ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
Σύμης
Αρ. έγκρισης 8187

ΕΤΟΣ 3o
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μηνιαία εφημερίδα του Δήμου Σύμης

Δεκέμβριος 2009

www.SymiNews.com

www.SymiNews.com

December ����
No 1�

DISTRIBUTED FREE

Monthly newspaper by the Municipality of Symi - in association with SymiGreece.com

1� »
Symi: The Centre of the Cosmos

�»

11 »
Five Minute Lives: The Cossack Dancer

BASE Jumping on Symi

Editorial 8 » New Year in Symi 11 » Letters to Symi 13 » Sport News 14 » ExPatCat 14

A Year to Remember:
Looking Back at 2009

15 »
BASE Jumping στη Σύμη

A review of the year on Symi

The News of Symi in English: pages 7-14
As ���� comes to an end and we wonder what next year will
bring, let’s look back on everything that has happened this
year on Symi.
2009 has been a very productive year for the Municipal
Authority with scheduled projects either completed or due to
be very soon. Also, several new projects have started and are
due be completed in 2010. Given that there will be Municipal
elections at the end of 2010, we believe every effort will be
made to show off the work that is being done.
However, we are not entirely certain if the new election
law that is being drafted at the moment by the government will
result in our Municipality remaining autonomous or whether it
will be included with another island (e.g. Rhodes). It is highly
likely that we will remain as a separate Municipality, but let’s
wait a couple of months until the details have been published
to be certain.
The purpose of this article/review is to remind our readers
of the most important events, month-by-month, that took
place on Symi and which were covered by this newspaper.
In addition, we present a collection of photos that follow the
progress of many of the public works until now.
January
– The Municipality called a public meeting to discuss the
issue of the State claiming the properties of Symiots acquired
prior to Symi being part of Greece and for which limited
paperwork exists. The meeting authorised a committee to take
the necessary steps for the matter to be resolved. The MPs
Karamarios and Nikitiadis expressed their solidarity with the
Symiot people.
– Sokratis Maroulis was elected President of the Council for
a third 2-year term. He is possibly one of the most successful
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presidents of the past few years securing funding from EU
programs for a number of major projects on Symi.
– The Municipal Authority secured the supply of a 4th
desalination unit and work is underway for the building and
operation of the other three. At the time of writing, the three
units are fully operational and Symi is self-sufficient with its
water supply. Work on building of the forth unit has started.
– The Port Office of the southern Dodecanese plans three
new projects for Symi. Firstly, the widening of the coastal
road and the creation of a platform at Panormitis Bay. In
December 2009, the feasibility study was completed and the
project will be awarded shortly at a cost of about €500,000.
Next, the re-surfacing of the quay at Panormitis, and finally,
the construction of a jetty in the Petalo area in Yialos. The
feasibility study for this last project is already completed and
awaits its inclusion in an EU program for funding.
– The Mayor wrote to the Ministry of Transport complaining
about the closure of the OTE (phone company) office in
Symi.
– The sewage system has been extended at the Mili area of
Horio and a new biological sewage-processing unit will be
constructed in Pedi.
February
– The Mayor visited Athens where he had a series of meetings
with Ministers and government officials as well as MPs from
the opposition parties.
– The Junior Minister of Mercantile Marine, Mr Panayiotis
Kammenos, signed off extra funds of €100,000 for the
construction of related works (fencing, landscaping, etc.) at
the desalination plant.

– The archaeological committee declined the request from the
Municipality for a floating jetty at “Harani”, drawing an angry
response from the Municipality.
– Parents are concerned after it was reported that a masked
man was attacking young girls.
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Αίσιο, Ευτυχές Και
Ειρηνικό Το Νέο Έτος
Ευχή όλων το 2010 να είναι δημιουργικό όσο το 2009

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ SymiGreece.com info@symigreece.com
Διανύοντας τις τελευταίες ημέρες του έτους, αναπολούμε
όλα αυτά που συνέβησαν, από την αρχή του έτους έως σήμερα
στο νησί μας, και αναρωτιόμαστε τι άραγε μας επιφυλάσσει
η καινούρια χρονιά.
Χωρίς αμφιβολία το 2009, σε ότι αφορά το δημαρχιακό
έργο, ήταν πολύ παραγωγικό. Έργα τα οποία είχαν προγραμματισθεί, ή έχουν αποπερατωθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της
αποπεράτωσης. Επί πλέον, έργα ζωτικής σημασίας ξεκίνησαν
με ορίζοντα αποπεράτωσης το 2010, και επειδή κατά τη διάρκεια του καινούριου χρόνου θα έχουμε δημοτικές εκλογές,
πιστεύουμε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να παρουσιασθεί το έργο που γίνεται.
Βέβαια, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι αν με τον Καποδίστρια 2 το νησί μας θα είναι αυτόνομος Δήμος ή θα ενσωματωθεί σε άλλο νησί (βλέπε Ρόδος). Το πιθανότερο είναι
να παραμείνουμε όπως είμαστε, αλλά ας κάνουμε υπομονή
λίγους μήνες και θα δούμε.
Για να επανέλθουμε, να δηλώσουμε ότι σκοπός αυτού
του άρθρου είναι να φρεσκάρει, αλλά και να επαναφέρει στη
μνήμη των αναγνωστών της εφημερίδας μας τα σπουδαιότερα γεγονότα -που κατά μήνα- «έλαβαν χώρα» στο νησί
μας και που η εφημερίδα μας τα κατέγραψε. Παράλληλα, με
ένα φωτορεπορτάζ θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε την
πορεία των έργων έως αυτή τη στιγμή.
Ιανουαριοσ
– Ο Δήμος πραγματοποίησε λαϊκή συνέλευση προκειμένου
να παρθούν αποφάσεις για το θέμα που παρουσιάστηκε,

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
“Το πρόβλημα με
την Οικονομία είναι
ότι βρίσκεται στην
Εντατική, αλλά δεν
υπάρχει διαθέσιμο
κρεβάτι.”
Άρης Μαλανδράκης
από το «Εψιλον»

να διεκδικεί δηλαδή το Δημόσιο πολλές από τις περιουσίες
των συμπατριωτών μας. Η λαϊκή συνέλευση εξουσιοδότησε
επιτροπή να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες. Οι βουλευτές
Καραμάριος και Νικητιάδης τάχθηκαν με το μέρος των
κατοίκων του νησιού.
– Ο κ. Σωκράτης Μαρούλης για Τρίτη διετία εκλέγεται
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά γενική ομολογία,
και κυρίως όσων κατέχουν τα του Δήμου, θεωρείται από τους
πιο επιτυχημένους Προέδρους των τελευταίων ετών και καθώς
είναι άριστος γνώστης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
κατόρθωσε να εξασφαλίσει-σε πρώτη φάση- εξάμηνη
παράταση αποπεράτωσης των έργων που είναι ενταγμένα
στο Γ΄ΚΠΣ. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα του, τον έκανε
αντιπαθή σε πολλούς από αυτούς που περίμεναν κάποια
εξυπηρέτηση ή μεροληψία υπέρ τους.
– Η Δημοτική Αρχή εξασφάλισε την προμήθεια και
τέταρτης μονάδας αφαλάτωσης και έχουν αρχίσει ήδη οι

εργασίες εγκατάστασης και λειτουργίας των άλλων τριών.
Τη στιγμή που τυπώνονται αυτές οι γραμμές, λειτουργούν
οι τρεις μονάδες και η Σύμη είναι πλέον αυτάρκης σε νερό,
ενώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την εγκατάσταση της
τέταρτης μονάδας.
– Το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου προγραμμάτισε
τρία νέα έργα για τη Σύμη: α) Την διαπλάτυνση –κρηπίδωμα
της παραλιακής οδού στον όρμο Πανορμίτη Σύμης. Τον
Δεκέμβριο παραδόθηκε η μελέτη του έργου το οποίο πρόκειται
να δημοπρατηθεί άμεσα με κόστος κατασκευής 500.000 €
περίπου (σελίδα 16). β) Αντικατάσταση πλακών ανωδομής
της γεφυρωτής προβλήτας στον Πανορμίτη, και γ) Κατασκευή
αποβάθρας στη θέση Πέταλο Σύμης. Για το έργο αυτό, η μελέτη
–όπως αναφέρθηκε στο φύλλο του Νοεμβρίου- είναι έτοιμη,
και απομένει η ένταξη του έργου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
Συνέχεια στη σελίδα 2»
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Η μαρίνα στο Πέδι από την είσοδο του λιμανιού

