοδιασμός του
ιατρείου με αναισθητικά φάρμακα,
εργαλεία,
αναλώ-

σιμα, αντιβιοτικά, εμβόλια, τεστ αίματος, οξυγόνο, κλπ.). Στις 2 μέρες
λειτουργίας του ιατρείου
συγκεντρώσαμε
652
Ευρώ από εθελοντικές
προσφορές του κόσμου
και σας ευχαριστόυμε
όλους πάρα πολύ.
Ο ΦΑΡΟΣ θέλει να
ευχαριστήσει θερμά:
- τον κ. Μερκούρη
Μοσχόβη και την κ.
Δικαία Μαραβέλια που
προσέφεραν τη φιλοξενία των κτηνιάτρων
στο ξενοδοχείο IAPETOS
VILLAGE (το οποίο είναι
και οικονομικός χορηγός του ΦΑΡΟΥ) και
έκαναν το παν για να αισθανθούν οι κτηνίατροι σαν στο σπίτι τους,
- τον κ. Γιώργο Καλοδούκα και το
KALODOUKAS HOLIDAYS που για άλλη
μια φορά προσέφερε τη φιλοξενία του
ιατρείου σ’ ένα πανέμορφο αρχοντικό του
Χωριού,
- τον κ. Κώστα Σύκαλλο και SYMI TOURS
που προσέφερε τα ακτοπλοϊκά εισητήρια,
- την κ. Φλώρα Γαζή και την EFG Design
που πρεσέφεραν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της αφίσας του ΦΑΡΟΥ,
- τα ιατρείο του Γιαλού και του Χωριού

Βραβεία Κοινωνικού Συλλόγου Συμαίων «Ο Πανορμίτης»
Ένα νέο Συμαϊκό βραβείο, δύο πανδωδεκανησιακά βραβεία, δύο υποτροφίες και ένα
έπαθλο θα απονήμει φέτος ο Κοινωνικός
Σύλλογος Συμαίων «Ο Πανορμίτης», όπως
αναφέρεται στο δελτίο τύπου που εξέδωσε
ο Σύλλογος. Συγκεκριμένα:
TO NEO ΣΥΜΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Ο Κοινωνικός Σύλλογος Συμαίων «Ο
Πανορμίτης», εθέσπισε ένα νέο Βραβείο, με
το οποίο θα τιμούνται επιστημονικές, λογοτεχνικές ή καλλιτεχνικές προσφορές που
σχετίζονται με τη Σύμη. Το νέο Βραβείο θα
χορηγείται εις μνήμην του καθηγητή Σωτηρίου Αγαπητίδη.
Στη φετινή του εφαρμογή, θα τιμηθεί
ο συγγραφέας λογοτεχνικού έργου (αφηγηματικού, ποιητικού, θεατρικού, ταξιδιωτικού, βιογραφικού κ.λ.π.) με περιεχόμενο
σχετιζόμενο με τη Σύμη.
Οι συγγραφείς έργων που παρουσιάστηκαν κατά τα τελευταία πέντε χρόνια (20062010), μπορούν ν’ αποστείλουν τα έργα
τους μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2010 στη διεύ-

θυνση του Συλλόγου «Ο Πανορμίτης» (οδός
Κολοκοτρώνη 82, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 35, τηλ.
και fax 210-4123968) για να κριθούν από
Επιτροπή, προκειμένου να γίνει η Απονομή
σε Ειδική Τελετή.
Χρηματικό έπαλο του Βραβείου 1.000
ευρώ.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ – ΕΠΑΘΛΟ
Θυμίζουμε δύο θεσμούς του Συλλόγου
μας:
1) Τις 2 Υποτροφίες από το κληροδότημα
της Τερψιχόρης Ζουρούδη- Καραμούζη α)
για φοιτητή Α.Ε.Ι, κάτοικο Σύμης και β) για
φοιτητή Α.Ε.Ι, κάτοικο Χάλκης.
2) Το «Έπαθλο ιατρού Νικήτα Αγαπητίδη» από χορηγία της οικογενείας του για
νεοεισερχόμενο Συμιακό φοιτητή ή φοιτήτρια με την καλύτερη επίδοση σε Ιατρική
κατά προτίμηση ή άλλη Υγειονομική Σχολή.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους μέχρι 15
Δεκεμβρίου 2010, στα γραφεία του Συλλόγου μας (Πειραιάς, οδός Κολοκοτρώνη 82,
Τ.Κ. 185 35), αφού επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με αυτά (τηλ. 210-4123968), πρωινές
ώρες Δευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής.

ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Ο Κοινωνικός Σύλλογος Συμαίων «Ο
Πανορμίτης», τιμώντας τη μνήμη επιφανών
Συμιακών, απονέμει.
1. Βραβείο εις μνήμην Δημοσθένους
Χαβιαρά
Για συγγραφείς Ιστορικών, Λαογραφικών, Γλωσσολογικών και άλλων έργων που
αναφέρονται στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Δωδεκανήσων (συνολικά ή ενός
νησιού).
2. Βραβείο εις μνήμην Κώστα Βαλσάμη
Για καλλιτέχνες (γλύπτες, ζωγράφους,
μουσικούς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, τραγουδιστές,
καλλιτέχνες-φωτογράφους
κ.λ.π.), με έργο σχετιζόμενο, κατά προτίμηση, με τα Δωδεκάνησα.
Οι συγγραφείς έργων ή οι καλλιτέχνες
που παρουσίασαν εκδόσεις ή εκθέσεις ή
γενικότερα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατά
τα τελευταία χρόνια (2008-2010), μπορούν
να αποστείλουν τα έργα τους ή στοιχεία για
τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις τους μέχρι 15
Δεκεμβρίου 2010 στη διεύθυνση του Συλλόγου «Πανορμίτης» (οδός Κολοκοτρώνη
82, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 35, τηλ. και fax 2104123968), για να κριθούν
από τις αρμόδιες Επιτροπές,
προκειμένου να γίνει κατά
μήνα Ιανουάριο 2011, η
Απονομή σε Ειδική Τελετή.
Χρηματικό έπαθλο για το
κάθε Βραβείο, 500 ευρώ.

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

Ξενοδοχείο Savoy

Στο κέντρο της Ρόδου
www.savoyrodos.gr - Tηλ. 22410 20721-2

ΣΗΜ. Το Βραβείο εις
μνήμην Κώστα Βαλσάμη
κατά τον επόμενο χρόνο θ’
απονεμηθεί σε λογοτέχνη
(ποιητή, πεζογράφο, θεατρικό συγγραφέα κ.λ.π.).

Φωτογραφίες © SymiGreece.com

που προσέφεραν χειρουργικά γάντια και
νυστέρια όταν αυτά τελείωσαν προς το
τέλος της δεύτερης ημέρας,
- το ξενοδοχείο OPERA HOUSE που είναι
οικονομικός χορηγός του ΦΑΡΟΥ
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην
Πανεπιστημιακή Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης που
εδώ και 2 χρόνια στηρίζει το ΦΑΡΟ και έχει
στείλει μέχρι στιγμής 12 κτηνιάτρους στη
Σύμη, και ιδιαίτερα στον καθηγητή κ. Δημήτρη Ραπτόπουλο και τον επίκουρο καθηγητή κ. Σεραφείμ Παπαδημητρίου για την
αμέριστη συμβολή τους στην οργάνωση
του 8ου ιατρείου.

Νέο κτίριο πολυϊατρείου Σύμης
Σε δήλωσή του, ο νυν Νομάρχης και από
την 1η Ιανουαρίου Περιφερειάρχης κ. Γ.
Μαχαιρίδης, ανέφερε ότι τα νέα κτίρια
των πολυϊατρείων Σύμης και Χάλκης έχουν
άμεση προτεραιότητα κατασκευής.
Απ’ ότι γνωρίζουμε στο αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνει η δημοπράτηση
του έργου ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες
κατασκευής.
Θα πρέπει όμως να υπενθυμίσουμε
στον κ. Περιφερειάρχη ότι τώρα που οι
αρμοδιότητες για την υγεία μεταφέρονται
στις περιφέρειες, θα πρέπει να φροντίσει
για την στελέχωση του πολυϊατρείου μας,
όπου χρειάζονται άμεσα μαία, βοηθός
ακτινολόγου, παιδίατρος, οδηγός ασθενοφόρου, νοσηλευτής, κλπ. Ελπίζουμε ότι ο
κ. Μαχαιρίδης θα σκύψει πάνω σ’ αυτά τα
προβλήματα.
Δ.Π.Χ.

Ημέρα Ενόπλων
Δυνάμεων
Γιορτάστηκε την Κυριακή 21 Νοεμβρίου, η
ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων από το 549
τάγμα εθνοφυλακής Σύμης.
Το πρωί της Κυριακής στις 9.30 τελέσθηκε δοξολογία στην Ιερά Μονή Παναγίας της Ξυσώτισσας από τον Μητροπολίτη Σύμης κ. Χρυσόστομο και ακολούθησε
λιτάνευση της ιεράς εικόνας πέριξ του
ναού. Το βράδυ παρατέθηκε δεξίωση στη
λέσχη αξιωματικών φρουράς Σύμης, από
το διοικητή του τάγματος αντισυνταγματάρχη πεζικού κ. Χρήστο Σαββανίδη.
Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκε ο
δήμαρχος, μέλη του δημοτικού συμβουλίου, οι λοιπές Αρχές του νησιού και
αρκετοί πιστοί.
Δ.Π.Χ.
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Ναυμαχία της «Έλλης» 3 Δεκεμβρίου 1912 Το «Γ. Αβέρωφ»
ΓΡΑΦΕΙ Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΨΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
« Συνέχεια από το προηγ. φύλλο

