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Τώρα που παρα-
δώσαμε τα 

οικονομικά στις 
Βρυξέλλες, δεν 
αναλαμβάνουν 
και την καθα-

ριότητα, τα 
νοσοκομεία, τα 
σχολεία; Μισές 

δουλειές;

Σημεια των Καιρων

Ένα μήνα πριν απ’ τις Δημοτι-
κές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 
κι ακόμα οι επίδοξοι υποψήφιοι  
κρατάνε τα χαρτιά τους κλειστά 
για το τι προτίθενται να πράξουν. 
Όπως όλα δείχνουν (αν κι ο ίδιος 
δεν το έχει ακόμα επιβεβαιώσει 
ούτε διαψεύσει), ο νυν Δήμαρχος 
κ. Λευτέρης Παπακαλοδούκας θα 
ξαναθέσει υποψηφιότητα για 3η 
τετραετία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της εκλογικής δημοσκόπησης που 
πραγματοποίησε η ιστοσελίδα 
SymiGreece.com και που δημοσι-
εύουν απ’ αυτό το φύλλο ΤΑ ΝΕΑ 
της Σύμης, ο κ. Παπακαλοδούκας 
έχει ένα σαφές προβάδισμα στις 
προτιμήσεις των Συμιακών ψηφο-
φόρων αλλά η τελική επικράτησή 
του ίσως δεν θα πρέπει να θεω-
ρείται βέβαιη (με την προϋπό-
θεση φυσικά ότι θα υπάρξει και 
δεύτερος υποψήφιος) αν λάβει 
κανείς υπόψη το μεγάλο ποσοστό 
των αναποφάσιστων που φαίνε-
ται να φτάνει το 25%. 

Η παράσταση νίκης (“ποιος 
νομίζετε ότι θα κερδίσει στις 
επόμενες εκλογές”) βρήσκει τον 
κ. Παπακαλοδούκα να αγγίζει το 
60%, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό (4 
στους 10) πιστεύει ότι τις εκλογές 
θα τις κερδίσει κάποιος άλλος 
υποψήφιος. Σχεδόν 1 στους 3 απ’ 
όσους απάντησαν θα ήθελε το 
Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο 
της ΔΕΥΑΣ κ. Πανορμίτη Μοσκιού 
να κατέβει αντίπαλος του νυν 
Δημάρχου ενώ 1 στους 5 θα 
ήθελε για αντίπαλο του τον Πρόε-

δρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Σωκράτη Μαρούλη.

Στην ερώτηση ποιος θέλετε να 
εκλεγεί Δήμαρχος στις Δημοτικές 
εκλογές του Νοεμβρίου (χωρίς να 
υπάρχει λίστα με ονόματα), ο κ. 
Παπακαλοδούκας προηγείται με 
29%, με τον κ. Μοσκιού στη δεύ-
τερη θέση με 18%. Στην πρώτη 
πεντάδα των προτιμήσεων είναι ο 
κ. Μερκούρης Μοσχόβης (8%), ο 
κ. Μαρούλης (6%) και ο κ. Γιώργος 
Διασινός (6%) ενώ 25% των ερω-
τηθέντων δηλώνουν αναποφάσι-
στοι. Ένα μεγάλο μέρος των ανα-
ποφάσιστων ψηφοφόρων (μεγα-
λύτερο από το ποσοστό που πήρε 
ο κ. Αγαπητός Αντωνιάδης στις 
προηγούμενες εκλογές) φαίνεται 
να προέρχεται απ’ το “στρατό-
πεδο” του κ. Αντωνιάδη κάτι  που 
σε συνδιασμό με το ότι 1 στους 2 
ψηφοφόρους του κ. Παπακαλο-
δούκα στις προηγούμενες εκλο-
γές δηλώνει την υποστήριξή του 
σε άλλο πρόσωπο, ενδέχεται να 
κάνει μια ενδεχόμενη εκλογική 
αναμέτρηση πιο αμφίρροπη.

Χωρίς να συνυπολογίζονται 
οι αναποφάσιστοι, η επιρροή του 
κ. Παπακαλοδούκα φαίνεται να 
είναι στις μεσαίες ηλικίες (45-64) 
όπου το ποσοστό του αγγίζει το 
48% ενώ στις ηλικίες άνω των 65 
ο κ. Μοσκιού φαίνεται να υπερτε-
ρεί του κ. Παπακαλοδούκα με 46% 
έναντι 37%. Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ 
(αν γίνονταν εκλογές την επόμενη Κυριακή), υποστηρί-
ζουν τον κ. Παπακαλοδούκα (54%), ενώ οι ψηφοφόροι 
της ΝΔ είναι μοιρασμένοι μεταξύ του κ. Παπακαλοδούκα 
(33%) και του κ. Μοσκιού (33%). Στην πρόθεση ψήφου 

για τις Εθνικές εκλογές, 33% θα ψήφιζε 
ΠΑΣΟΚ, 19% ΝΔ, 9% ΣΥΡΙΖΑ, 6% ΚΚΕ ενώ 1 
στους 4 (25%) δεν θα πήγαινε να ψηφίσει.

Στην ερώτηση ποιον θεωρείτε καταλ-
ληλότερο να εκλεγεί Δήμαρχος Σύμης 
μεταξύ των νυν Δημοτικών Συμβούλων (οι 
οποίοι αναγράφονταν αλφαβητικά), τα 

Χωρίς αντίπαλο;
Δημοσκόπηση για τις Δημοτικές Εκλογές στη Σύμη

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΥΡΟΝ christos@symigreece.com

ποσοστά του κ. Παπακαλοδούκα (30%) και 
του κ. Μοσκιού (22%) είναι παρόμοια με την 
αυθόρμητη απάντηση στο ποιος θα θέλατε 
να εκλεγεί δήμαρχος. Αυτό που έχει ενδια-
φέρον είναι ότι το ποσοστό του κ. Μαρούλη 
σχεδόν τριπλασιάζεται (17%), ενώ το ποσο-
στό των αναποφάσιστων μειώνεται στο 5%. 
Στους ερωτώμενους δώθηκε η δυνατότητα να 
προτείνουν κάποιο άλλο πρόσωπο πέρα των 
νυν δημοτικών συμβούλων. 57% απάντησε 
ότι δεν θα ήθελε κάποιο άλλο πρόσωπο, 
ενώ 15% θα ήθελε την κ. Ελένη Κρητικού και 
11% τον κ. Μανώλη Αντωνόγλου, ονόματα τα 

οποία λείπουν από τις αυθόρμη-
τες απαντήσεις για το ποιος θα 
θέλατε να εκλεγεί δήμαρχος.

Τι προσόντα πρέπει να έχει 
κάποιος/α για να εκλεγεί Δήμαρ-
χος Σύμης; Πέρα από την μάλλον 
αναμενόμενη πρώτη πεντάδα: 
τιμιότητα (94%), διορατικότητα 
(87%), ήθος (85%), τόλμη (85%), 
εργατικότητα (82%), είναι ενδι-
αφέρον ότι το να μένει κάποιος 
μόνιμα στη Σύμη φαίνεται να 
είναι πιο σημαντικός παράγο-
ντας (71%) στην επολογή Δημάρ-
χου από το να είναι ο υποψήφιος 
Δήμαρχος Συμιακός (58%).
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Αναγνωστήριο «Η Αίγλη» 
και το ιστορικό αρχείο Σύμης

Το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου και με 
την παρουσία των αρχών του νησιού αλλά 
και κατοίκων -όχι πολλών, ως συνήθως- 
έγιναν τα εγκαίνια του ανακαινισθέντος 
χώρου (δύο αίθουσες) όπου επί χρόνια στε-
γάζεται το Αναγνωστήριο. 

Σε ένα χώρο ολότελα αλλαγμένο και ανα-
καινισμένο, εκτός από τις παλαιές βιβλιοθή-
κες προστέθηκαν και νέες, μεγάλης χωρητι-
κότητας. Επίσης ειδικές προθήκες όπου εκτί-
θενται σημαντικά έγγραφα, αφού στον ίδιο 
χώρο θα στεγαστεί και το αρχείο της Δημο-
γεροντίας, το οποίο επί 5 έτη καταγράφηκε 
και ταξινομήθηκε από ομάδα φοιτητών του 
πανεπιστημίου της Κρήτης και κάτω από την 
επίβλεψη και καθοδήγηση του καθηγητή κ. 
Χρ. Λούκου. Στις ειδικές προθήκες (θα χρει-
αστούν και άλλες το συντομότερο) εκτίθε-
ται πολύ μικρό μέρος των εγγράφων άριστα 
ταξινομημένων από την ομάδα εργασίας. 

Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης κ. 
Χρυσόστομος ο οποίος παίρνοντας πρώτος 

τον λόγο εξέφρασε τον θαυμασμό του 
για τη δουλειά που έγινε και παρουσι-
άζεται έτσι μια εικόνα του κτιρίου και 
του χώρου εντελώς διαφορετική από 
εκείνη που αποκόμισε στην πρώτη του 
επίσκεψη πριν χρόνια. Ο Μητροπολί-
της εξέφρασε την επιθυμία το πανεπι-
στήμιο της Κρήτης να ασχοληθεί και 
με το αρχείο της Ι. Μ. Πανορμίτη. 

Ο Δήμαρχος κ. Παπακαλοδούκας στην 
ομιλία του αφού ευχαρίστησε όλους όσους 
βοήθησαν στην προσπάθεια, ανακοίνωσε ότι 
στις προθέσεις του είναι να εισηγηθεί στο 
Δ. Σ. την ανακήρυξη του καθηγητή κ. Χρ. 
Λούκου σε επίτιμο δημότη του νησιού μας 
για τις υπηρεσίες που προσέφερε. Η πρόταση 
του Δημάρχου να σημειωθεί ότι καταχειρο-
κρητήθηκε από όλους τους παρευρισκόμε-
νους. Ακόμη, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι 
έως ότου βρεθεί μόνιμη λύση για τη λειτουρ-
γία του Αναγνωστηρίου, αυτό θα λειτουργή-
σει με την πρόσληψη ενός συμβασιούχου. Ο 
Δήμαρχος τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερ-
θεί στην καθοριστική συμβολή της Λεμονιάς 
Τσιριμώνα στην υλοποίηση του έργου. 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σωκράτης 
Μαρούλης (ψυχή του όλου εγχειρήματος) 
στη σύντομη –και ας σημειωθεί– πρώτη 
δημόσια ομιλία του στα 8 χρόνια της θητείας 
του στο Δήμο, αναφέρθηκε στο χρονικό 
της εξέλιξης του έργου σε ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα και στο ξεκίνημα και τις δυσκολίες 
στη συνεργασία με το πανεπιστήμιο Κρήτης. 
Ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και 
ευχήθηκε να γίνει ο χώρος σημείο συνάντη-
σης όλων όσων θα ήθελαν να μελετήσουν 
την ιστορία του νησιού μας. 

Ο κ. Κ. Κοντός στην ομιλία του –στη 
συνέχεια– αναφέρθηκε στο ιστορικό ίδρυσης 
του Αναγνωστηρίου και στις δραστηριότητές 
του, όπως και στις δυσκολίες που παρουσιά-
στηκαν μέχρι το κλείσιμό του. 

Τελευταίος ομιλητής ο καθηγητής κ. 
Λούκος ο οποίος αφού ευχαρίστησε το 
Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο και 
ιδιαίτερα τον κ. Μαρούλη για την συνδρομή 
του στο έργο τους, αναφέρθηκε στον πλούτο 
και την πληθώρα των εγγράφων που ξεκι-
νούν από τα μέσα του 1800. Μελετώντας τα 
έγγραφα αυτά, είπε, ότι μπορεί κανείς να δει 
την ιστορία του νησιού, τον τρόπο διοίκησης 
και αντιμετώπισης των προβλημάτων, και 
την κοινωνική, εκπαιδευτική, επιχειρημα-
τική πολιτική που ασκούσε η Δημογεροντία. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αμφίδρομη 
σχέση που υπήρχε μεταξύ της Δημογερο-
ντίας και του εκκλησιαστικού συμβουλίου 
της Μονής Πανορμίτη, τη συμμετοχή στο 
εκκλησιαστικό συμβούλιο αντιπροσώπων 
της Δημογεροντίας  και τον ρόλο που δια-
δραμάτισε η Μονή στα οικονομικά και κοι-
νωνικά δρώμενα του νησιού. Ο κ. καθηγητής 
τόνισε ότι ο Δήμος της Σύμης είναι ο μονα-
δικός Δήμος ο οποίος θέσπισε υποτροφία σε 
μεταπτυχιακό φοιτητή, προκειμένου η διδα-
κτορική του διατριβή να αναφέρεται στη 

Σύμη την περίοδο της οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας (1722-1912) και αυτή του η απόφαση 
τον τιμά ιδιαίτερα. 

Η εκδήλωση έκλεισε με τον κάθε ένα από 
τους 15 μεταπτυχιακούς φοιτητές χωριστά 
να αναφέρεται στους τομείς εργασίας του 
όπως σπογγαλιεία, εκπαίδευση, υγεία, μετα-
νάστευση, κοινωνική πολιτική, κλπ. 

Σε ιδιαίτερη συζήτηση που είχαμε με τον 
κ. Λούκο μας εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για το έργο που έγινε στην διαμόρφωση του 
χώρου από το Δήμο, και για την εργασία των 
φοιτητών και ευχήθηκε ο χώρος να παρα-
μένει ανοιχτός σε όσους ενδιαφέρονται να 
μελετήσουν την ιστορία της Σύμης, καθώς 
επίσης να αξιοποιηθεί η ηλεκτρονική τεχνο-
λογία για την μελέτη των αρχείων. Ευχήθηκε 
ακόμη να γίνουν σύντομα ενέργειες ώστε να 
επιστρέψει στη Σύμη μέρος του αρχείου της 
(Ιταλοκρατία) το οποίο βρίσκεται στο ιστο-
ρικό αρχείο της Ρόδου, εφόσον εξέλιπαν 
πλέον οι λόγοι παραμονής του εκεί. 

Κλείνοντας το ρεπορτάζ, θα καταθέ-
σουμε μια σύντομη πρόταση. Να έρθει σε 
συνεννόηση ο Δήμος με αυτούς που εκτε-
λούν ημερήσιες εκδρομές -το καλοκαίρι- 
από Ρόδο προς Σύμη, ώστε να επισκέπτονται 
οι περιηγητές το χώρο του αρχείου έναντι 
εισιτηρίου. Με τα έσοδα όχι μόνο θα μπο-
ρούσαν να αντιμετωπιστούν πολλές από τις 
λειτουργικές ανάγκες του Αναγνωστηρίου, 
αλλά και οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες να 
αποκομίζουν εικόνα από την πλούσια ιστο-
ρία της Σύμης.

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

Φαρμακείο Τσαβαρής Ι. 2246071888

Τράπεζες 
Εθνική 2246072294 • Άλφα 2246071085 
Δωδεκανήσου 2246071332

Ναυτικά Πρακτορεία 
ΑΝΕΣ 2246071100 • Καλοδούκας 2246071077  
Symi Tours 2246071307

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

Φωτογραφίες © Ειρήνη Γαζή

Αιμοδοσία, 
σεμινάρια & 
ανακύκλωση
Στις 15, 16 & 17 Οκτωβρίου θα πραγ-
ματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη 
Σύμη που διοργανώνει για 24η φορά ο 
Σύλλόγος Εθελοντών Αιμοδοτών Σύμης 
«ο Πανορμίτης». 

Πέραν της αιμοδοσίας, και όπως μας 
ενημέρωσε ο Σύλλογος με δελτίο τύπου 
που έστειλε στα ΝΕΑ της Σύμης, λόγω της 
έλλειψης ειδικά εκπαιδευμένων ατόμων 
για να αντιμετωπήσουν περιπτώσεις 
πνιγμού στη Σύμη και σε συνδιασμό ότι 
στο νησί μας υπάρχουν πολλές απομα-
κρυσμένες και ερημικές παραλίες όπου 
είναι πολλές φορές δύσκολο να φτάσει 
έγκαιρα η απαραίτητη βοήθεια, ο Σύλ-
λογος Εθελοντών Αιμοδοτών ήρθε σε 
επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο Αμεσης 
Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για τη διοργάνωση εκ-
παιδευτικού σεμιναρίου στη Σύμη με 
σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση 
των κατοίκων της Σύμης σε περιπτώσεις 
πνιγμού, παραπνιγμού, υποξίας και σά-
μπας.