– Ο Δήμαρχος κ. Παπακαλοδούκας με επιστολή του προς
τον υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, διαμαρτύρεται για
την διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΟΤΕ στη
Σύμη.
– Επεκτείνονται το δίκτυο και η σύνδεση ακαθάρτων στην
περιοχή «Μύλοι», και ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του
σταθμού επεξεργασίας λυμάτων με ηλεκτρόλυση, στο Πέδι.
Φεβρουαριος
– Ο Δήμαρχος πραγματοποιεί ταξίδι στην Αθήνα και έχει
σειρά επαφών με υπουργούς και κρατικούς παράγοντες, καθώς
και με βουλευτές των άλλων κομμάτων.
– Ο υφυπουργός κ. Π. Καμμένος χρηματοδοτεί το Δήμο μας
με 100.000 € επιπλέν, για την κατασκευή συνοδών έργων στις
αφαλατώσεις.
– Το αρχαιολογικό συμβούλιο απορρίπτει το αίτημα του
Δήμου για τοποθέτηση πλωτού αγκυροβολίου στο «Χαράνι».
Οργισμένη αντίδραση του Δήμου.
– Ανησυχία στους γονείς, ύστερα από την εμφάνιση
κουκουλοφόρου που επιτίθεται σε κορίτσια.
Μαρτιος
–Με συνέντευξή του εφ’ όλης της ύλης στην εφημερίδα
μας, ο Δήμαρχος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι και
πάλι υποψήφιος στις επόμενες δημοτικές εκλογές.
– ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης εκδίδουν το πρώτο φύλλο τους και
στην αγγλική γλώσσα. Ικανοποίηση από τους απανταχού
Έλληνες της Ευρώπης, Αμερικής και Αυστραλίας, αλλά και
τους μη Έλληνες κατοίκους και επισκέπτες της Σύμης που τους
δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνονται για το τι συμβαίνει
στη Σύμη.
– Σύσκεψη στο Δημαρχείο εν όψει της νέας τουριστικής
περιόδου. Απογοήτευση για τη μικρή συμμετοχή.
– Για μια ακόμη χρονιά γιορτάζονται οι Αποκριές και η
Καθαρή Δευτέρα από το Δήμο.
– Ο Δήμαρχος με επιστολή του στον υπουργό Εμπορικής
Ναυτιλίας ζητά την τακτική σύνδεση της Σύμης με τον
Πειραιά.
– Συνεχίζει ο Δήμος την τοποθέτηση 14 νέων φωτιστικών
σωμάτων με ηλιακή ενέργεια.
– Κόντρα ΑΝΕΣ με την DODECANISOS SEA WAYS και
τον Δήμαρχο Τήλου κ. Αλιφέρη. Δελτία τύπου από Δήμο και
ΑΝΕΣ.
Το κλειστο γυμναστήριο στο Χωριό

Η προβλήτα στο Ρολόι,

Απριλιος
– To ακτοπλοϊκό ζήτημα της Σύμης παίρνει διαστάσεις.
Οργισμένη επιστολή του Δημάρχου στους αρμόδιους και τα
Μ.Μ.Ε.
– Φαινόμενα παραβατικότητας στο νησί μας. Άγνωστα
άτομα σπάνε τα φωτιστικά σώματα στους δρόμους. Έκκληση
του Δημάρχου.
– «Μικρομέτοχοι» της ΑΝΕΣ στηρίζουν και ανησυχούν. Με
αφορμή την καλύτερη εξυπηρέτηση των μετακινήσεων τους
μήνες του χειμώνα, συλλέγουν υπογραφές για την στήριξη της
εταιρείας στον πόλεμο που της γίνεται.
– Άρχισαν οι εργασίες διαπλάτυνσης και ασφαλτόστρωσης
του δρόμου του Μιχαήλη. Αν και οι εργασίες έχουν περατωθεί
αυτή τη στιγμή, εν τούτοις έχουν εντοπιστεί κακοτεχνίες για
τις οποίες ο εργολάβος έχει δεσμευτεί για την αποκατάστασή
τους.
Συνέχεια στη Σελίδα 3»
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– Ο Δήμος συμμετέχει στη διεθνή έκθεση τουρισμού
στην Κωνσταντινούπολη.
– Αβεβαιότητα και ανησυχία διακατέχει τους
επαγγελματίες για τη νέα τουριστική σεζόν.
– Ο ΦΑΡΟΣ γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια και για 4η
φορά λειτουργεί ιατρείο ζώων στη Σύμη, σε συνεργασία με
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
– Συνεχίζεται η «κόντρα» για τις άγονες γραμμές και
προσπαθούν να εμπλέξουν την ΑΝΕΣ. Η εταιρεία αντιδρά
δίνοντας στη δημοσιότητα έγγραφα βάσει των οποίων
αποδεικνύεται το νομότυπο των διαδικασιών.
Μαϊος
– Η ανεμογεννήτρια με την οποία θα λειτουργεί η
μονάδα παραγωγής πόσιμου νερού, ήρθε στη Σύμη. Με
μικρή καθυστέρηση άρχισε η συνεχής παραγωγή νερού τις
πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου.
– Ο Νομάρχης οργίζεται για την παρουσία και
λειτουργία καμερών στο λιμάνι του Γιαλού, και ζητά την
αφαίρεσή τους. «Τα Νέα της Σύμης» προσφεύγουν, ύστερα
από διαμαρτυρίες στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (σελίδα 17).
– Ο κ. Παυλίδης επισκέπτεται το νησί μας. Η επίσκεψη
του σχολιάζεται από τα Μ.Μ.Ε., ύστερα από την έκταση
που πήρε το «σκάνδαλο» των άγονων γραμμών.
– Εορτάσθηκε για μια ακόμη χρονιά η επέτειος της 8ης
Μαϊου.
– Μετά από δύο χρόνια αναμονής, το νέο σύγχρονο
ασθενοφόρο (δωρεά Γουλανδρή-Στάη) ήρθε στη Σύμη.
– Το 5ο Πανελλαδικό Συνέδριο εθελοντών αιμοδοτών
πραγματοποιείται στη Σύμη.

Το Πνευματικό Κέντρο στο Γιαλό

Ιουνιος
– Αρχίζει και απασχολεί τη Δημοτική Αρχή η κατασκευή
του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πέδι και η υποδομή για
αγωνίσματα στίβου. Αφού έληξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς
του υπάρχοντος γηπέδου, ο Δήμος προχώρησε σε δανεισμό,
δημοπράτησε το έργο και ολοκλήρωσε τις εργασίες
περίφραξης. Το έργο προβλέπεται να παραδοθεί στα τέλη
Απριλίου του 2010.
– Μήνας ευρωεκλογών.
– Άρχισαν και πάλι ύστερα από μήνες απραξίας,
οι εργασίες κατασκευής του καταφυγίου τουριστικών
σκαφών στο Πέδι. Το 90% του έργου είναι ήδη έτοιμο και
απομένει η τοποθέτηση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού
εξοπλισμού.
– Άρχισαν οι εργασίες επισκευής του κρηπιδώματος στο
Ρολόι.
Η αρχή της μαρίνας στο Πέδι