εναντίον τους ολόπλευρων πυρών,
ενώ αυτά από την πλευρά τους,
Η ώρα της δράσης είχε φθάσει. μπορούν να χρησιμοποιήσουν
Στις 09.22, όταν οι δύο ναυαρχίδες μόνο τα πρωραία ή τα πρυμναία
απείχαν 12.000 μέτρα η μία από πυροβόλα). Άρχισε η πιο δραματική
την άλλη, η τουρκική άνοιξε πυρ, φάση της ναυμαχίας.
για να την ακολουθήσουν αμέσως
Αυτή την ώρα ο Κουντουριώτης
και τα υπόλοιπα θωρηκτά. Αμέσως πράγματι έπλεε με «ακάθεκτο
στο «Αβέρωφ» δόθηκε διαταγή ορμή» καθώς η πλώρη του
υποστολής του σήματος 00β τάξης «Αβέρωφ» έσχιζε τα γαλάζια νερά
και το πλοίο στις 09.23 απάντησε και το θωρηκτό εκινείτο «πάσει
από απόσταση 11.000 μέτρων (η δυνάμει» βάλλοντας συνεχώς
υποστολή του σήματος σηματοδοτεί με τα μεγάλα του πυροβόλα και
την αρχή της εκτέλεσης των παρ’ τους πύργους της δεξιάς πλευράς.
αυτού διατασσομένων).
Η κίνηση αυτή συγκέντρωσε τα
Αμέσως μετά άρχισαν να πυρά και των τεσσάρων τουρκικών
βάλλουν και τα υπόλοιπα τρία θωρηκτών τα οποία έβαλλαν
θωρηκτά,
κατά
παράβαση λυσσωδώς εναντίον του. Όμως σε
οπωσδήποτε των οδηγιών που τους μια δεδομένη στιγμή ο «Αβέρωφ»
είχαν δοθεί, αφού η απόσταση από εχάθη σχεδόν από την όψη των
τον εχθρό ήταν ακόμα πού μεγάλη άλλων πλοίων, ο δε καπνός
για τα παλαιά τους πυροβόλα. Δεν εξερχόμενος
των
πυροβόλων
είχε περάσει ούτε δευτερόλεπτο καθώς και το θαλάσσιο νερό που
από την έναρξη της σύγκρουσης, και υψωνόταν γύρω του σε μεγάλες
στα «Barbaros» και «Reis»άρχισαν στήλες από τα εχθρικά βλήματα,
να φαίνονται καπνοί, πράγμα που τον απέκρυψαν σχεδόν από αυτά.
έδειχνε ότι τα θωρηκτά είχαν δεχτεί Τα τρία θωρηκτά συνέχισαν να
πλήγματα. Από τις 9.25 ο ελληνικός βάλλουν κατά του «Mesudiye» με
σχηματισμός
είχε
στραφεί τα πυρά τους, από μεγαλύτερη
δεξιότερα σε πορεία συγκλίνουσα απόσταση, καθώς και τα τέσσερα
με αυτήν του εχθρού. Λίγο ανιχνευτικά.
αργότερα, το «Mesudiye» άφησε
Μια βολή γκρέμισε τον ιστό
πρόσκαιρα τη θέση του και βγήκε του «Asar-i Tevfik» με την τεράστια
από τον τουρκικό σχηματισμό, τουρκική σημαία, προκαλώντας
πιθανώς λόγω βλάβης των μηχανών φρενίτιδα ενθουσιασμού στα
του, όταν λίγο αργότερα έσπευσε ελληνικά πληρώματα. Ο τουρκικός
να ανακαταλάβει την θέση του, με σχηματισμός, βαλλόταν πλέον
αποτέλεσμα να παραμείνει τέταρτο από δύο κατευθύνσεις, από
μετά το «Asar-i Tevfik».Στον ιστό του βόρεια-βορειοδυτικά
από
το
«Αβέρωφ» είχε υψωθεί το διεθνές «Αβέρωφ», και από τα δυτικά,
σήμα Ζ που σήμαινε ότι οι κινήσεις από τα υπόλοιπα πλοία. Όλα
της ναυαρχίδας είναι ανεξάρτητες. αυτά δεν μπορούσε να τα αντέξει
Ο Κουντουριώτης βλέποντας ότι ο πλοίαρχος Ραμίζ. Έτσι διέταξε
έτσι όπως εξελισσόταν η σύγκρουση διαδοχικά αλλαγή πορείας προς
τα αποτελέσματά της ήταν αβέβαια, νότο, με δεξιά στροφή 180 μοιρών,
αποφάσισε να εκτελέσει αυτό που προσπαθώντας να βγει από τη
είχε αναφέρει στις οδηγίες της 1ης δύσκολη θέση. Όμως στο χαλασμό
Νοεμβρίου.
της μάχης το σήμα ερμηνεύτηκε
Στις 09.35 το σήμα Ζ υπεστάλη, λάθος, δημιουργήθηκε χάος στην
και το θωρηκτό αυξάνοντας οθωμανική διάταξη, και ο Τούρκος
ταχύτητα άφησε πίσω του τους διέταξε τα πλοία του να πλεύσουν
τρεις συντρόφους του. Στρεφόμενο ανεξάρτητα προς τα Στενά, και
ακόμα δεξιότερα ακολούθησε ο οθωμανικός στόλος άρχισε να
ανεξάρτητη πορεία με σκοπό να υποχωρεί άτακτα.
διασταυρώσει το «Τ» με την εχθρική
Η εξέλιξη αυτή της φυγής, είχε
παράταξη, να την υπερφαλαγγίσει σαν αποτέλεσμα το μοναχικό πλοίο
και να τη θέσει μεταξύ δύο πυρών με μεγάλη ταχύτητα, πλησίαζε
(η διασταύρωση του «Τ» αποτελεί τον φεύγοντα εχθρό, βάλλοντας
κλασσική ναυτική με την οποία και
βαλλόμενο.
Ταυτόχρονα
επιχειρείται το πέρασμα εμπρός δόθηκε στα αντιτορπιλικά και στα
από το πρώτο ή πίσω από το τορπιλοβόλα η εντολή. «Επιτεθείτε
τελευταίο σκάφος της αντίπαλης εναντίον τουρκικών θωρηκτών». Ο
παράταξης, με σκοπό τη χρήση εχθρός που υποχωρούσε άτακτα,
έδινε εξαιρετική ευκαιρία για
εναντίον του τορπιλική
επίθεση.
Δστυχώς, η κεραία
του ασυρμάτου του
«Αβέρωφ» είχε σπάσει
από εχθρική βολή, κι έτσι
τα ελαφρά σκάφη δεν
Αγορές, Πωλήσεις Ακινήτων.
μπόρεσαν να λάβουν το
Γρήγορη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση
σήμα. Οι στιγμές ήσαν
Με πολύ μικρή επιβάρυνση
μεγαλειώδεις,
γράφει
στο
ημερολόγιό
του ο
ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ
μοίραρχος των τριών
ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ
θωρηκτών (ο επί του
«Σπέτσαι») πλοίαρχος Π.
Ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου
Γκίνης.
Ελλήνων Κτηματομεσιτών
«Κανείς από ημάς
δεν ηδύνατο εκείνην
www.doma.gr
την στιγμή να γνωρίζει
T 6945705057 • Ε domasymi@otenet.gr