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών καλεί όλους 
τους κατοίκους της Σύμης να παρακο-
λουθήσουν το σεμινάριο έτσι ώστε αν 
χρειαστεί να γνωρίζουν πως θα ανταπο-
κριθούν σωστά και να σώσουν μια αν-
θρώπινη ζωή.

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινά-
ριο θα πιστοποιηθούν από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τέλος, και ύστερα από αίτημα πολ-
λών Συμιακών και ιδιαίτερα μαθητών, ο 
Σύλλογος Αιμοδοτών αποφάσισε να ξεκι-
νήσει πρόγραμμα ανακύκλωσης.  

Η αρχή θα γίνει με τη διοργάνωση 
“Ημέρας Ανακύκλωσης Χαρτιού” στη κε-
ντρική πλατεία του Γιαλού και ο Σύλλο-
γός ζητάει εθελοντές να βοηθήσουν την 
ημέρα της ανακύκλωσης. 

Για δηλώσεις συμμετοχής στο εκπαι-
δευτικό σεμινάριο και την ημέρα ανακύ-
κλωσης, μπορείτε επικοινωνήστε με τα 
γραφεία της ΔΕΥΑΣ στο Γιαλό ή να τηλε-
φωνήσετε στο 22460 70005 τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες.

Χ. Μ.

Γιατροί στη Σύμη 
Κλιμάκιο εθελοντών γιατρών από νοσο-
κομεία της Αθήνας επισκέφθηκε τη Σύμη 
το τριήμερο 8-10 Οκτωβριου προκειμέ-
νου να ενημερώσει τους κατοίκους του 
νησιού για θέματα πρόληψης γυναικολο-
γικού καρκίνου, ενω προέβεί και σε προ-
ληπτικές γυναικολογικές εξετάσεις στο 
πολυδύναμο κέντρο Υγείας στο Γιαλό. 

Η ομάδα των γιατρών αποτελείτο από 
τον κ. Γιώργο Φαρμακίδη, Γυναικολόγο, 
Διευθυντή του Ε.Σ.Υ. και τον κ. Ιωάννη Φι-
λιππάτο, Γυναικολόγο του Ε.Σ.Υ.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr

Ο Καθηγητής κ. Χρήστος Λούκος
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καθήκοντά της ενώ το 78% δηλώνει  
δυσαρεστημένο.

Η δημοσκόπηση περιελάμβανε 
ερωτήσεις  και για το πως αξιολο-
γεί ο κόσμος τη Δημοτική Αρχή σε 
μια σειρά από επιμέρους  τομείς. Οι 
ερωτώμενοι  αξιολογούν θετικά το 
έργο της Δήμου στην καθαριότητα 
(59%), στα δημόσια έργα (58%) και 
στο Φεστιβαλ (55%) ενώ είναι αρνη-
τικοί όσον αφορά την ηχορύπανση 
(69%), το κυκλοφοριακό (68%) και τις 
συγκοινωνίες (51%). Στον τομέα του 
τουρισμού οι γνώμες διχάζονται (39% 
θετικές, 38% αρνητικές), ενώ στον 
τομέα της ακτοπλοΐας οι αρνητικές 
γνώμες (43%) φαίνεται να υπερτε-
ρούν των θετικών (32%).

Οι αναλυτικοί πίνακες με τα απο-
τελέσματα της δημοσκόπησης βρί-
σκονται στην ιστοσελίδα:

www.SymiGreece.com/dimoskopisi.htm

Η δημοσκόπηση πραγματοποιή-
θηκε στο διάστημα Ιουνίου-Αυγού-
στου 2010 από την ιστοσελίδα 
SymiGreece.com υπό τη διεύθυνση 
του καθηγητή στατιστικής κ. Χρή-
στου Μπάυρον σε τυχαίο δείγμα 252 
ψηφοφόρων της Σύμης. Το δείγμα 
σταθμίστηκε με βάση την ηλικία. Το 
περιθώριο στατιστικού λάθους είναι 
περίπου +/- 5%.

έπαιξε ότι η δημοσκόπηση πραγματο-
ποιήθηκε μέσα στο καλοκαίρι), αλλά 
σχεδόν 3 στους 4 σκέφτονται να πάνε 
να ψηφίσουν.

Το 42% δηλώνει ικανοποιημένο 
με τον τρόπο που ασκεί τα καθή-
κοντά της η Δημοτική Αρχή ενώ το 
21% δυσαρεστημένο. Όταν η ερώ-

τηση επικεντρώνεται προσωπικά στο 
Δήμαρχο, το ποσοστό της θετικής 
γνώμης αυξάνεται στο 51% όπως και 
αυτό της αρνητικής που φτάνει το 
29%. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, 
η εικόνα είναι μάλλον απογοητευτική 
αφού μόνο το 4% δηλώνει ικανοποι-
ημένο με τον τρόπο που ασκεί τα 

Εκλογική Δημοσκόπηση για τη Σύμη
« Συνέχεια από τη σελίδα 1

Αν και η κομματική τοποθέτηση δεν 
φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο, η 
αριστερή ιδεολογία ενός υποψηφίου 
θεωρείται προσόν για να εκλεγεί 
κάποιος Δήμαρχος από το 48% των 
ερωτηθέντων ενώ μόλις το 11% δίνει 
την ίδια απάντηση 
για δεξιά ιδεολογία.

3 στους 4 δηλώ-
νουν ότι θα ψηφί-
σουν στις επόμε-
νες εκλογές βάσει 
προγράμματος ενώ 
το προηγούμενο 
έργο ενός υποψη-
φίου θεωρείται 
σημαντικό κριτήριο 
ψήφου για το 70% 
όσων ρωτήθηκαν. Κι 
επειδή σε μια μικρή 
κοινωνία δεν παίζει 
ρόλο μόνο η πολι-
τική ικανότητα ενός 
υποψηφίου, 42% 
όσων ρωτήθηκαν 
απάντησαν ότι θα ψήφιζαν με κριτή-
ριο τη φιλία και 17% με κριτήριο τη 
συγγένεια.

1 στους 2 ερωτηθέντες δηλώνει 
ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι επερ-
χόμενες Δημοτικές εκλογές (αν και 
σημαντικό ρόλο σ’ αυτό μπορεί να 

TA NEAτης Σύμης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θεωρώ ηθική υποχρέωση μου να εκφράσω και δημόσια τις ευχαρι-
στίες μου στον Σύλλογο Εθελοντων Αιμοδοτών «Ο Πανορμίτης» και 
ιδιαίτερα στον πρόεδρο του κ. Μοσκιού Πανορμίτη, στούς συναδέλ-
φους μου στην ΑΝΕΣ, στούς θεράποντες ιατρούς μου κ. Καραβολιά 
Χρήστο Επιμελητή ορθοπεδικής στο ΓΝΡ και κ. Πρεβεζά Νίκο Διευ-
θυντη τής Ορθοπεδικής στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, καθώς και σε 
όλους τούς γνωστούς και φίλους που με κάθε τρόπο μου συμπαρα-
στάθηκαν στο τροχαίο ατύχημα που είχα στην Ρόδο στις 15/8/2010.  
Η οικογένεια μου και εγώ τούς ευχαριστούμε απο καρδιάς

 Με εκτίμηση
Μανώλης Αντ Μοράρης

Στο επόμενο φύλλο 
το 2ο μέρος 

της δημοσκόπησης

Η γνώμη του κόσμου για: 

Ακτοπλοΐα, ΑΝΕΣ 
Τουρισμό, Κυκλοφοριακό
Συγκοινωνίες, Αστυνομία 

Λιμεναρχείο, Καθαριότητα 
Φεστιβάλ, Ιατρείο

Μετανάστες, Ναρκωτικά 

Τι λύσεις προτίνονται;

Τώρα και στη Σύμη!