Το μονοπάτι από τον Αη Γιώργη Δρακούντας προς Νημποριό

– Γίνονται οι πρώτες δοκιμές παραγωγής πόσιμου νερού
από την αφαλάτωση με ανεμογεννήτρια.
– Με δικαίωση της ΑΝΕΣ τελείωσε η δικαστική διαμάχη
με την Dodecanisos Sea Ways. Ο κ. Σπανός αναγκάζεται να
ανακαλέσει τις κατηγορίες ενώπιον του δικαστηρίου.
Ιουλιος
– Ξεκινάει το 15ο Φεστιβάλ Σύμης.
– Προβληματισμός για κυκλοφοριακό και θόρυβο στη
διάρκεια του καλοκαιριού.
– Στο Ναυτικό Μουσείο, με περισσότερους από 200
επισκέπτες, ο ΦΑΡΟΣ οργανώνει μαθητική έκθεση τέχνης
και παράλληλα εκδίδει ημερολόγιο για το έτος 2010 με τις
καλύτερες ζωγραφιές των
παιδιών που πήραν μέρος.
– Γενική συνέλευση
της ΑΝΕΣ και εκλογή νέου
διοικητικού συμβουλίου.
Η γενική συνέλευση
δεσμεύει το νέο Δ.Σ. να
εξυπηρετείται η Σύμη
καθημερινά με πλοίο από
και προς Ρόδο, και να
διερευνήσει κατά πόσο
μπορούν να επιδοτηθούν
τα δρομολόγια. Το νέο Δ.Σ.
υλοποιεί την απόφαση της
γενικής συνέλευσης. Οι
μέχρι τώρα εκτιμήσεις
δείχνουν ότι το παθητικό
από τα δρομολόγια αυτά
θα ανέλθει στις 200.000
ευρώ.
Αυγουστος
– Επίσημη Πρεμιέρα του Φεστιβάλ Σύμης με την
Ελένη Τσαλιγοπούλου την 1η Αυγούστου. Για πρώτη φορά
το υπουργείο Πολιτισμού αρνείται να επιχορηγήσει το
Φεστιβάλ.
– Αρκετά από τα έργα που έχουν ενταχθεί σε ευρωπαϊκά
προγράμματα είναι στο στάδιο της αποπεράτωσης ή
προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς.
– «Η Ελλάδα είναι κάτι σαν παραμύθι», συνέντευξη του
πρέσβη της Αυστρίας στα ΝΕΑ της Σύμης.
– Εικαστικός Αύγουστος
– Ο Κυριάκος Γ. Καρακατσάνης, νέος συνεργάτης της
εφημερίδας μας, επιμελείται την αθλητική σελίδα.
– 20 ερωτήσεις εφ’ όλης της ύλης στο Δήμαρχο από την
εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ των Αθηνών.
Σεπτεμβριος
– Το φετινό Φεστιβάλ Σύμης ολοκληρώνεται με επιτυχία
με την κολυμβητική συνάντηση Ειρήνης Σύμη-Ντάτσα.
ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης δημοσιεύουν εκτενή ανασκόπηση του
Φεστιβάλ.
– 90% η επιτυχία των παιδιών μας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
– Ολοκληρώνεται η ψηφιακή ταξινόμηση του Δημοτικού
Αρχείου Σύμης.
– Κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος του λεξικού ιδιωμάτων
της Σύμης, του Γιάννη Βολονάκη.
– ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης εγκαινιάζουν την σελίδα διαλόγου.
– 11/9/1979 - 11/9/2009: τριάντα χρόνια ΑΝΕΣ.

Οκτωβριος
– Νέα κυβέρνηση, μεγαλύτερες προσδοκίες. Μεγάλη η
νίκη του ΠΑΣΟΚ.
– ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης σε συνεργασία με την ιστοσελίδα
SymiGreece.com ετοιμάζει την πρώτη επιστημονικά
σχεδιασμένη μεγάλη δημοσκοπική έρευνα εφ’ όλης της
ύλης στη Σύμη. Η έρευνα εκτός των άλλων θεμάτων, θα
ασχοληθεί και με τις δημοτικές εκλογές. Ήδη ξεκίνησε μια
μεγάλη προετοιμασία και τα ερωτηματολόγια θα αρχίσουν
να κυκλοφορούν περί τα τέλη του Γενάρη.
– Οι αφαλατώσεις άρχισαν να λειτουργούν και ο
Δήμαρχος ζητά από το αρμόδιο υπουργείο την κάλυψη των
λειτουργικών εξόδων των
μονάδων.
– Έντονη κινητικότητα
στην ΑΝΕΣ. Η εταιρεία
θα πρέπει έως τα τέλη
Αυγούστου του 2010
να έχει νέο πλοίο σε
αντικατάσταση
του
«Πρωτέα». Οι οικονομικές
συγκυρίες δεν ευνοούν
τέτοιου είδους επενδύσεις.
Εξετάζονται
όλα
τα
ενδεχόμενα.
Νοέμβριος
– Ο βουλευτής κ. Στάθης
Κουσουρνάς επισκέπτεται
τη Σύμη. Σύσκεψη στο
Το μονοπάτι Γiαλός-Χωριό
Δημαρχείο. Απαράδεκτη
η
συμπεριφορά
των
βουλευτών Κρεμαστινού - Ζωίδη προς το θεσμό της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Ο Δήμαρχος διαμαρτύρεται και έχει τη
συμπαράσταση του κόσμου.
– Ο Δήμος συμμετέχει στην τουριστική έκθεση
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2009.
– Πλήθος προσκυνητών στη γιορτή του Πανορμίτη.
– Το 6ο ιατρείο ζώων του ΦΑΡΟΥ λειτουργεί με
μεγάλη επιτυχία. 238 ζώα έχουν εξεταστεί στον 1.5 χρόνο
λειτουργίας του ΦΑΡΟΥ.
– Ο συνήγορος του πολίτη ελέγχει την ΔΕΗ για τους
φουσκωμένους λογαριασμούς. Προσφυγή συνδημοτών μας
προς τον θεσμό.
– Επιστολή του Δημάρχου στα υπουργεία Πολιτισμού και
Υγείας, για το καμπαναριό του Αϊ- Γιάννη και τη στελέχωση
του ιατρείου μας αντίστοιχα.
Το γήπεδο ποδοσφαίρου στο Πέδι
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Η εκλογή αρχηγού στη Ν.Δ.
Στις 29 του Νοέμβρη έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ύστερα από την παραίτηση του κ. Καραμανλή.
Στη Σύμη, το εκλογικό κέντρο λειτούργησε στο γραφείο του ΚΕΠ από τις 7 το πρωί έως τις 21.30 το βράδυ.
Ψήφισαν 157 μέλη και φίλοι του κόμματος, τα έγκυρα
ψηφοδέλτια ήταν 154 και βρέθηκαν 2 λευκά και ένα
άκυρο ψηφοδέλτιο.
Οι υποψήφιοι για την θέση του προέδρου έλαβαν:
Μπακογιάννη Ντόρα 71, Σαμαράς Αντώνης 71, Ψωμιάδης Παναγιώτης 12.
Δ.Π.Χ.

Μια περίεργη παραίτηση
Την παραίτηση του από πρόεδρος της σχολικής επιτροπής του 2ου Δημοτικού σχολείου (Πετρίδειο), υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Σωκράτης Μαρούλης.
Ύστερα από ερωτήματα που μας έγιναν από γονείς
σχετικά με την παραίτηση, προσπαθήσαμε να μάθουμε
τους λόγους, αλλά μάταια. Ο ίδιος ο κ. Μαρούλης
αρνήθηκε να αναφέρει τους λόγους της παραίτησης
του. Προφανώς θα πρέπει να προέκυψε κάποια διαφωνία.
Να σημειώσουμε ότι ο παραιτηθείς από την σχολική επιτροπή παρουσίασε αξιολογότατο έργο στον
τομέα της εκπαίδευσης, μέσα από την επιτροπή.
Δ.Π.Χ.

ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ
Τ.Γ.Ε.Ο. Α.Ε.
(ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ)

ΧΩΡΙΟ –ΣΥΜΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ
ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ,
ΕΡΓΑΛΕΙΑ «ΜΑΚΙΤΤΑ» & «BOSCH»
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της Σύμης