την τύχη της ναυαρχίδος και του
ναυάρχου μας διότι το μόνον που
διακρίναμε ήτο ένα νέφος από
καπνούς και αφρούς που έσπευδε
προς τον εχθρό, το οποίον διέσχιζαν
λάμψεις πυροβόλων και εις την
κορυφή του οποίου εξείχον μόνον οι
ιστοί του «Αβέρωφ» επί των οποίων
κυμάτιζε ο σημαιοστολισμός της
μάχης».
Το
θωρηκτό
ήταν
ένας
εξαιρετικός στόχος για τορπίλες
των εχθρικών αντιτορπιλικών, και
ο Ραμίζ, πολύ σωστά, θέλησε να
εκμεταλλευθεί την περίσταση. Τα
σήματα όμως δεν έγιναν αντιληπτά.
Η ναυαρχίδα ανέπτυξε πολύ
μεγάλη ταχύτητα και επειδή δεν
έπρεπε να πλησιάσει περισσότερο
τον αντίπαλο εκτέλεσε πλήρη δεξιά
στροφή.
Η κίνηση επέτρεψε και στα
πυροβόλα των δύο αριστερών
πύργων να βάλλουν για μικρό
χρονικό διάστημα, στις 10.07
το
«Barbaros»
κτυπήθηκε
επανειλημμένα από απόσταση
3.200 μέτρων. Εντωμεταξύ, με
τη στροφή τα τουρκικά πλοία
βρέθηκαν κοντά στα Στενά και
έσπευδαν απεγνωσμένα να βρουν
καταφύγιο σε αυτά.
Σημειώνουμε πως σ’ αυτή τη
φάση της σύγκρουσης, το θωρηκτό
κατά τη μοναχική του επέλαση,
δέχθηκε και τα πυρά από τα επάκτια
πυροβολεία του Σεδούλ Μπαχρ και
του Κουμ Καλέ, όπως μαρτυρούν
πολλές πηγές.
Στις 10.20 το «Αβέρωφ» μείωσε
την ταχύτητά του, έστρεψε δεξιά κι
άρχισε να απομακρύνεται προς τα
νότια ανταλλάσοντας αραιές βολές
με τον αντίπαλο, ενώ υποχωρούσε.
Πέντε λεπτά αργότερα, τα πυρά
σταμάτησαν. Η ναυμαχία της Έλλης
ή της Ίμβρου, όπως την αποκαλούν
οι Τούρκοι, είχε τελειώσει.
Τα νικηφόρα ελληνικά πλοία
συγκεντρώθηκαν, και μέχρι τις
14.30 παρέμειναν στην περιοχή
διαδρομούντα μεταξύ Ίμβρου και
Τενέδου, για την περίπτωση που
ο αντίπαλος θα επανεμφανιζόταν,
κι όταν κάτι τέτοιο δεν επρόκειτο
να συμβεί, η ναυαρχίδα και τα
τρία θωρηκτά έλαβαν στις 15.30
πορεία για τον Μούδρο, και τα
αντιτορπιλικά για την Τένεδο, ενώ
τα «Ναυκρατούσα» και «Λόγχη»
παρέμειναν σε περιπολία μπροστά
στα Στενά.
Η ναυμαχία της Έλλης, είναι
η πρώτη μεταξύ ελληνικού και
τουρκικού στόλου, από τον καιρό
που η Ελλάδα είχε αποκτήσει την
ελευθερία της. Διήρκεσε μόλις
63 λεπτά. Η νίκη στεφάνωσε τα
ελληνικά όπλα και χρώματα, κι
αυτό κυρίως οφείλεται στην κίνηση
του Κουντουριώτη να πλεύσει
ανεξάρτητα από τα άλλα τρία
θωρηκτά, σε μια προσπάθεια να
θέσει τον αντίπαλο μεταξύ δύο
πυρών, έχοντας εμπιστοσύνη στην
ταχύτητα του «Αβέρωφ».
Προκάλεσε
σύγχυση
στον
οθωμανικό στόλο, βοήθησε ο φόβος
και η σύγχυση του Ραμίζ που διέταξε
υποχώρηση τον τουρκικό στόλο.
Η παράτολμη πράξη του Υδραίου
ναυτικού υπήρξε σημαντική αιτία,