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

δίπλα στη θάλασσα.
 Τηλ επικοινωνίας 6944663661
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16ο Φεστιβάλ Σύμης – Φωτοαναδρομή

Ayhan Sicimoglu & Latin All Stars 28/8

Kleiner Gereon & Vrsajkov Milan 2/8

Δημήτρης Νικολούδης 16/8

ΦωτογραΦίες © SymiGreece.com

Νίνο 14/8

Δέσποινα Βανδή 25/7

Νικολέτα Οικονόμου & Ορχήσ. Στεφάνου 9/8

Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος Λόφου του Δήμου Ολύμπου Λάρισας 4/8

Παραδοσιακοί χοροί από την Ένωση Γυναικών Σύμης 4/8

Βραδιά μπαλέτου & σύγχρονου χορού 10/8

Έλλη Κοκκίνου 25/7

Τα Χρώματα της Ίριδας 12/8

Ίρις Μαυράκη & Αγαπητός Πάχος  13/8

Χορ. συγκροτήματα Ειρήνης Μυλωνάκη 7/8

Γαστρονομική βραδιά 2/8



Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010             5

«Άνθρακες ο Θησαυρός»

TA NEAτης Σύμης

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr

Από τους πρώτους μήνες του χειμώνα ξεκί-
νησε μια ζήμωση στην τοπική μας κοινωνία 
με σκοπό να πληγεί η αξιοπιστία και η δρα-
στηριότητα της Δημοτικής Αρχής.  

Ξεκίνησε (η ζήμωση) με το επιχείρημα 
ότι δήθεν τα έργα που εκτελούνταν και 
εκτελούνται στο νησί μας δεν είχαν ή έχουν 
να κάνουν τίποτα με τον Δήμο παρά μόνο με 
την Περιφέρεια και την Νομαρχία. Όταν ο 
μύθος αυτός κατέπεσε με στοιχεία τα οποία 
παρατέθηκαν άρχισε ένα άλλο τροπάριο 
που ήθελε τον Δήμο χρεοκωπημένο, πνιγ-
μένο στα δάνεια (8.000.000€ ) με αδυναμία 
καταβολής των τοκοχρεωλυσίων, με αδυ-
ναμία καταβολής των δεδουλευμένων στο 
προσωπικό τους και κατάσχεσης ακινήτων. 

Τα  ερωτήματα  που μας  ετείθεντο ήταν  
τόσο πολλά και  πιεστικά που μας ανάγκα-
σαν να ζητήσουμε  επίσημη απάντηση σε 
όλες τις  παραπάνω  προσαπτόμενες κατη-
γορίες. Με επιστολή μας στον Δήμαρχο, το 
Δημ. Συμβούλιο και την ταμειακή υπηρεσία 
ζητήσαμε επίσημη γραπτή ενημέρωση την 
οποία και λάβαμε. 

Όμως, πριν παραθέσουμε τις απαντή-
σεις και τα στοιχεία που μας δόθηκαν θεω-
ρήσαμε σωστό να ανατρέξουμε στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών απ’ 
όπου και αλιεύσαμε τα παρακάτω στοιχεία 
τα οποία κατά τη γνώμη μας παρουσιάζουν 
μεγάλο ενδιαφέρον.

1. Στους  δέκα (10) πρώτους Δήμους 
σε όλη την Ελλάδα με τα μεγαλύτερα χρέη 
ο Δήμος της Ρόδου  καταλαμβάνει την 7η 
θέση με 41.263.506€

2. Στους δέκα (10) πρώτους Δήμους σε 
όλη τη χώρα με το μεγαλύτερο χρέος κατά 
αναλογία πληθυσμού την πρώτη (1η) θέση 
κατέχει ο Δήμος της Τήλου (533 κάτοικοι) 
με χρέος 4.041.536€ (αναλογία ανά κάτοικο 
7.582,6€ ). Στην τρίτη (3η) θέση η Χάλκη 
(313 κάτοικοι) με 684.089€ (αναλογία  ανά 
κάτοικο 2.185,6€) και την 9η θέση ο Δήμος 
Αρχαγγέλου (7.779 κάτοικοι) με 7.218.142€ 
(αναλογία ανά κάτοικο 927,9€).

3. Το χρέος του Δήμου της Σύμης (2.606 
κάτοικοι) προς τις τράπεζες και το ταμείο 
παρακαταθηκών και δανείων σύμφωνα 

πάντα με τα στοιχεία του 
Υπ.Εσωτερικών ανέρχεται 
στα 2.114.143€ (αναλο-
γία ανά κάτοικο 811,3€).

Με τα παραπάνω επί-
σημα στοιχεία του ΥΠΕΣ 
αλλά και αυτά που μας 
δόθηκαν από την υπηρε-
σία του Δήμου γραπτώς 
αποδεικνύεται ότι το 
χρέος του Δήμου είναι 
πολύ μικρό σε σχέση με 
το μέγεθος των έργων 
που έκανε και κάνει, η 
φερεγγυότητά του δε, 
δεν αμφισβητείται.

Πριν διαβάσει ο ανα-
γνώστης την επιστολή 
και τους πίνακες να τονί-
σουμε ότι ο Δήμαρχος 
της Τήλου Κος Αλιφέρης 
ναι μεν έχει δανεισθεί 
ποσά πολύ μεγαλύτερα από τα οικονομικά 
μεγέθη του νησιού του, άλλαξε όμως το 

τοπίο (ανάπτυξη) της Τήλου από αυτό που 
ήταν πριν δέκα χρόνια, και σ’αυτό δεν χωρά 
καμία αμφισβήτηση. 

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

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

ΤΗΛ.  22460 72660      ΤΗΛ. FAX  22460 70022

Ξενοδοχείο Savoy
Στο κέντρο της Ρόδου

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα 40 τ.μ. επιπλωμένη 
και εξοπλισμένη στην περιοχή Αγ. 

Αθανασίου Σύμης, από 1η Νοεμβρίου. 
Τηλ. 6976440248



άρχισε να απομακρύνεται από τη μικρασιατική 
ακτή και να κινείται προς βορά με προπορευ-
όμενο το «Hayrredin”. Από την άλλη πλευρά, 
η ελληνική άρχισε μια διαδοχική αριστερή 
στροφή 180 μοιρών, η οποία την οδήγησε 
επίσης σε βόρεια- βορειανατολική πορεία. 
Τα «θηρία» πάντα κοντά στα θωρηκτά, είχαν 
ταχθεί περί τα 1.000 μέτρα αριστερά τους για 
να προφυλαχθούν από τα εχθρικά πυρά. Σε 
λίγο κατάφθασαν, ερχόμενα ολοταχώς από την 
Τένεδο, τα ελληνικά αντιτορπιλικά και τορπι-
λοβόλα. Παρέμειναν όμως σς απόσταση από 
τον υπόλοιπο σχηματισμό περιμένοντας την 
κατάλληλη στιγμή για να δράσουν. 

Διοικητής των πρώτων ήταν ο πλοίαρχος 
Βρατσάνος επί του «Βέλος» και των δεύτερων 
ο πλωτάρχης Μακκόπουλος επί του «12». Η 
απόσταση μεταξύ τους μειωνόταν σταθερά. 
Στις 09.10 ήταν λίγο μεγαλύτερη των 18.000 
μέτρων, τότε ο Κουντουριώτης με τον σταυρό 
στο στήθος, ακολουθούμενος από τον ύπαρχο 
του «Αβέρωφ» Βούλγαρη και τον αρχιμανδρίτη 
Δάφνο, περιήλθε διάφορες θέσεις μάχης, 
εμψυχώνοντας τους άνδρες. Από την άλλη 
πλευρά φαίνονται καθαρά οι μεγάλες σημαίες 
που ανέμιζαν στα τουρκικά θωρηκτά, με αυτή 
του «Asar-i Tevfik» να ξεχωρίζει, καθώς έδινε 
την εντύπωση ότι κάλυπτε ολόκληρο το πλοίο. 

Και στα ελληνικά όμως είχαν υψωθεί οι 
πολεμικές σημαίες. Στον ιστό του «Αβέρωφ» 
ήταν από ώρα ανεβασμένο το σήμα της 00β 

τάξης, το λοποίο διέτασσε τα εξής. «Βάλατε 
κατά του εχθρού καθ’ όσον η απόσταση επι-
τρέπει την αποτελεσματικήν χρήσιν των δια-
φόρων όπλων και τορπιλλών ή αρχίσατε την 
προσβολήν κατά το ορισθέν ή το σημαινόμε-
νον σχέδιον προσβολής». 