Το Καμπαναριό του Αγ. Ιωάννου:
και η Μητρόπολη ενήργησε
Με καθυστέρηση και αφού είχε τυπωθεί το φύλλο του Νοεμβρίου, λάβαμε αντίγραφο της επιστολής που ο Μητροπολίτης Σύμης απέστειλε στον υπουργό Πολιτισμού κ. Γερουλάνο σχετικά με το καμπαναριό του Αγίου Ιωάννη. Ευχαρίστως δημοσιεύουμε την επιστολή, αλλά ας μας επιτραπεί να
θέσουμε δύο ερωτήματα στους αρμόδιους. Εφόσον το καμπαναριό κινδυνεύει και επείγει η επισκευή του:
α) Γιατί δεν ζητείται από το υπουργείο να χρηματοδοτήσει
την ήδη υπάρχουσα από χρόνια μελέτη, της οποίας η ύπαρξη
δεν αναφέρεται ούτε από το Δήμο ούτε από τη Μητρόπολη
στις επιστολές που έστειλαν;
β) Εφόσον η κατάσταση του καμπαναριού είναι επικίνδυνη, πως επιτρέπεται να σημαίνουν σε καθημερινή βάση οι
καμπάνες του, και δεν τοποθετείται κάπου μια άλλη μικρότερη καμπάνα; Έχουν ερωτηθεί οι επιστήμονες που συνέταξαν τη μελέτη αν αυτό είναι επιτρεπτό, αλλά και ασφαλές;
Δ.Π.Χ
Εντιμότατε κ. Υπουργέ,
Δια της παρούσης και συνωδά της σχετικής προς υμάς επιστολής του αξιοτίμου Δημάρχου Σύμης κ. Ελ. Παπακαλοδούκα
υπ’ αριθ. Πρωτ. 5315/23-10-09, επανέρχομαι εις το σοβαρότατον ζήτημα του Κωδωνοστασίου του Μητροπολιτικού Ι. Ναού
Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Σύμης, έδρας της μικράς και ακριτικής μου Μητροπόλεως. Το Μνημείο αυτό εξ ολοκλήρου λιθόκτιστο, είναι κτίσμα του 1880, έχει ύψος περίπου 21 μ. και με
τα ιδιαίτερα δομικά του υλικά, αποτελεί μοναδικό είδος αρχιτεκτονικής, μα και σήμα κατατεθέν της Νήσου.
Δυστυχώς, λόγω παλαιών σεισμών και ετέρων πολλών
παραγόντων, οι μεταλλικοί δοκοί του άνω τμήματος έχουν
οξειδωθεί σε υπέρμετρο βαθμό και συνεπεία αυτού το μνημείο
έχει υποστεί εμφανέστατη κλίση και αλλοίωση, με αποτέλεσμα
σήμερα να υπάρχει ορατός ο κίνδυνος πιθανής καταρρεύσεως,
ενδεχομένως δε και προκλήσεως σοβαρού ατυχήματος. Σας επισημαίνω, ότι η θέσις του Μνημείου ευρίσκεται εις το κέντρον
της πόλεως και καθημερινώς κάτωθεν και πέριξ αυτού διέρχονται εκατοντάδες περίοικοι, ξένοι τουρίστες και προ παντός
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μικροί μαθητές του γειτνιάζοντος Δημοτικού Σχολείου.
Αφ’ ης στιγμής εγκατεστάθην εις την νεοσύστατον Μητρόπολιν της Σύμης, ως πρώτος Μητροπολίτης αυτής, το ζήτημα
τούτο ετέθη εις τας προτεραιότητάς μου, και γενομένης συναντήσεώς μου με το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του ως άνω Ι.
Ναού, επληροφορήθην τας ενεργείας που έλαβαν χώραν προ
της ιδρύσεως της Ι. Μητροπόλεως και έχουν ως εξής.
Μερίμνη του Εκκλ. Συμβουλίου, προσεκλήθησαν Επιστήμονες των Σχολών Χημικών και Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
και συγκεκριμένως οι Καθηγητές κ. Α. Μοροπούλου και κ. Κ.
Συρμακέζης, υπό των οποίων την επιστημονικήν ευθύνη, συνετάχθησαν δύο τεχνικές εκθέσεις – τις οποίες σας επισυνάπτω
– και η μεν Α΄ απεστάλη εις την αρμοδίαν 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και εις την Γενικήν Διεύθυνση Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Σας, την 10-4-02. Η δε Β΄απεστάλη εις
την Διεύθυνση Αναστηλώσεως Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και εκοινοποιήθη εις τας λοιπάς εμπλεκομένας
Υπηρεσίας του Υπουργείου Σας, την 9-2-04. Κατόπιν αυτών
απέστειλα και προσωπικώς εις τον προκάτοχόν σας κ. Γ. Βουλγαράκη επιστολήν εκθέτων την αλγεινήν κατάστασιν και τας ως
άνω ενεργείας μας. Ως τόσον κ. Υπουργέ, οι καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου δεν προέβησαν εις την αξιοποίησιν της υπαρχούσης μελέτης, ούτε εις άλλην ενέργειαν, με
αποτέλεσμα δυστυχώς, το πρόβλημα να παραμένει και μάλιστα
προϊόντος του χρόνου να οξύνεται.
Ως εκ τούτου Σας παρακαλώ θερμώς, όπως άμεσα επιληφθείτε προσωπικώς του θέματος, προκειμένου ο μηχανισμός
των Υμετέρων Υπηρεσιών να δραστηριοποιηθεί δεόντως και να
προβεί εις την αποκατάστασιν του Μνημείου, χωρίς να χρειαστεί προηγουμένως να θρηνήσομεν θύματα και να εκτεθούμε
διεθνώς, οπότε την όλη ευθύνη θα φέρει το Υπουργείο σας.
Εκ των προτέρων Σας ευχαριστώ θερμώς, επικαλούμενως
την παρά Θεού ευλογίαν εις το σημαντικότατον Υπουργικόν
Σας έργον
Μετ’ ευχών και τιμής
Ο Μητροπολίτης
† Ο Σύμης Χρυσόστομος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΠΙΤΙΩΝ

Αγορές, Πωλήσεις Ακινήτων.
Γρήγορη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση
Με πολύ μικρή επιβάρυνση
ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ
Ιδρυτικό μέλος του
Συνδέσμου Ελλήνων Κτηματομεσιτών

www.doma.gr

Tel. 6945705057
e-mail: domasymi@otenet.gr

Επιδιορθώσεις, γενική συντήρηση,
υδραυλικά, ξηλουργικές κατασκευές,
βάψιμο. Για πληροφορίες 6942404572

Παραθαλάσσιο οικόπεδο 4.800τ.μ.,
500μ από την παραλία του ΝΟΣ στο δρόμο
προς Νημποριό. Τιμή Ευκαιρίας!
Πληροφορίες 6955305156
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Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσόστομου
ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘ’
ΗΜΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΜΗΣ, ΤΗΛΟΥ
ΧΑΛΚΗΣ & ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
Αγαπητοί αδελφοί καί τέκνα εν Κυρίω,
«Ο Χριστός προσέλαβε το χείρον, ίνα δώ το βέλτιον.
Κατήλθεν, ίνα υψωθώμεν..., ητιμάσθη, ίνα δοξάση»
Με αυτή τη λακωνική αλλά πολύ περιεκτική διατύπωση
ο Aγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος συνοψίζει το νόημα της
μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων, που με λαμπρότητα
τιμάται από ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Ο Θεός, λέει,
προσέλαβε το χειρότερο, δηλαδή την ατελή και αμαρτωλή
ανθρώπινη φύση, για να δώση το καλύτερο, δηλαδή την
τέλεια και αναμάρτητη θεϊκή φύση. Κατέβηκε στον υλικό
κόσμο, για να μας ανυψώση στον πνευματικό. Ατιμάστηκε,
για να δοξάση τους ταπεινούς και καταφρονημένους. Αυτές
είναι οι μεγάλες και ανεκτίμητες δωρεές της ενανθρωπήσεως του Θεού στον κόσμο και στον άνθρωπο: Ποιότητα
ύπαρξης και ζωής, ανύψωση και δόξα.
Μέσα στην ανήσυχη και ταραγμένη εποχή μας, που
συγκλονίζεται από ποικίλες κρίσεις και τραγωδίες, που
δηλητηριάζεται από την οικολογική κατάχρηση, που τραυματίζεται από την ασέβεια, την υποκρισία, την αδικία, την
ανεργία, την τρομοκρατία και την εγκληματικότητα, που
απογοητεύεται όλο και περισσότερο από τους ισχυρούς
της ημέρας και βιώνει έντονα την ανασφάλεια, η εορτή
των Χριστουγέννων δεν είναι απλώς ανάμνηση ενός ιστορικού γεγονότος. Είναι σταθμός ανεφοδιασμού σε δύναμη
και ελπίδα για τον κουρασμένο και πληγωμένο σύγχρονο
άνθρωπο. Είναι μια καινούργια ευκαιρία βιωματικής συμμετοχής στο μυστήριο της σαρκώσεως του Θεου και της
θεώσεως του ανθρώπου.
Η πρόσληψη της ανθρώπινης φύσεως από τον Θεό και
η ένωσή της με τη θεϊκή φύση στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού δίνει στον άνθρωπο, την δυνατότητα να καθαγιάση την ύπαρξη και την ζωή του, να «ομοιωθή» με τον
Θεό και να θεωθή «κατά χάριν». Αρκεί να κάνη σωστή και
λογική χρήση του πολυτίμου δώρου της ελευθερίας, με το
οποίο τον προίκισε ο Δημιουργός. Η γέννηση του Χριστού
είναι η υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου, του χώρου
και του χρόνου. Ο Θεός «εγεννήθη εν σαρκί». Έγινε πρόσωπο. Και η σχέση του ανθρώπου με το Θεό προσωπική.
Έτσι τώρα ο άνθρωπος δεν είναι μόνος και αδύναμος μέσα
στην αθλιότητα και τη φθορά του κόσμου. Βρίσκεται σε
άμεση σχέση και κοινωνία με τον Θεό, ο Οποίος του δίνει
την δυνατότητα της Θεϊκής αναγέννησης για τον εαυτό του
και της αναπλάσεως του υλικού κόσμου. Η άφατη αγάπη
του Σαρκωμένου Θεού, μεταμορφώνει το σκοτάδι σε φώς,
την αθλιότητα σε αγιότητα, τον πόνο σε χαρά, τον πόλεμο
σε ειρήνη, το μίσος σε αγάπη, την σκλαβιά σε ελευθερία,
τον θάνατο σε ζωή, την φθορά σε αφθαρσία, τον χρόνο σε
αιωνιότητα. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου προς την
ηθική τελειότητα και την θέωση, αυτός είναι ο προορισμός