Αρωματική σούπα με
κόκκινες φακές και φιδέ
Φωτο © marmita.gr

Υλικα για 4-6 ατομα

Εκτέλεση

– 1 1/2 κούπα φακές κόκκινες
– 1 λίτρο και 200ml ζωμό λαχανικών
– 1 πράσο κομμένο σε ροδέλες
– 4 μικρές πατατούλες κομμένες
σε ροδέλες
– 4 μικρά καροτάκια κομμένα σε
ροδέλες
– λίγο σέλερι ψιλοκομμένο
– 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
– 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
– 2 φωλιές φιδέ
– 1 κουταλιά του γλυκού κύμινο
– (1-4 πιπερίτσες καυτερές, ανάλογο όσο αντέχετε) προαιρετικά
– το χυμό ενός λεμονιού και το
ξύσμα ½ λεμονιού
– αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
– λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό για
τη διακόσμηση.

– Σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με τις 2
κουταλιές ελαιόλαδο το ψιλοκομμένο πράσο και το σέλερι για 1’ ,
το σκόρδο για 1΄, τις πατάτες και
τα καρότα για 3΄.
– Στη συνέχεια ρίχνουμε το κύμινο
, το χυμό λεμονιού, και το ξύσμα
λεμονιού και μαγειρεύουμε για
άλλα 2-3 λεπτά.
– Προσθέτουμε τις φακές για 2΄
και το ζωμό.
– Βράζουμε για κανένα 20λεπτο σε
μεσαία φωτιά.
– Στο τέλος ρίχνουμε το φιδέ και
συνεχίζουμε το βράσιμο για άλλα
5 λεπτά.
– Αλατοπιπερώνουμε.
– Σερβίρουμε ζεστή τη σούπα με
λίγο μαϊντανό.

αφού το «Αβέρωφ» υπήρξε η μόνη
αξιόλογη δύναμη του ελληνικού
ναυτικού, τότε.
Η
ελληνική
ναυαρχίδα
δέχτηκε δύο βλήματα μεγάλου
διαμετρήματος
στο
πρωραίο
τμήμα, τα οποία πιθανότατα δεν
εξερράγησαν. Ένα τρίτο βλήμα
έπληξε το σκάφος στην ίσαλο
γραμμή, στο ύψος του πρυμναίου
πυροβόλου των 234mm, με
αποτέλεσμα να ραγίσει μια πλάκα
της θωράκισης. Πολλές ζημιές
υπέστησαν το πρωραίο και το
μεσαίο τμήμα του πλοίου από
βολές μικρότερων πυροβόλων και
θραύσεις βλημάτων. Οι Τούρκοι
δεν αντίκρισαν ποτέ τα νώτα του
«Αβέρωφ». Και όλες αυτές οι
μικρές ζημιές δεν μείωσαν την
μαχητικότητά του και σύντομα
επισκευάστηκαν.
Στον οθωμανικό στόλο, τα
πράγματα ήταν σοβαρότερα. Το
«Barbaros» είχε δεχτεί περισσότερα
βλήματα, προκαλώντας του μεγάλη
ζημιά, καθώς και σε άλλα πλοία.
Οι ανθρώπινες απώλειες του