Πράγματι, με το 639/1-11-1912 εμπιστευ-
τικό έγγραφό του ο Κουντουριώτης είχε γνω-
στοποιήσει προς τους κυβερνήτες και τους 
αξιωματικούς του στόλου, τις οδηγίες του σε 
περίπτωση μάχης. Όλα ήταν άριστα οργανω-
μένα από τον Υδραίο, και ο κάθε βαθμοφόρος 
σε όλα τα πλοία γνώριζε τι ακριβώς έπρεπε να 
πράξει. Ο ελληνικός σχηματισμός συνεχίζοντας 
την αριστερή στροφή εκινείτο πλέον σε παράλ-
ληλη πορεία με τον αντίπαλο. 

Οι δύο παρατάξεις έπλεαν μεταξύ Ίμβρου 
και τουρκικών ακτών, με την ελληνική να βρί-
σκεται προς το μέρος του τουρκικού νησιού, 
και την οθωμανική, προς τις ηπειρωτικές 
ακτογραμμές. Το τουρκικό σχέδιο άλλωστε 
προέβλεπε ότι, τα ελληνικά πλοία έπρεπε 
να παρασυρθούν και να ναυμαχήσουν μέσα 
στο βεληνεκές των πυροβόλων των επάκτιων 
φρουρίων, ώστε να δεχθούν και τα δικά τους 
πυρά. 

Τις ίδιες στιγμές, στο «Αβέρωφ» γινόταν 
μεταξύ του Κουντουριώτη, που όλη του τη ζωή 
περίμενε αυτή την ώρα και μεγαλύτερη επιθυ-
μία του ήταν να φανεί αντάξιος των προγόνων 
του, και του διοικητή του πυροβολικού της 
ναυαρχίδας, πλωτάρχη Εμμανουήλ Δραγάτση, 
η παρακάτω συνομιλία.

- Είναι όλα έτοιμα Μανώλη;
- Μάλιστα κύριε Ναύαρχε.
- Ε! πρόσεξε καλά, γιατί θα πλησιάσουμε 

πολύ. Έχω σκοπό να φέρω πίσω το εικοσιένα.
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο»

« Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Ήταν ένα γαληνεμένο πρωινό. Ένας μικρός 
νότιος άνεμος, ελαφρά φυσώντας, ρυτίδωνε 
τα γαλανά κι ήσυχα νερά. Στις 08.05 εχθρικά 
πλοία φάνηκαν να βγαίνουν από τα Δαρδα-
νέλλια. Ήταν το «Mecidiye» και τρία αντιτορπι-
λικά. Σ’ ένα τέταρτο αργότερα το ακολούθησαν 
τα τέσσερα θωρηκτά και πέντε ακόμα αντι-
τορπιλικά. Το καταδρομικό και πέντε αντιτορ-
πιλικά πέρασαν ελαφρά προς τα νότια, κατά 
μήκος της μικρασιατικής ακτής, ενώ τα τρία 
άλλα αντιτορπιλικά πέρασαν με μεγάλη ταχύ-
τητα στο ακρωτήριο της Έλλης και σταμάτησαν 
κοντά στην ακτή της Καλλίπολης. 

Τα θωρηκτά, με προπορευόμενο το 
«Hayreddin», έστρεψαν και αυτά νότια με 
κατεύθυνση προς το ακρωτήριο Κέφαλος της 
Ίμβρου, χωρίς να απομακρυνθούν πολύ από 
τη μικρασιατική ακτή. Τα τέσσερα ελληνικά 
θωρηκτά έπλεαν έχοντας πάντα μαζί τους τα 
ανιχνευτικά. Όταν φάνηκε ο εχθρικός στόλος, 
στάλθηκαν ραδιοσήματα προς τα αντιτορ-
πιλικά, τα τορπιλοβόλα και το υποβρύχιο να 
σπεύσουν προς την υπόλοιπη παράταξη, και 
να είναι έτοιμα να επιτεθούν αν παρουσια-
ζόταν ευκαιρία, εναντίον του καταδρομικού 
«Mecidiye» ή των θωρηκτών. 

Η ώρα ήταν 09.01, οι κεφαλές των δύο 
αντιπάλων παρατάξεων απείχαν 19.000 μέτρα. 
Τότε, σχεδόν ταυτόχρονα και οι δύο ανέτρε-
χαν πορεία. Η τουρκική, με μια δεξιά στροφή 
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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

Ένα κόσμημα
Δεν υπάρχει καλοπροαίρετο άτομο που να μην 
έχει εκφραστεί με ενθουσιασμό και θαυμασμό για 
το πρώτο Δημοτικό Στάδιο του νησιού μας. 

Όσο περνάνε οι μέρες όλο και ολοκληρώνο-
νται οι εργασίες. Αφού τοποθετήθηκε ο συνθετι-
κός χλοοτάπητας (3ης γενιάς) και έγιναν τα κου-
λουάρ, ξεκίνησε η κατασκευή των αποδυτηρίων 
και θα ακολουθήσει η τοποθέτηση των κερκίδων, 
οι οποίες αυτή τη στιγμή ίσως να έχουν έρθει από 
την Αθήνα, όπου κατασκευάζονται. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει 
η αρμόδια επιτροπή να δώσει την άδεια καταλλη-
λότητας και να χρησιμοποιείται σαν έδρα του ΑΟΣ, 
καθώς και να επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων 
στίβου. Ήδη, όπως πληροφορούμαστε, με τα 
εγκαίνια του σταδίου θα διοργανωθούν πανδωδε-
κανησιακοί αγώνες στίβου στην κατηγορία παίδων 
και υπολογίζεται να επισκεφθούν το νησί μας το 
τριήμερο των αγώνων περί τα 250 άτομα.

Δ.Π.Χ.

Φωτογραφίες © SymiGreece.com

Ολοταχώς για 
ένταξη και 
δημοπράτηση
Δύο σημαντικές αποφάσεις πάρθηκαν 
από το Δ.Σ. του Λιμενικού ταμείου Ν. 
Δωδεκανήσου στις 23 Σεπτεμβρίου. 

Αυτές αφορούν την κατασκευή απο-
βάθρας και κτιρίου επιβατών στη θέση 
«Πέταλο» (εμπορικό λιμάνι) και την ανά-
θεση οικονομοτεχνικής μελέτης για το 
παραπάνω έργο, απαραίτητη για την 
ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Εφόσον το 
έργο ενταχθεί, θα ξεκινήσουν άμεσα οι 
διαδικασίες δημοπράτησης. Το κόστος του 
έργου, σύμφωνα με πληροφορίες, υπολο-
γίζεται να υπερβεί τα 15.000.000 ευρώ. 

Περιττό να αναφερθούμε για ακόμη 
μία φορά τόσο στην αναγκαιότητα υλοποί-
ησης του έργου, όσο και στη συμβολή του 
στη λύση πολλών προβλημάτων (κυκλο-
φοριακό, κλπ), αλλά και στην τόνωση της 
οικονομίας του νησιού. 

Εντωμεταξύ, με έκπτωση 11% σε εται-
ρεία κατασκευής λιμενικών έργων κατα-
κυρώθηκε η κατασκευή του λιμενικού 
έργου στον Πανορμίτη, ενώ οι εργασίες 
στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών στο 
Πέδι, που επρόκειτο να ξεκινήσουν, είναι 
στάσιμες λόγω καταγγελίας –την οποία 
κατέθεσε κυρία συμαϊκής καταγωγής δια-
μένουσα στην Αθήνα– πάντα σύμφωνα με 
τις πληροφορίες μας.

Άλλα τρία νέα έργα 
δημοπρατούνται

Μετά τις εγκρίσεις που πήρε η Δημο-
τική Αρχή από την αρχαιολογική υπηρεσία 
και την πολεοδομία Ρόδου, αναμένεται 
μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να δημο-
σιευθούν οι προκηρύξεις για την δημο-
πράτηση τριών μικρών αλλά σημαντικών 
έργων, κατά τη γνώμη μας. Αυτά είναι: 

1. Η κατεδάφιση των υπαρχουσών 
δημοτικών τουαλετών στην περιοχή του 
τελωνείου Σύμης, και κατασκευή διό-
ροφου κτιρίου με τέσσερα γραφεία, τα 
οποία θα ενοικιασθούν. 