του, αυτός ο υπέρτατος στόχος του αγώνα του, πέρα από τα
μικρά και τα εφήμερα. Πέρα από το καθημερινό ψωμί, την
επαγγελματική αποκατάσταση, την κοινωνική προβολή.
Συμμετοχή στο μυστήριο των Χριστουγέννων σημαίνει
αναγέννηση του ανθρώπου και ανακαίνιση του κόσμου.
Σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας και ζωής. Διόρθωση σφαλμάτων. Αποκατάσταση της υϊκής μας σχέσεως με τον Θεό
και της αδελφικής μας σχέσεως με τους ανθρώπους. Συμφιλίωση σε κατακόρυφη και οριζόντια διάσταση, όπως
παραστατικά την εκφράζει ο Σταυρός του Χριστού. Είναι
αληθινή τραγωδία αδελφοί, εάν εορτάσουμε εφέτος τά Χριστούγεννα χωρίς την παρουσία του Χριστού στη σκέψη μας
και την καρδιά μας, χάνοντας έτσι μια ακόμα ευκαιρία του
Θεού για λύτρωση και ειρήνη.
Η χρεωκοπία του ανθρωποκεντρικού τεχνοκρατικού
πολιτισμού μας, που δημιουργήσαμε με υπερφίαλο εγωισμό, το σημερινό μας κατάντημα, που από προσωπικότητες
υποβαθμιστήκαμε σε οικονομικά μεγέθη και παραγωγικές
μονάδες, οδηγούν πολλούς, στον πειρασμό να θεωρήσουν
χίμαιρα και ουτοπία τις συνέπειες της ενανθρώπήσεως του
Θεού, τις δωρεές των Χριστουγέννων. Όμως ένας τέτοιος
ισχυρισμός αδικεί την Χριστιανική Αλήθεια. Δεν είναι τίμιο
να καταλογίζουμε στον Θεό την ευθύνη για τα δικά μας
λάθη, διαιωνίζοντας έτσι το προπατορικό αμάρτημα. Εδώ
και δύο χιλιάδες χρόνια, απ’ τη στιγμή της σαρκώσεως του
Θεανθρώπου, η οδός προς την αληθινή ζωή και την θέωση,
η άνοδος προς τον ουρανό, είναι ανοικτή μπροστά μας. Αν
εμείς δεν έχουμε την θέληση να συνεργαστούμε με τον εξ
αγάπης Σαρκωθέντα Θεό, και την τόλμη να τον ακολουθήσουμε ελεύθερα και αβίαστα, είναι φυσικό να πληρώνουμε
τις τραγικές συνέπειες της αποστασίας μας και της αυτονομημένης μονοδιάστατης ζωής μας.
Αδελφοί,
Τα εφετεινά Χριστούγεννα είναι για μας, μια ακόμα ανανέωση ελπίδας και πρόσκληση να ακολουθήσουμε το Aστρο
της Βηθλεέμ, όπως οι Μάγοι, σε μια πορεία δύσκολη και
επίπονη προς τη Φάτνη. Σ’ ένα χώρο και αγάπης και αθωότητας, απλότητας και ταπείνωσης. Για να συναντήσουμε
εκεί τον Χριστό, να Τον νιώσουμε να γεννιέται μέσα μας
και να ακούσουμε τον ύμνο των Αγγέλων: «Επί γης ειρήνη
εν ανθρώποις ευδοκία». Μακάρι να ανταποκριθούμε με
προθυμία και ειλικρίνεια, σ’ αυτή την πρόσκληση, για να
σωθή ο άνθρωπος και να ζήση ο κόσμος.
Εύχομαι καί προσεύχομαι μέ τήν αστείρευτη Χάρη καί
μεσιτεία του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου, Πολιούχου καί Προστάτου της Ι. Μητροπόλεώς μας, τό νέον έτος
2010 της χρηστότητος του Κυρίου, νά αποβή έτος σωτήριον, αφυπνίζον πνεύματα καί συνειδήσεις. Καιρός μετανοίας του ευλογημένου Λαού μας καί φορέας προσωπικής
καί οικογενειακής αγάπης, χαράς, ελπίδος, καί ειρήνης.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ευλογημένα εις όλους.
Ευχέτης τω Σαρκωθέντι Χριστώ
Ο Μητροπολίτης σας:
† Ο Σύμης Χρυσόστομος

«ƪƱƪƵīƪƭƪƶ ƪƱƭƶƹƸƶƬƶ ƷƬƶ ƮƳƭƱƻƱƭƮƬƶ ƶƸƱƳƹƬƶ ƮƧƭ ƨƪƯƷƭƻƶƬƶ ƷƬƶ ƴƳƭƳƷƬƷƧƶ ƫƻƬƶ ƬƯƭƮƭƻưƪƱƻƱ ƮƧƭ ƧƷƳưƻƱ
ƴƳƸ ƹƵƬƫƳƸƱ
ƮƧƷ’ ƳƭƮƳƱ ƨƳƬĬƪƭƧƶ»
ƸƯƳƴƳƭƪƭƷƧƭ ƶƷƳ ƴƯƧƭƶƭƳ ƷƳƸ ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƭƧƮƳƸ ƴƵƳīƵƧưưƧƷƳƶ ƮƵƬƷƬƶ – ƱƬƶƻƱ ƧƭīƧƭƳƸ ƴƳƸ
ƶƸīƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƪƭƷƧƭ ƮƧƷƧ 50% ƧƴƳ ƪĬƱƭƮƳƸƶ ƴƳƵƳƸƶ ƮƧƭ ƮƧƷƧ 50% ƧƴƳ ƷƳ ƪƷƴƧ

ƧƱƧƮƳƭƱƻƶƬ – ƴƵƳƶƮƯƬƶƬ
ƶĲĮ ȺǊĮǁıǈĮ Ĳǆǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ «ƨǎǀǇİǈĮ ıĲǎ ıȺǁĲǈ» ĲǎǑ ƩǀǋǎǑ ƶǘǋǆǐ,
ǆ ƧıĲǈǉǀ ǋǆ ǉİǏįǎıǉǎȺǈǉǀ İĲĮǈǏİǁĮ «ƧǇǆǌƾ» ƩǀǋǎǑ ƶǘǋǆǐ ĮǌĮǉǎǈǌǙǌİǈ ǗĲǈ ǑȺƾǏǒİǈ ǆ įǑǌĮĲǗĲǆĲĮ İǄǄǏĮĳǀǐ ıĲǎ
ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ, ǆǊǈǉǈǔǋƿǌǔǌ ĮĲǗǋǔǌ - ĮȺǗ 65 İĲǙǌ ǉĮǈ ƾǌǔ ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ĮĲǗǋǔǌ ȺǎǑ įǈĮǃǈǎǘǌ ǋǗǌĮ ĲǎǑǐ ǉĮǈ ǒǏǀǅǎǑǌ
ǉĮĲ’ ǎǁǉǎǌ ǃǎǀǇİǈĮǐ.
īǈĮ ȺİǏǈııǗĲİǏİǐ ȺǊǆǏǎĳǎǏǁİǐ ǋȺǎǏİǁĲİ ǌĮ İȺǈǉǎǈǌǔǌİǁĲİ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺǆǏİıǁĮ ĲǎǑ «ƨǎǀǇİǈĮ ıĲǎ ıȺǁĲǈ»
ĮȺǗ Ĳǈǐ 08:00 ǋƿǒǏǈ Ĳǈǐ 16:00 ıĲĮ ĲǆǊƿĳǔǌĮ 22460 70067 (īǏĮĳİǁǎ «ƨǎǀǇİǈĮ ıĲǎ ıȺǁĲǈ») ǉĮǈ 2246 360 419
(Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀ ǑȺǆǏİıǁĮ ƩǀǋǎǑ ƶǘǋǆǐ).
Ƴ ƴƵƳƪƩƵƳƶ
ƪƯƪƸĬƪƵƭƳƶ ƴƧƴƧƮƧƯƳƩƳƸƮƧƶ
ƩƬưƧƵƹƳƶ