ελληνικού στόλου ήταν ένας νεκρός
και οκτώ τραυματίες. Για τον
τουρκικό στόλο δεν έχουμε ακριβή
στοιχεία, διάφορες πηγές λένε πως
νεκροί και τραυματίες είναι 100.
Η ναυμαχία ίσως να μην είχε
εντυπωσιακά
αποτελέσματα.
Όμως ο οθωμανικός στόλος
ντροπιασμένος
είχε
ζητήσει
προστασία στα Στενά και από τότε
δεν διαταράχτηκε η κατάσταση
που είχε δημιουργηθεί στο Αιγαίο,
παγιώθηκε και επιβεβαιώθηκε
η
ασφάλεια
των
μόλις
ελευθερωθέντων νησιών.
Τελειώνοντας, μπορούμε να
σημειώσουμε ότι η ναυμαχία της
Έλλης (κι αργότερα της Λήμνου)
ήταν αυτές που παγίωσαν στην
αντίληψη του ελληνικού λαού
την άποψη ότι το Αιγαίο αποτελεί
ελληνική λίμνη, μια αντίληψη που
διαρκεί μέχρι τις μέρες μας.
ΤΕΛΟΣ
Πηγές, ιστορία, Λεξ. Πάτσηστρατιωτικά περιοδικά, Θωρηκτό
«Αβέρωφ»- δράση του ελληνικού
ναυτικού.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ

Αποτελέσματα

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

16/10
23/10
30/10
14/11
20/11
28/11

Κατταβιά – Α.Ο.Σ. 1:1
Α.Ο.Σ. – Π.Α.Ο. Κω 1:1
Ασπίς Σαλάκου – Α.Ο.Σ. 1:0
Α.Ο.Σ. – Διγενής 2:0
Ευκλής – Α.Ο.Σ. 1:1
Α.Ο.Σ. – Άρης Αρχαγγέλου 1:3

Βαθμολογία
9η αγωνιστική
1. Αρης Αρχαγγέλου
2. Αστ. Μασσάρων
3. Χάλκη
4. Ασπίς Σαλάκου
5. Π.Α.Ο. Κω
6. Κατταβιά
7. Ομόνοια Γενναδίου
8. Αγιος Γεώργιος
9. Α.Ο.Σ.
10. Δόξα Καρδάμαινας
11. Διγενής
12. Ποσειδ. Καρπάθου
13. Αγιος Ισίδωρος
14. Ευκλής

Χρησιμα Τηλεφωνα

Αθλητική ενημέρωση για τη Σύμη και στο διαδύκτιο

www.SymiGreece.com

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

Ναυτικά Πρακτορεία
ΑΝΕΣ
2246071100
•
Καλοδούκας
2246071077 Symi Tours 2246071307

Ταξί
Σταμάτης
6945226348
•
Γιώργος
6974623492 Κωνσταντίνος 6944105596 •
Κώστας 6932245347 • Θανάσης 6946568731
Θόδωρος 6945531676

(+20)
(+19)
(+15)
(+5)
(0)
(+4)
(-1)
(-5)
(0)
(-4)
(-11)
(-7)
(-12)
(-20)

Σύμη, 18 Οκτωβρίου 2010

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

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

Η “ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ”
ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ Α.Ε.
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

28:8
26:7
23:8
13:8
7:7
15:11
18:19
16:21
12:12
14:18
7:18
14:21
0:12
2:22

Email: aimodosia.symis@yahoo.gr

Οδοντιατρεία
Βολονάκης Χ. 2246071272 • Τσαβαρής Β.
2246072050
Τράπεζες
Εθνική 2246072294 • Άλφα 2246071085
Δωδεκανήσου 2246071332

(8 1 0)
(8 1 0)
(8 0 1)
(4 2 3)
(2 0 1)
(3 3 3)
(4 0 5)
(3 2 4)
(2 4 3)
(3 1 5)
(2 1 6)
(2 0 7)
(0 0 3)
(0 2 7)

Οι 3 πρώτες ομάδες προβιβάζονται στην Α1, ενώ οι 3
τελευταίες υποβιβάζονται στη Β κατηγορία. Ο Άγιος
Ισίδωρος και ο Π.Α.Ο. Κω έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Ιατρεία
Γιαλού 2246071290 • Χωριού 2246071316

Φαρμακείο Τσαβαρής Ι. 2246071888

25
25
24
14
6
12
12
11
10
10
7
6
0
2

50 ΧΡΟΝΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΡΟΔΟ-ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ-ΚΩ-ΡΟΔΟ-ΚΩ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΟΔΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ-ΣΥΜΗ-ΡΟΔΟ-ΣΥΜΗ

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Σύμης «ο Πανορμίτης» ευχαριστεί θερμά όλους όσους
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου, όσους έδωσαν αίμα αλλά και όσους για δάφορους
λόγους δεν μπόρεσαν αυτή τη φορά.
Επίσης ευχαριστούμε τους παρακάτω για τη συμβολή τους στην επιτυχία της 24ης αιμοδοσίας του
Συλλόγου μας:


τη γιατρό κ. Ασπασία Παπαηλία για την πολύτιμη βοήθειά της δουλεύοντας και τις 3 ημέρες
της αιμοδοσίας,



το νοσηλευτικό προσωπικό της αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου,



το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Πολυδύναμου ιατρείου Σύμης,



την ΑΝΕΣ για την προσφορά σε κάθε αιμοδότη ενός εισητηρίου Σύμη-Ρόδο-Σύμη,



τα μαγαζιά του κ. Νίκου Ψαρού, το λογιστικό γραφείο του κ. Στέλιου Μοντιάδη, το σούπερ
μάρκετ των Αδελφών Χατζηπέτρου, το φωτογραφείο του κ. Μιχάλη Αλεξόπουλου και το
μαγαζί εμπορίας υδραυλικών του κ. Ηλία Χάσκα για την προσφορά σε κάθε αιμοδότη μιας
εικόνας του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη,