2. Η κατεδάφιση των υπαρχουσών 
δημοτικών τουαλετών που βρίσκονται 
στο δρομάκι πίσω από το super market 
των Αφ. Χατζηπέτρου, και την κατασκευή 
νέων σύγχρονων τουαλετών και λουτρών 
συμπεριλαμβανομένου και του δημοτι-
κού κτιρίου που βρίσκεται παραπλεύρως. 
Ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει στην 
εκμίσθωση του παραπάνω έργου. 

3. Η μετατροπή του δεύτερου ορόφου, 
όπου στεγάζεται το Ναυτικό Μουσείο, σε 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., αίθουσα 
δεξιώσεων και γραφείο του Δημάρχου στο 
οποίο θα δέχεται τους επίσημους επισκέ-
πτες.

Δ.Π.Χ.

Ένα έργο ζωτικής σημασίας, τόσο σημα-
ντικό για την ποιότητα ζωής των κατοί-
κων της Σύμης, εκτελείται αυτή τη στιγμή 
και βρίσκεται στο στάδιο της αποπερά-
τωσης. 

Πρόκειται για τον ΧΥΤΑ (Χώρος Υγει-
ονομικής Ταφής Απορριμμάτων) και εί-
μαστε σίγουροι ότι δεν έχει γίνει αντιλη-
πτό από την πλειοψηφία των κατοίκων, 
ίσως γιατί δεν συνέφερε ορισμένους για 
τους γνωστούς…λόγους. Ακόμη, δεν έχει 
δοθεί και η δέουσα σημασία αφού δεν 
πρόκειται για το… σκαλοπάτι ή το δρο-
μάκι και το φως έξω από το σπίτι μας, 
ώστε να το συζητάμε. 

Το έργο γίνεται στην περιοχή «Γλυ-
φωνιές» εκεί όπου μέχρι σήμερα ρίχνο-
νται «χύδην» τα σκουπίδια και βρίσκουν 
τροφή πολλά αιγοπρόβατα, που πιθανόν 

τρώμε. Το έργο αυτό ύστερα από μελέ-
τη που εκπόνησε και πλήρωσε ο Δήμος, 
εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Θησέας», 
το κόστος του οποίου ανέρχεται στα 
2.780.000 ευρώ. 

Με κάποιες καθυστερήσεις, μπορού-
με να πούμε ότι έως το τέλος του μήνα 
θα πρέπει να έχει τελειώσει και λειτουρ-
γήσει, αφού εκπνέει η διορία που έχει 
θέσει η Ε.Ε., αλλιώς, το πρόστιμο ανέρ-
χεται σε 34.000 ευρώ την ημέρα. 

Αν και δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, 
θα συνιστούσαμε σε όσους έχουν μετα-
φορικό μέσο να επισκεφθούν το χώρο 
του ΧΥΤΑ, αλλά και τα σχολεία να πρά-
ξουν το ίδιο, ώστε οι μαθητές να αποκτή-
σουν ιδία αντίληψη για τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος.

Δ.Π.Χ.

Αξίζει τoν κόπο!

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

Για μια ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια με 
ικανοποίηση, τα παιδιά, οι γονείς και η κοι-
νότητα των διδασκόντων στα σχολεία μας, 
υποδέχτηκαν την εισαγωγή των υποψηφίων 
μαθητών στα ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας. Σύμφω-
να με τα στοιχεία που μας δόθηκαν –και γι’ 
αυτό ευχαριστούμε την καθηγήτρια κ. Άννα 
Ορφανού και τον διευθυντή του ΕΠΑΛ κ. Αν. 
Μεγαλούδη– είχαμε τις παρακάτω επιτυχίες. 

Από το Πανορμίτειο Λύκειο Σύμης: 
- Βόλα Ελευθερία του Μιχαήλ, τμήμα Φυ-

σικής, πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο.
- Καρακατσάνης Κυράκος του Γεωργίου, 

Φιλοσοφική , πανεπιστήμιο Πατρών.
- Κουρδουμπά Ελευθερία του Σταματίου, 

Θεολογία, Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης. 

- Κρητικού Βικτωρία του Πανορμίτη, Φιλο-
λογία, πανεπιστήμιο Κρήτης. 

- Κώτη Μαρία του Βασιλείου, Επιστήμη 
Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλικίας, πανεπι-
στήμιο Θράκης. 

- Λούππης Σταύρος του Γεωργίου, Ηλε-
κτρολογία ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο.

- Μεγαλούδης Παναγιώτης του Ιωάννη, 
Μηχανολογία ΤΕΙ Κρήτης. 

- Μιχαλαριάς Μιχαήλ του Κλήμη, Φυσική 
Αγωγή πανεπιστήμιο Θράκης. 

- Μιχαήλου Μαριάννα του Μάρκου, Περι-
βάλλον και Οικολογία, ΤΕΙ Ιονίων νήσων. 

- Μπεθάνης Μιχάλης του Βασιλείου, Τε-
χνολογία Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων 
ΤΕΙ Αργοστολίου.   

Από το ΕΠΑΛ Σύμης: 
- Διακοκολιός Εμμανουήλ του Ανδρέα, 

Μηχανικών Εμπ. Ναυτικού. 
- Ζουρούδης Μιχαήλ του Γεωργίου, Λογι-

στικής ΤΕΙ Λάρισας. 
- Κωνσταντής Μερκούριος του Βασιλείου, 

Μηχανικών Εμπ. Ναυτικού. 
- Μιχαήλου Βικτωρία του Σωτηρίου, Αυτο-

ματισμού ΤΕΙ Χαλκίδας. 
- Μιχελή Χρυσούλα του Αγαπητού, Λογι-

στική ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 
- Ρόδη Κωνσταντίνα του Σεραφείμ, Πλη-

ροφορική και Τεχνολογία Υπολογιστών ΤΕΙ 
Λαμίας. 

- Στεφάνου Γεωργία του Ελευθερίου, Διοί-
κηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πατρών. 

Σίγουρα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε 
όλα τα παιδιά για τα αποτελέσματά τους και 
ειδικά στις δύο μαθήτριες που κατάφεραν να 
«πιάσουν» κορυφή. Μιλάμε για την Βικτωρία 

Μιχαήλου η οποία μπήκε Τρίτη στη σχολή Αυ-
τοματισμού ΤΕΙ Χαλκίδας, και την Χρυσούλα 
Μιχελή η οποία μπήκε δέκατη στη σχολή Λο-
γιστικής στα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 

Ακόμη, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας 
μαθήτριες καταγωγής συμαϊκής, που αποφοί-
τησαν από άλλα σχολεία -εκτός Σύμης- πέτυ-
χαν στις παρακάτω σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

- Διακοκολιού Κατερίνα, Πολιτικών Επι-
στημών και Ιστορίας, Πάντειο πανεπιστήμιο. 

- Καραγιάννη Βαρβάρα-Αγγελική, Προ-
στασίας και Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς, Ζακύνθου. 

- Κυριακάκη Άννα (κόρη της Αγγελικής 
Τσαβαρή του Τάσου), Χρηματοοικονομικής 
και Ελεγκτικής, ΤΕΙ Καλαμάτας. 

- Μπαϊρακτάρη Χλόη, Νηπιαγωγών, πανε-
πιστήμιο Πατρών. 

- Τσαβαρή Μιχαλίτσα του Μιχαήλ, Πολιτι-
σμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, πανεπι-
στήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. 

- Χατζηπέτρου Δέσποινα, Ιχθυοκομίας και 
Αλιείας, ΤΕΙ Ηγουμενίτσας. 

ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης συγχαίρουν όλα τα παι-
διά και εύχονται καλή πρόοδο.

Μια νέα σχολική χρονιά με 
νέα και δύσκολα προβλήματα
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr

Ο ερχομός του Σεπτέμβρη σηματοδοτεί το 
τέλος του καλοκαιριού και το άνοιγμα των 
σχολείων όπου καλούνται οι μαθητές να 
μάθουν και οι διδάσκοντες να μεταλαμπα-
δεύσουν τις γνώσεις τους στα παιδιά μας. 