5

της Σύμης

Δωρεές
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος Σύμης
σε συνεργασία με την Ιερή Μητρόπολη Σύμης και
με την ανιδιοτελή προσφορά του συμπατριώτη μας
Μαραβέλια Αναστάσιου θα προσφέρει τις Άγιες
ημέρες των Χριστουγέννων τις καθιερωμένες «τροφοκάρτες» σε ογδόντα περίπου ενδεείς οικογένειες
και μοναχικά άτομα του νησιού μας.
Για την συγκέντρωση των χρημάτων αξιόλογες
ήταν για μια ακόμη φορά οι προσφορές της Ιεράς
Μητρόπολης Σύμης με ένα αξιόλογο ποσό και του
συμπατριώτη μας κου Μαραβέλια Αναστάσιου με
το ποσό των 1.500,00 €.
Επίσης η Ιερά Μητρόπολη Σύμης προσέφερε
1.000,00 € στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
για ενίσχυση του φιλανθρωπικού της έργου, εις
μνήμη του Μεγάλου Ευεργέτου της Ιεράς Μητρόπολης Σύμης & Της Ιεράς Μονής Πανορμίτη, Μιχαήλ
Καντούνια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛ. ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

Ανακοίνωση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.
3801/2009 και την υπ΄ αριθμ. 396/2009 απόφαση
του Δημ. Συμβουλίου, όσοι από τους οφειλέτες του
Δήμου Σύμης, δεν έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους
από δημοτικά τέλη και φόρους (τέλη ύδρευσης,
ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ., τέλος παρεπιδημούντων, κ.λ.π.) προηγούμενων ετών και έως τις 30 Ιουνίου 2009, μπορούν να τις καταβάλουν είτε εφάπαξ είτε τμηματικά
σε μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Το σύνολο των δόσεων δεν θα υπερβαίνει τις 24
μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των 150 €, ανά είδος εσόδου.
Όσοι από τους οφειλέτες επιθυμούν να υπαχθούν
στην εν λόγω ρύθμιση, θα πρέπει να υποβάλλουν
στο ταμείο του Δήμου αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση από σήμερα και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010,
καταληκτική ημερομηνία τόσο για την υποβολή
των αιτήσεων και δηλώσεων.
Αν ολόκληρο το ποσό της οφειλής πληρωθεί
μέσα σε προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, ο
οφειλέτης δικαιούται έκπτωση 10%.
Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι επιτηδευματίες που επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, να επικοινωνήσουν με το Δημοτικό ταμείο για
να ενημερωθούν για τυχόν οφειλές τους.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛ. ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ
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Αστυνομικό Τμήμα και Υπολιμεναρχείο Σύμης
Έγγραφο προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη έστειλε ο Δήμαρχος, όπου θέτει
υπόψη τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο Αστυνομικό Τμήμα και στο Υπολιμεναρχείο του νησιού μας.
Ο Δήμαρχος, όπως μας ανέφερε, θεώρησε σωστό να
ενημερώσει έγκαιρα και πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου. Στο έγγραφο αναφέρονται:
ΘΕΜΑ: «Λειτουργικά προβλήματα Α.Τ. και Υπολιμεναρχείου Σύμης»
Κύριε Υπουργέ,
Διά της παρούσης
σας ενημερώνουμε για
τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν το Α.Τ. και
το
Υπολιμεναρχείο
Σύμης.
- Κατά τη θερινή
περίοδο που παρουσιάζεται μεγάλη επισκεψιμότητα σε σκάφη το
προσωπικό του Α.Τ.
επί το πλείστον ασχολείται με την ταυτοποίηση στοιχείων των
λαθρομεταναστών (το
τελευταίο διάστημα
έχουν αυξηθεί κατά
πολύ) με αποτέλεσμα
να μην επαρκεί για τον
απαιτούμενο έλεγχο των διαβατηρίων, αλλά και την αστυνόμευση του νησιού (ηχορύπανση, κυκλοφοριακό κ.λ.π).
Πολλές φορές το προσωπικό αναγκάζεται να εργάζεται
πέραν του ωραρίου του. Σε ότι αφορά τους λαθρομετανάστες αυτοί υποχρεωτικά κοιμούνται στον προαύλιο χώρο

του τμήματος, αφού δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος. Μπορείτε να αντιληφθείτε το μέγεθος της δυσφήμησης για το
νησί μας και όχι μόνο, αλλά και τον κίνδυνο μετάδοσης
νόσων. Σε ότι αφορά το κτίριο όπου στεγάζεται το τμήμα
-βρίσκεται σε περίοπτη θέση και γίνεται αντιληπτό από
τον κάθε επισκέπτη του νησιού μας καθώς και από τους
επισκέπτες των πλοίων της γραμμής με άλλους προορισμούς- δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καλή η κατάσταση
του και οι επισκευαστικές του ανάγκες πολλές φορές
καλύπτονται με έξοδα του Δήμου μας. Πιστεύουμε ότι δεν
θα έπρεπε να παρουσιάζεται αυτή η εικόνα στο κεντρικότερο σημείο του νησιού μας.
Συμπερασματικά
για την όσο το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία του τμήματος
απαιτείται η επαρκής
επάνδρωση του και η
επισκευή του κτιρίου
πριν την έναρξη της
τουριστικής περιόδου.
Το
Υπολιμεναρχείο της Σύμης, διαθέτει καλό κτίριο και
εν λειτουργία πλωτό
σκάφος, το οποίο
επανδρώνεται από το
έμψυχο δυναμικό που
διαθέτει η υπηρεσία.
Η δύναμη του λιμενικού στην Σύμη είναι
ανεπαρκής, παρόλα
Φώτο © SymiGreece.com
αυτά καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια κάτω από αντίξοες συνθήκες και
παρακαλούμε να εξετάσετε σοβαρά τη δυνατότητα να
αυξηθεί το προσωπικό. Με δεδομένο ότι:
- Το σκάφος είναι 20ετίας και έχει μέγιστη υπηρεσιακή ταχύτητα 15-16 κόμβους.

Δεκέμβριος 2009

Ο δρόμος του Νημποριού
δημοπρατείται!
Στις 29 Δεκεμβρίου το πρωι στο Δημαρχιακό
κατάστημα δημοπρατείται ο δρόμος του Nημποριού.
Ένα έργο του οποίο το κόστος με βάση τη μελέτη
ανέρχεται στις 640.000 Ευρώ.
Το έργο αυτό που καταταλαιπώρησε κατοίκους και
μη του Nημποριού αλλά πρωτίστως και τη Δημοτική
Αρχή ελπίζουμε ότι μέχρι το Πάσχα θα είναι έτοιμο.
Δ.Π.Χ.

Νέα μέλη στο Δ.Σ. του
Δ.Π.Π.Κ.Σ.
Μετά την υποβολή παραίτησης από μέλος και από
την θέση της αντιπροέδρου του Πνευματικού Κέντρου
της κ. Λεμονιάς Τσιριμώνα, την θέση του αντιπροέδρου
κατέλαβε ο πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σάββας Αλεξόπουλος και νέο μέλος ορίστηκε η
κ. Παναγίτσα Μιχαήλου, η οποία επί σειρά ετών ασχολείται με τα πολιτιστικά δρώμενα στο νησί μας.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.
Δ.Π.Χ.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι τα εξής:
- Επειδή η απόσταση της Σύμης από τις Τουρκικές
ακτές ανέρχεται σε μόλις τρία ναυτικά μίλια, η μικρή
ταχύτητα και η αμφίβολη αξιοπιστία του καθιστούν προβληματικές τις επιχειρησιακές δυνατότητες του σκάφους
και κατ’ επέκτασιν του Ελληνικού κράτους στην περιοχή.
Σας αναφέρουμε ότι έχει διαπιστωθεί σωρεία περιστατικών απόβασης λαθρομεταναστών στο νησί.
- Επειδή δυστυχώς, το εν λόγω σκάφος αναλαμβάνει
και την έκτακτη μεταφορά ιατρικών περιστατικών στη
Ρόδο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, που
τα τακτικά δρομολόγια αραιώνουν επικίνδυνα, η μικρή
ταχύτητα και η αμφίβολη αξιοπιστία του καθιστούν τουλάχιστον μη επαρκή την αποτελεσματικότητα του σε αυτό
τον τομέα, κυρίως για τους μεταφερόμενους ασθενείς.
Διά της παρούσης, αιτούμεθα να εξεταστεί από τις
υπηρεσίες σας η δυνατότητα αύξησης του προσωπικού
του Α.Τ. και του Υπολιμεναρχείου Σύμης, το ενδεχόμενο
αντικατάστασης του εν λόγω σκάφους με άλλο αξιόπλοο
και σύγχρονης τεχνολογίας και η έγκριση πίστωσης για
τις επισκευστικές εργασίες του κτιρίου που στεγάζεται το
Α.Τ. Σύμης.
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Σύμης
Ελευθέριος Παπακαλοδούκας
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«Πέταξα πάνω απ' την παραλία του Άη Γιώργη»