τους Μιχάλη και Ιωάννη Μεγαλούδη του εστιατορίου Νεράιδα για την προσφορά δωρεάν
γευμάτων στο προσωπικό της αιμοδοσίας,



Την ΠΑΕ Παναθηναϊκός που προσέφερε μια φανέλα και μια μπάλα της ομάδας και τις ΠΑΕ
Ολυμπιακός και ΑΕΚ που προσέφεραν από μια φανέλα όλες υπογεγραμμένες από τους
ποδοσφαιριστές της κάθε ομάδας,



το διοικητή του 549 ΤΕ Σύμης κ. Χρήστο Σαββανίδη για τη θερμή υποστήριξή του,



το Λιμενικό και την Αστυνομία της Σύμης για την έμπρακτη συμπαράστασή τους,



τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Σύμης για την υποστήριξή και διευκόλυνση που μας
παρείχαν για να προβάλουμε τη σημασία της αιμοδοσίας στα σχολεία,



το γιατρό κ. Πέτρο Κατσιμπρή για την πολύτιμη βοήθειά του τις ημέρες της αιμοδοσίας,



την κ. Άννα Τσίγκου και το μαγαζί Sorocco για τη σχεδίαση και υλοποίηση του
αυτολόλλητου και του σελιδοδείκτη της αιμοδοσίας που μοιράστηκε στα σχολεία της Σύμης,



το χορηγό επικοινωνίας SymiGreece.com για το σχεδιασμό και υλοποίηση της αφίσας και
του φυλλαδίου του αιμοδοσίας,



το ξενοδοχείο ΠΛΑΖΑ της Ρόδου για την εκτύπωση του φυλλαδίου της αιμοδοσίας.
Ο Πρόεδρος
Μοσκιού Πανορμίτης

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διώροφη κατοικία με
ισόγειο στο Γιαλό Σύμης.
Πρώην Symi Visitor.
Τηλ. 2241033835
& 2241020518
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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

Ε/Γ - Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ
ΑΠΟ 30/11/10 ΕΩΣ 05/12/10
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ 30/11/10
ΛΙΜΑΝΙ

ΩΡΑ
ΑΦ

ΣΥΜΗ

-

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/12/10
ΛΙΜΑΝΙ

ΩΡΑ

ΑΝ

ΑΦ

ΠΕΜΠΤΗ 02/12/10
ΛΙΜΑΝΙ

ΑΝ

07:00 ΚΩ

ΩΡΑ
ΑΦ

06.00

ΡΟΔΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/12/10
ΛΙΜΑΝΙ

ΑΝ

ΩΡΑ
ΑΦ

13:00

ΚΩ

ΣΑΒΒΑΤΟ 04/12/10
ΛΙΜΑΝΙ

ΑΝ

ΑΦ

06.00

ΡΟΔΟ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ
chrysochoosd@yahoo.gr

ΑΝ
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07:50
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14:45

15:05
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07:50
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09:25

09:40
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17:20

17:30
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09:25
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ΡΟΔΟ

20:15

Δ

ΤΗΛΟ

17:20 17:30 ΣΥΜΗ

11:50

12:10

ΝΙΣΥΡΟ

18:55
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12:10
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Δ
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ΡΟΔΟ

23:59

Δ

ΡΟΔΟ

23:59

Δ

Δ

ΚΥΡΙΑΚΗ 05/12/10

ΩΡΑ

-

ΑΠΟ 06/12/10 ΕΩΣ 19/12/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ

ΤΡΙΤΗ
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11:50

12:10

ΤΗΛΟ

17:20

17:30

ΣΥΜΗ

11:50

12:10

ΝΙΣΥΡΟ

18:55 19:10 ΡΟΔΟ

13:50

18:00

ΝΙΣΥΡΟ

18:55

19:10

ΡΟΔΟ

13:50

14:25

ΚΩ

20:50

19:40

Δ

ΚΩ

20:50

Δ

ΚΑΣΤ/ΖΟ
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Δ

Δ
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-

ΑΠΟ 20/12/10 ΕΩΣ 02/01/11
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
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ΛΙΜΑΝΙ

ΡΟΔΟ

-

ΑΝ
09.00
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20:15

Δ

ΑΠΟ 03/01/11 ΕΩΣ 09/01/11
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
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ΑΦ

ΡΟΔΟ
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21:25
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17:20

17:30

ΤΗΛΟ

09:25

09:40

ΝΙΣΥΡΟ

18:55

19:10

ΣΥΜΗ
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18.35
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ΡΟΔΟ

23:59

Δ

ΣΥΜΗ

20.45
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ΡΟΔΟ
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Δ

-

ΑΠΟ 10/01/11 ΕΩΣ …………
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07:50

08:00

ΡΟΔΟ

08:40

13:00
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07:50
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14:00