Έτσι και φέτος με τον καθιερωμένο αγια-
σμό από τον Μητροπολίτη και τα δώρα που 
προσφέρθηκαν σε μαθητές και διδάσκοντες 
(τετράδια, σελιδοδείκτες) από τον σύλλογο 
αιμοδοτών, οι μαθητές μπήκαν στο …μαγ-
γανοπήγαδο της γνώσης. Πολλές ελλείψεις 
σε διδακτικό προσωπικό και σε βιβλία δεν 
παρουσιάστηκαν. 

Αξιοσημείωτες, όμως, είναι οι συνεχείς 
βελτιώσεις που γίνονται από τη Δημοτική 
Αρχή σε σχολικές υποδομές, και αξίζει να στα-
θούμε για λίγο σε αυτές, καθώς και να προ-
βληματιστούμε. Δεν έχουν περάσει πολλά 
χρόνια που όλα τα σχολεία του νησιού από-
κτησαν κεντρική θέρμανση (πάγιο αίτημα των 
γονιών), στο δε Πετρίδειο Δημοτικό σχολείο 
εγκαινιάστηκε πρόσφατα νέο κτίριο με σχο-
λικές αίθουσες. Με την έναρξη της φετινής 
χρονιάς δόθηκε σε χρήση νέο κτίριο με σχολι-
κές αίθουσες που κατασκεύασε ο Δήμος στο 

Ιωαννίδειο Δημοτικό 
σχολείο. Το ίδιο έγινε 
και στο Γυμνάσιο-
Λύκειο (Πανορμίτειο) 
όπου η Δημοτική Αρχή 
αναστήλωσε το κτίριο 
Κοντογιάννη που είχε 
καεί. Σε ότι αφορά 
τις εργασίες στατικής 
αποκατάστασης του ΕΠΑΛ, που τόσα είχαμε 
γράψει σχετικά με τις αδικαιολόγητες καθυ-
στερήσεις, και αυτές τελειώνουν. Εμφανής 
ήταν η ικανοποίηση του διευθυντή κ. Αν. 
Μεγαλούδη με τον οποίο είχαμε σύντομη 
συνομιλία -πριν λίγες ημέρες- γνωρίζοντας 
πόσο ταλαιπωρήθηκαν μαθητές και καθηγη-
τές. 

Όμως, δικαιολογημένα θα αναρωτηθεί 
κανείς, προς τι τα αναφέρουμε όλα αυτά; Η 
απάντηση είναι ότι τα αναφέρουμε για ένα 
και μοναδικό λόγο ο οποίος ακούει στο όνομα 
«Καλλικράτης». Σύμφωνα  με τον Καλλικράτη 
λοιπόν, μεταξύ άλλων η ευθύνη στα θέματα 
παιδείας (ακόμη και οι τοποθετήσεις διδα-
σκόντων) μεταφέρεται στους Δήμους χωρίς 

όμως να τους δίνονται επιπλέον πιστώσεις. 
Απεναντίας οι ήδη υπάρχουσες μειώνονται 
λόγω… μνημονίου. 

Νέα κτίρια λοιπόν, νέες αίθουσες, που 
χαίρεται κάθε γονιός να τις βλέπει, νέες θεμι-
τές απαιτήσεις. Αλλά αυτόματα μπαίνει το 
ερώτημα, με τι χρήματα θα συντηρούνται 
όλα αυτά τα κτίρια; Με τι χρήματα θα καθα-
ρίζονται όλες αυτές οι αίθουσες; Πώς θα πλη-
ρώνεται το πετρέλαιο θέρμανσης και το ηλε-
κτρικό ρεύμα; Με ποιες πιστώσεις; Μήπως 
θα πρέπει -όπως καταντήσαμε- να ψάχνουμε 
για χορηγούς;

Καλή χρονιά σε όλους και καλό κουράγιο.

Η “ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ”
ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ Α.Ε.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 50 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 ΑΘΗΝΑ-ΡΟΔΟ-ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ-ΚΩ-ΡΟΔΟ-ΚΩ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

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

ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΡΟΔΟΣ / ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ Α.Ε. / ΤΗΛ:2241067982-3
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ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1960

Εθελοντισμός 
& νεολαία
Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου έγινε ο 
καθιερωμένος αγιασμός στα σχολεία της 
Σύμης χοροστατούντος του Σεβασμιώτα-
του Μητροπολίτη Σύμης κ.κ. Χρυστόστο-
μου και του Πρωτοπρεσβύτερου της Ιεράς 
Μητρόπολης Σύμης κ. Στέφανου Μακρή.  

Μετά το πέρας του αγιασμού και με 
πρωτοβουλία του Συλλόγου Εθελοντών 
Αιμοδοτών Σύμης «Ο Πανορμίτης», μοιρά-
στηκαν σε κάθε μαθητή και καθηγητή του 
ΕΠΑΛ και του Γυμνασίου/Ενιαίου Λυκείου 
από ένα τετράδιο του Συλλόγου καθώς κι 
ένας σελιδοδείκτης με το μύνημα «Γίνε 
κι εσύ Εθελοντής Αιμοδότης» από τη μία 
πλευρά και χαιρετισμό του Μητροπολίτη 
Σύμης για τη σημασία της εθελοντικής 
αιμοδοσίας από την άλλη.

Η πρωτοβουλία του Συλλόγου, χαι-
ρετίστηκε με τα καλύτερα λόγια απ’ τους 
παρευρισκόμενους, ενώ στο μύνημα του 
με αφορμή την αρχή της νέας σχολικής 
χρονιάς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Σύμης εξήρε το έργο του Συλλόγου Αιμο-
δοτών και την προσπάθεια που κάνει να 
ευαισθητοποιήσει τους νέους ανθρώπους 
και παρότρυνε τα παιδιά να περάσουν το 
μύνημα της εθελοντικής αιμοδοσίας στις 
οικογένειές τους. 

Όπως δήλωσε στα ΝΕΑ της Σύμης ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Πανορμίτης 
Μοσκιού,  σύντομα θα ετοιμαστούν ενη-
μερωτικά φυλλάδια και θα ορισθούν ημε-
ρομηνίες όπου θα παρέχεται ενημέρωση 
στα σχολεία για την εθελοντική αιμοδο-
σία. 

X.M.

Το λεξικό ιδιωμά-
των της Σύμης
Στις 19 Αυγούστου και στα πλαίσια του 
Φεστιβάλ Σύμης έγινε η απονομή του νέου 
συμαϊκού βραβείου (στη μνήμη του καθη-
γητή Σωτ. Αγαπητίδη) στον συγγραφέα 
του δίτομου λεξικού ιδιωμάτων Σύμης, 
Γιάννη Μ. Βολονάκη. Η παρουσίαση του 
λεξικού έγινε από την επίτιμο γυμνασι-
άρχη κ. Φωτεινή Σπανάκη. 

Στην εκδήλωση που έγινε στο «πλατύ» 
του Άγ. Ιωάννη και την οποία διοργάνωσε 
ο κοινωνικός σύλλογος Συμαίων Πειραιά-
Αθήνας  «ο Πανορμίτης» παραβρέθηκε ο 
Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος ο 
οποίος και μίλησε για τον συγγραφέα και 
το έργο του, ο Δήαρχος κ. Ελ. Παπακαλο-
δούκας, ο κ. Μιχ. Μοσκιού πρόεδρος του 
κοινωνικού συλλόγου και μέλη του διοικη-
τικού συμβουλίου, ο πρώην πρόεδρος του 
και υπεύθυνος έκδοσης της εφημερίδας 
«Συμαϊκό Βήμα» και αρκετοί συμπατριώ-
τες μας από Σύμη, Ρόδο και αλλού. 

Στο τέλος της εκδήλωσης οι παρευρι-
σκόμενοι  είχαν τη δυνατότητα να προμη-
θευτούν και τους δύο τόμους.