Φωτογραφίες © Ανδρέας Αρβανίτης

Ο Στράτος Γιαμούκογλου κάνει "BASE jumping" στη Σύμη
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΥΡΟΝ christos@symigreece.com
Η παραλία του Άη Γιώργη του Δυσάλωνα δεν είναι μόνο
μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Σύμης αλλά και
διεθνής προορισμός για αναρριχητές από όλο τον κόσμο που
κάθε καλοκαίρι επισκέπτονται τον Αη Γιώργη και τον κατακόρυφο βράχο του ύψους 360 μέτρων. Πέρα όμως από την
αναρρίχηση, ο βράχος προσφέρεται και για ένα άλλο άθλημα
πολύ πο συναρπαστικό αλλά και επικίνδυνο: το “BASE
jumping”.
Ο όρος “BASE” βασίζεται στα αρχικά των λέξεων
Βuilding (κτήριο), Antenna (κεραία), Span (γέφυρα), Earth
(βράχος), δηλαδή σταθερά σημεία από όπου γίνεται ελεύθερη
πτώση με κλειστό αλεξίπτωτο το οποίο το ανοίγει ο αθλητής
αφού πηδήξει στο κενό.
Πριν από μερικές μέρες, ο Στράτος Γιαμούκογλου, ο
μοναδικός ίσως άνθρωπος στην Ελλάδα που ασχολείται με το
άθλημα, ήρθε στη Σύμη και ήταν ο πρώτος που έπεσε από το
βράχο του Αη Γιώργη και από υψόμετρο 230 μέτρων. Μάλιστα πραγματοποίησε δύο πτώσεις, την πρώτη το Σάββατο 28
Νοεμβρίου και τη δεύτερη μια μέρα αργότερα.
Στην αποστολή στον Αη Γιώργη, πέρα του Στράτου
Γιαμούκογλου ήταν ο Στέλιος Δερμιτζάκης, ο Παναγιώτης

Χατζηνικήτας, ο Ανδρέας Αρβανίτης, ο Λίσαντρο Νταμόντε
και ο Λουκάς Χατζηνικήτας.
Μετά από πεζοπορία αρκετής ώρας στο πυκνό και δύσβατο
δάσος που βρίσκεται στην κορυφή του βράχου του Αη Γιώργη
του Δυσάλωνα, η αποστολή έφτασε στην άκρη του βράχου
σε υψόμετρο περίπου 260 μέτρων. Από εκεί καταρριχήθηκαν περίπου 30 μέτρα για να φτάσουν στο κατάλληλο σημείο
όπου ο βράχος είναι εντελώς κατακόρυφος και ιδανικός για
BASE jumping. Φορώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό (ειδικά
ρούχα, κράνος, κλπ.), ο Στράτος έπεσε από το βράχο του Αη
Γιώργη και μετά από 3-4 δευτερόλεπτα άνοιξε το αλεξίπτωτο.
Η πτώση διήρκησε περίπου ένα λεπτό και προσγειώθηκε στην
άκρη της παραλίας όπου τον περίμεναν για να τον συγχαρεούν ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σωκράτης Μαρούλης και
κάτοικοι του νησιού.
Ο Στράτος Γιαμούκογλου είναι δάσκαλος από την Έδεσσα
και ασχολείται με αθλήματα του αέρα για περισσότερα από
20 χρόνια. Ξεκίνησε στην Αμερική κάνοντας ελεύθερη πτώση
από αεροπλάνο (“skydiving”) και έχει κάνει πάνω από 600
τέτοιες πτώσεις στην καριέρα του. Αργότερα στην Ελλάδα
ασχολήθηκε με το “παραπέ-

Ξενοδοχείο Savoy
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ντε” (αλεξίπτωτο πλαγιάς) αλλά και με άλλα “extreme” αθλήματα όπως το σκι στο χιόνι εκτός πίστας (απότομες πλαγιές,
αναρρίχηση, κλπ.). Μάλιστα διαθέτει σχολή για σκι στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκτσαλαν κοντά στην Έδεσσα.
Με το BASE jumping ασχολείται τα τελευταία 5 χρόνια
ξεκινώντας στη Βραζιλία όπου δούλευε ως δάσκαλος και έχει
κάνει ήδη πάνω από 300 άλματα.
Το άθλημα είναι αρκετά επικίνδυνο, και όπως είπε ο Στράτος στα ΝΕΑ της Σύμης “θέλει σεβασμό και γρήγορα αντανακλαστικά μια και ένα λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο, αλλά
από την άλλη είναι πολύ συναρπαστικό”. Έχει πέσει από διάφορα σημεία στην Ελλάδα όπως στο Ναυάγιο της Ζακύνθου
(200μ), στο φαράγγι της Αράδενας στην Κρήτη (130μ), στη
Μονεμβασιά (85μ), στο Μέτσοβο (130μ) και τώρα στη Σύμη
(230μ). Επίσης έχει κάνει άλματα και σε πολλά μέρη του
εξωτερικού. Το καλοκαίρι ήταν στην Ευρώπη σε μια “BASE
jumping” περιοδεία με άλλους 5 αθλήτές από τη Βραζιλία
και έπεσαν από διάφορα μέρη σε Ελβετία, Γερμανία, Ιταλία,
Γαλλία,.
Συνέχεια στη σελίδα 18»
Από αριστερα: Ανδρέας Αρβανίτης, Λίσαντρο Δαμόντε, Παναγιώτης
Χατζηνικήτας, Στράτος Γιαμούκογλου. Φώτο © Στέλιος Δερμιτζάκης
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Κτύπησε και τη
Σύμη η νέα γρίπη

Σύμη: To κέντρο του Κόσμου

Φώτο © SymiGreece.com

Δημοπράτηση έργου

ΤΟΥ WILL SAWYER will@symigreece.com
Μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα στη Σύμη, ο κόσμος κάνει
ηλιοθεραπεία στις παραλίες του νησιού σε θερμοκρασίες
που κυμαίνονται μεταξύ 30 και 40 βαθμών Κελσίου. Αν
μπορούσαν να ταξιδέψουν τα 150 εκατομύρια χιλιόμετρα
που μας χωρίζουν από τον ίδιο τον Ήλιο, η θερμοκρασία θα
ανέβαινε σταδιακά στους 6.000 βαθμούς Κελσίου, και αν
έμπαιναν μέσα στην πύρινη επιφάνειά του και έφταναν στο
κέντρο του, η θερμοκρασία θα έφτανε τους 15 εκατομμύρια
βαθμούς Κελσίου. Αν, από την άλλη, ταξίδευαν τα 7
δισεκατομμύρια χιλιόμετρα προς την αντίθετη κατεύθυνση
για τον Πλούτωνα, θα έβρισκαν έναν πλανήτη τόσο κρύο που
ακόμα και η λεπτή από άζωτο ατμόσφαιρά του θα πάγωνε και
θα έπεφτε σαν χιόνι για κάθένα από τους χειμώνες του που
διαρκούν 70 χρόνια.
Όλοι αυτοί οι αριθμοί όμως είναι πολύ μεγάλοι και
ίσως προκαλούν σύγχυση... οπότε ας προσπαθήσουμε να
διευκολύνουμε λίγο τα πράγματα.
Φανταστείτε τον ήλιο σαν μια μπάλα ποδοσφαίρου
τοποθετημένη στη βάση του Ρολογιού στο Γιαλό. 10 μέτρα
μακρυά από τη μπάλα, τοποθετήστε έναν κόκο άμμου. Αυτός
ο κόκκος αντιπροσωπεύει τον πλανήτη Ερμή, τον πιο κοντινό
πλανήτη στον Ήλιο. Αν και πρόκειται μόνο για έναν κόκκο
άμμου που περιφέρεται γύρω από μια μπάλα ποδοσφαίρου σε
απόσταση περίπου δέκα μέτρων, η επιφάνεια του Ερμή είναι
τόσο καυτή που θα καιγόσασταν ακαριαία αν ήσασταν εκεί.
Από τον κόκκο της άμμου, περπατήστε 8 μέτρα ακόμα και
βάλτε κάτω το κεφάλι μια καρφίτσας. Αυτή είναι η Αφροδίτη.
Εδώ η βροχή δεν είναι από νερό, αλλά οξύ που χοχλάζει σε
τέτοιο βαθμό που θα κατέστρεφε όλη τη σάρκα σας μέσα σε
λίγες ώρες.
Μετά από 7 ακόμη μέτρα, κοντά στο κιόσκι που πουλάει
εισιτήρια των πλοίων, βάλτε άλλο ένα κεφάλι μιας καρφίτσας.
Σε ένα χιλιοστό πιο μακριά πετάξτε έναν κόκκο σκόνης. Αυτά
είναι η Γη κι η Σελήνη. Αν αυτό το κεφάλι της καρφίτσας ήταν
μόλις λίγα εκατοστά πιο κοντά στη μπάλα ποδοσφαίρου, οι
θάλασσες της Γης θα έβραζαν. Μερικά εκατοστά πιο μακρυά
και θα πάγωναν σαν πέτρα. Σε κάθε περίπτωση, και μέσα σε
λίγα χρόνια, κάθε μορφή ζωής θα πέθαινε. Αν η Γη δεν ήταν
τόσο καλά τοποθετημένη σε αυτή τη ζώνη του σύμπαντος
(ούτε πολύ κρύο, ούτε πολύ ζέστη), είναι αμφίβολο αν ακόμα
κι η ζωή στη Γη θα ξεκίναγε... αλλά βέβαια σε αυτή την
περίπτωση δεν θα είμασταν καν εδώ να συζητήσουμε για την
καλή μας τύχη!