15:15
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14:45 15:05 ΤΗΛΟ

09:25

09:40

ΣΥΜΗ

14:45

15:05

ΤΗΛΟ

09:25
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ΡΟΔΟ
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Δ

ΣΥΜΗ
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ΤΗΛΟ

17:20 17:30 ΣΥΜΗ
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ΡΟΔΟ

13:50

14:25

ΚΩ

20:50

ΚΑΣΤ/ΖΟ

19:10
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ΚΩ
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Δ

ΚΑΣΤ/ΖΟ

19:10

19:20

ΡΟΔΟ

23:59

Δ

ΡΟΔΟ

23:59

Δ

Δ

Δ

-

Τα δρομολόγια μπορούν να τροποποιηθούν λόγω εκτάκτων
συγκοινωνιακών αναγκών ή καιρικών συνθηκών.
Παρακαλούμε πριν ταξιδέψετε επικοινωνήστε με την Εταιρία:
Γραφείο Σύμης : Τηλ.2246071444 Fax 2246071373

Αναπροσαρμογές
και προσμονή

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΗΣ

Γραφείο Ρόδου: Τηλ.2241037769 Fax.2241034493
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET: www.anes.gr

Τα παραπάνω δρομολόγια του πλοίου «Πρωτέας» τελούν υπό την έγκριση
του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας.

Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από δυσοίωνες προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας
και το μέλλον των επιχειρήσεων λόγω έλλειψης ρευστότητας. Μία από αυτές είναι και ο
κλάδος της ακτοπλοϊας που δέχεται από τις
μεγαλύτερες πιέσεις και ανάγκασε την ένωση
ακτοπλόων να κρούσει τον κώδωνα το κινδύνου, να μείνουν τα νησιά χωρίς ακτοπλοϊκή
σύνδεση ή ακόμα να μειωθούν τα δρομολόγια, αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα.
Η ΑΝΕΣ δεν θα μπορούσε να αποτελέσει
εξαίρεση και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει
είναι πολλές. Αν και ορισμένα βασικά εμπόδια
ξεπεράστηκαν, εντούτοις ο κίνδυνος ακόμη
υπάρχει.
Η διοίκηση ύστερα από επαφές που είχε
και συγκεκριμένες προτάσεις που έκανε, δεν
βρήκε ανταπόκριση και μπορούμε να πούμε
με βεβαιότητα ότι ο μόνος θεσμός πάνω στη
Σύμη που κατανοεί και θεωρεί αδιαπραγμάτευτη την παρουσία της ΑΝΕΣ, είναι ο Δήμος.
Όμως δεν είναι ώρα να ασχοληθούμε με αυτό,
θα το πράξουμε στο άμεσο μέλλον.
Κάτω από την πίεση που δέχεται η διοίκηση, μεταξύ άλλων, προχώρησε σε επανεξέταση της πολιτικής της σε ότι αφορά τη
δωρεάν μεταφορά ατόμων και εμπορευμάτων.
Έτσι, εκτός από τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου που τους παρέχεται δωρεάν
μετακίνηση, δεν θα υπάρξει άλλη εξαίρεση,
εκτός από ότι προβλέπει η νομοθεσία. Η μεταφορά οχημάτων και εμπορευμάτων θα χρεώνεται σε όλους κανονικά, μηδέ εξαιρουμένων
του Δήμου και της Μονής Πανορμίτη. Η μόνη
δωρεάν μεταφορά θα είναι αυτή των αθλητών
του ΑΟΣ, η οποία δεν είναι ευκαταφρόνητη.
Ενδεικτικά, τις δύο τελευταίες εβδομάδες
μετακινήθηκαν 53 άτομα του ΑΟΣ. Μεταξύ
άλλων περιορίζονται δραστικά οι δωρεάν
μετακινήσεις συγγενών υπαλλήλων και πληρωμάτων της εταιρείας.
Η μεταφορά εμπορευμάτων και οχημάτων,
βάσει του νέου τιμοκαταλόγου, χρεώνεται
περισσότερο από πριν, και υπολογίζεται ότι
τα μέτρα αυτά θα αποφέρουν στην εταιρεία
περί τα 150.000 ευρώ το χρόνο, αφού μόνο οι
δωρεάν μεταφορές του Δήμου, με πρόχειρους
υπολογισμούς και με τις παλιές τιμολογήσεις
υπολογίζονται στα 40.000 ευρώ, της δε Μονής
Πανορμίτου στις 30.000 ευρώ ετησίως.
Σε ερώτημα σχετικό που υποβάλαμε στο
Δήμαρχο μας είπε ότι «Σε ότι αφορά το πρόσωπό μου ως Δήμαρχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΝΕΣ, αν και το δικαιούμαι θα πληρώνω κανονικά εισιτήριο, και πολύ
σωστά η διοίκηση της εταιρείας επανεκτίμησε
την τακτική της».
Στο επόμενο φύλλο θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε εκτενέστερα τους
αναγνώστες μας για θέματα που αφορούν την
ΑΝΕΣ.