Φώτο © SymiGreece.com

Οι φετινές επιτυχίες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους 

Συμιακούς μαθητές και μαθήτριες που 
μας έκαναν υπερήφανους με την εισα-
γωγή τους στα Ανώτερα & Τεχνολογικά 
Ιδρύματα της χώρας μας. Καλή συνέχεια 
και καλή δύναμη στους νέους μας φοι-
τητές και γρήγορα να σας καμαρώσουμε 
πτυχιούχους!

Σε όσους δεν είχαν την ίδια τύχη στις 
φετινές εξετάσεις... παιδιά, μην απογο-
ητεύεστε και μην το βάζετε κάτω. Κάθε 
εμπόδιο για καλό! 

Μοσκιού Πανορμίτης
Δημοτικός Σύμβουλος
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TA NEAτης Σύμης

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

Την… καρδάμωσε!
Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγύ-
ρισε ο Α.Ο. Σύμης, αφού επικράτησε της Δόξας Καρ-

δάμαινας 2-0 στο Ενωσιακό γήπεδο του 
Καρακόνερου.  Η ομάδα μας ήταν καλύ-
τερη σχεδόν σε ολόκληρο το 90λεπτο με 
τους φιλοξενούμενους να μην απειλούν σε 
καμία περίπτωση  την εστία του Χατζηπέ-
τρου. 

Η αντίσταση τους κάμφθηκε στο 75΄, 
όταν  ο Στεφάνου εκτέλεσε κόρνερ, ο Λώλης 
έπιασε την κεφαλιά και την έστειλε άθελά 
του στα δίχτυα της ομάδας του κάνοντας 
το 1-0. Έξι λεπτά αργότερα ο Καραβαΐλης 
έκανε το πλασέ έξω από την περιοχή, «γρά-
φοντας» το τελικό 2-0 και στέλνοντας τη 
Σύμη στον… 7ο ουρανό! 

Να σημειωθεί ότι, από τότε που ο Μιχά-
λης Χατζηϊωάνου άρχισε να αγωνίζεται 
στην φυσική του θέση, δηλαδή στο κέντρο 
ο Α.Ο.Σ άλλαξε πρόσωπο, αφού καταφέρ-
νει και καλύπτει τους χώρους αφήνοντας 
περιθώρια στον Παπανικολάου να προω-
θείται! Τέλος, εκπληκτική εμφάνιση πραγ-
ματοποίησε και ο νεοαποκτηθείς Τσιρώ-
νης. Οργάνωσε την άμυνας της Σύμης και 
ξεχώρισε για την ψυχή και το πάθος με τα 
οποία αγωνίζεται! 

 Α.Ο. Σύμης:  Χατζηπέτρος, Καψής Γ, Τσι-
ρώνης, Τσαουσέλης (46΄ Καλλίαρος), Στε-
φάνου, Τσίκκης (55΄ Καραβαΐλης), Μισσός, 
Στεφάνου, Χάσκας, Παπανικολάου (65΄ 
Ποιμενίδης).

Δόξα Καρδάμαινας:  Γιακουμάρος, 
Τσίκνης, Λαμάι, Χατζησεβαστός, Κατσα-
ρός (58΄ Χατζησεβαστός), Κάτσης, Παντε-
λής, Κουρτζής (46΄ Ψείρης), Τσίγκος (70΄ 
Λώλης), Κουζούκας, Νίτα.

Το Σαββατοκύριακο 25-26 Σεπτεμβρίου 
μπήκαν στη «μάχη»  των 26 αγωνιστικών 
οι 14 ομάδες της Α2 Κατηγορίας. Ανά-
μεσα τους  και ο Α.Ο. Σύμης, ο οποίος  
έχει στόχο να παρουσιάσει ένα καλό 
πρόσωπο και να παραμείνει εύκολα 
στην κατηγορία!  

Φαβορί για τα τρία εισιτήρια της 
ανόδου εμφανίζονται οι:  Αστέρας Μασ-
σάρων, Άρης Αρχαγγέλου και  Ασπίδα 
Σαλάκου. Στόχο την καλή πορεία και ό, 
τι βγει έχουν ο Άγιος Ισίδωρος, η Ομό-
νοια και η Χάλκη που τον τελευταίο 
καιρό δυνάμωσε αρκετά. Ερωτηματικά 
αποτελούν ο Αγ. Γεώργιος, ο Διγενής 
και ο Ευκλής. Τέλος, τη ζημιά σε όσους 
της υποτιμήσουν  θα προσπαθήσουν να 
κάνουν οι ομάδες που εδρεύουν εκτός 
Ρόδου, δηλαδή ο Ποσειδώνας Καρπά-
θου, ο ΠΑΟ Κω , η Δόξα Καρδάμαινας και 
φυσικά ο Α.Ο. Σύμης!  

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε το 
δυναμικό του Α.Ο.Σ:

Έτος ίδρυσης 1984
Πρόεδρος Χάσκας Απόστολος 
Προπονητής Κανελλάκης Μανούσος
Έδρα Γήπεδο Σύμης
Εμφάνιση Κίτρινο-Μπλε

Tερματοφύλακες
Χατζηπέτρος Σπύρος (1984), Παπασάβ-
βας Γιάννης (1977), Στεφάνου Σωτήρης 
(1988).

Αμυντικοί
Καψής Γιώργος (1969), Κουρδου-
μπάς Γιώργος (1982), Παπανικολάου 
Βαλάντης (1978), Τσαουσέλης Μιχά-
λης (1985), Στεφάνου Χρήστος (1989), 
Μιχαήλου Γιώργος (1989), Λεβαντέρης 
Αλέξης (1995), Μιριάν Λιγκάνσι (1973), 
Τσαβαρής Βασίλης (1982).

Μέσοι 
Σμπίλιας Νίκος (1982), Μπαλασκάς 
Πανορμίτης (1981), Καλλίαρος Γιώργος 
(1985), Καραγιάννης Μάρκος (1988), 

Μισσός Γιάννης (1993), Ποιμενίδης Αλέ-
ξανδρος (1983), Τσίκκης Νίκος (1965), 
Τσίκκης Μιχάλης (1991), Χάσκας Βαλά-
ντης (1981), Ζουρούδης Πανορμίτης 
(1977), Χατζηϊωάννου Μιχάλης (1990).

Επιθετικοί
Στεφάνου Αναστάσιος (1987), Σφήνας 
Μιχάλης (1990), Καραβαϊλης Νίκος 
(1983), Καραβαϊλης Πανορμίτης (1990).

Το πρωτάθλημα της  Α2 Κατηγορίας  
αρχίζει! Ευχή όλων είναι να δούμε καλό 
θέαμα και πάνω απ’ όλα να υπάρξει 
υγεία σ’ όλους και να μείνουμε μακριά 
από τη βία και τις ακρότητες.

Στην «αφετηρία» η Α2 κατηγορία

Αθλητική ενημέρωση για 
τη Σύμη και στο διαδύκτιο

www.SymiGreece.com

Αποτελέσματα 
25/9 Α.Ο.Σ. –  Ποσειδών Καρπάθου  2:3
2/10 Άγιος Γεώργιος – Α.Ο.Σ. 2:2
9/10  Α.Ο.Σ. – Δόξα Καρδάμαινας 2:0

Βαθμολογία (3η αγων.)
1. Αστ. Μασσάρων 9 (3 0 0) 12:1 (+11)
2.  Αρης Αρχαγγέλου  9 (3 0 0) 11:0  (+11)
3.  Χάλκη 9 (3 0 0) 8:1 (+7)
4.  Κατταβιά 6 (2 0 1) 9:3 (+6)
5.  Διγενής 6 (2 0 1) 5:4 (+1)
6.  Π.Α.Ο. Κω  6 (2 0 1) 7:7 (0)
7.  Α.Ο.Σ. 4 (1 1 1) 6:5 (+1)
8.  Αγιος Γεώργιος 4 (1 1 1) 5:5 (0)
9.  Ασπίς Σαλάκου  3 (1 0 2) 4:3 (+1)
10. Ποσειδ. Καρπάθου 3 (1 0 2) 6:8 (-3)
11. Δόξα Καρδάμαινας 3 (1 0 2) 4:7 (-3)
12. Ομόνοια Γενναδίου 0 (0 0 3) 1:11 (-10)
13. Ευκλής 0 (0 0 3) 0:11 (-11)
14. Αγιος Ισίδωρος 0 (0 0 3) 0:12 (-12)

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