Αναμενόμενο ήταν ότι δεν θα μπορούσε να μείνει το
νησί μας μακριά από τη νέα γρίπη Η1Ν1.
Με απόφαση λοιπόν της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στις 8 του Δεκέμβρη το ΕΠΑΛ Σύμης (πρώην
ΤΕΕ) διέκοψε τα μαθήματα για επτά ημέρες, το δε
Πανορμίτειο Γυμνάσιο-Λύκειο από τις 9 του Δεκέμβρη για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Δ.Π.Χ.

38 μέτρα μακρυά απ’ το Ρολόι, στα σκαλιά του
Ταχυδρομείου, βάλτε κάτω ένα κρύσταλλο αλατιού με
διάμετρο ενός χιλιοστού. Αυτός είναι ο πλτανήτης Άρης.
Κάνει τόσο κρύο εδώ που πολύ σύντομα όλο το σώμα σας θα
πάγωνε σαν πέτρα, κάτι που θα συνέβαινε πολύ πιο γρήγορα
αν δεν ήταν ο λεπτός ουρανός από διοξείδιο του άνθρακα που
προκαλεί ένα είδος μικρού φαινομένου του θερμοκηπείου.
Μετά τον Άρη συνεχίστε να περπατάτε. Σε απόσταση
130 μέτρων από το Ρολόι, κοντά στην Άλφα τράπεζα,
τοποθετήστε ένα μπαλάκι του πινγκ-πονγκ. Αυτός είναι ο
Δίας, ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος,
με περισσότερα από δώδεκα φεγγάρια.
100 μέτρα περίπου πιο μακρια, κοντά στο Μνημείο των
Πεσόντων, βάλτε ακόμα ένα μπαλάκι του πινγκ-πονγκ, λίγο
μικρότερο από το προηγούμενο. Αυτός είναι ο Κρόνος με
περισσότερα από 25 φεγγάρια και εκατοντάδες δαχτυλίδια
πάγου.
Σε κάτι λιγότερο από μισό χιλιόμετρο από το Ρολόι, στο
Δημαρχείο, βάλτε κάτω ένα πράσινο σοκολατάκι Μ&Μ
για τον πλανήτη Ουρανό. 250 μέτρα πιο μακριά, πέρα
από το ψηλότερο σπίτι στο Σαλαχούρι, τοποθετήστε άλλο
ένα σοκολατένιο Μ&Μ (ένα μπλε αυτή τη φορά!). Αυτός
είναι ο Ποσειδώνας. Για να φτάσετε στον Πλούτωνα, που
αντιπροσωπεύεται από έναν κόκκο άμμου, θα πρέπει να
περπατήσετε κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από το Ρολόι.
Σε μια σφαίρα με διάμετρο δύο χιλιόμετρα, δεν υπάρχει
τίποτε άλλο παρά μια μπάλα ποδοσφαίρου, πολλά εκατομμύρια
βαθμούς Κελσίου ζεστή, δύο μπαλάκια του πινγκ-πόνγκ, δύο
μικρά σοκολατάκια Μ&Μ, δύο κεφαλάκια καρφίτσας, ένας
κρύσταλλος από αλάτι, και μερικοί κόκκοι άμμου. Αυτό είναι
το Ηλιακό Σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε, και δεν είναι
γεμάτο παρά με λιγότερο από το ένα εκατομμυριοστό του
ενός εκατομμυριοστού του ενός εκατομμυριοστού του 1%.
Και πόσο μακρυά είναι ο επόμενος Ήλιος; Πάρτε άλλη
μια μπάλα ποδοσφαίρου και αρχίστε να περπατάτε. Φύγετε
από τη Σύμη, περάστε τη θάλασσα και φτάστε απέναττι στην
Αφρική. Διασχίστε την Αίγυπτο και το Σουδάν, περάστε την
Κένυα και τη Ζιμπάμπουε και φτάστε στην Νότια Αφρική.
Τοποθετήστε την μπάλα στο Κέιπ Τάουν, στην άλλη άκρη
του Κόσμου, και αναπολήστε το πόσο απίστευτα απίθανοι
είστε.

Πολύ σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να
σας ανακοινώσουμε την ημερομηνία δημοπράτησης
από το Λιμενικό Ταμείο, του λιμενικού έργου στον
Πανορμίτη.
Ύστερα από πάροδο σχεδόν επτά χρόνων, πληροφορηθήκαμε ότι επιτέλους η μελέτη είναι έτοιμη και
το κόστος του έργου ανέρχεται στα 500.000 ευρώ.
Πρόκειται για έργο ζωτικής σημασίας, αφού και
τα παραλιακά κτίρια της Μονής δεν θα κινδυνεύουν
από διαβρώσεις, αλλά και τα σκάφη αναψυχής, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, θα απολαμβάνουν των
στοιχειωδών ανέσεων.
Δ.Π.Χ.

Τώρα και στη Σύμη!
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Σελιδα Διαλογου

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

Λόγω πληθώρας ύλης, σε αυτό το φύλλο δημοσιεύουμε τις απαντήσεις της Σύνταξης στις επιστολές των αναγνωστών μας των φύλλων Οκτωβρίου και Νοεμβρίου. Στο επόμενο φύλλο θα
δημοσιεύσουμε καινούργιες επιστολές.

Κάμερες & Παρακολούθηση Πολιτών
Προς Σ.Τ., Αθήνα
Το θέμα που έχει προκύψει με τις κάμερες που είναι τοποθετημένες στο Γιαλό και οι οποίες συλλέγουν και καταγράφουν προσωπικά δεδομένα εκπέμποντας ζωντανά στο
διαδύκτιο 24 ώρες το 24άωρο δεν είναι καινούργιο, και
όπως σωστά αναφέρατε το έχουμε καταγγείλει μέσω της
εφημερίδας εδώ και καιρό.
Τον περασμένο Μάιο, ο Νομάρχης Δωδεκανήσου
κ. Γιάννης Μαχαιρίδης εξέφρασε την οργή του για την
παρουσία και λειτουργία αυτών των καμερών στο λιμάνι
του Γιαλού και ζήτησε την αφαίρεσή τους.
Ύστερα από πληθώρα διαμαρτυριών που δεχτήκαμε,
η σύνταξη της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης, προσέφυγε
τον περασμένο μήνα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων με σχετικό ερώτημα ώστε να αποσαφηνιστεί το
νομικό πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων καμερών.
Η Αρχή ήταν σαφής στην απάντησή της: τέτοιου είδους
κάμερες είναι αντίθετες προς τον Νόμο 2472/1997 περί
προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και κατά συνέπεια παράνομες
αφού είναι δυνατή η αναγνώριση προσώπων που κυκλοφορούν στον πιο κεντρικό δρόμο του Γιαλού, ή στέκονται
μπροστά από την κάμερα με αποτέλεσμα να βλάπτονται οι
προσωπικές τους ελευθερίες.
Όπως μας ενημέρωσαν από την Αρχή, η διακοπή συλλογής και καταγραφής προσωπικών δεδομένων μπορεί να

Το Μαντείο

Καφέ ή ποτό με υπέροχη θέα προς Πέδι
Παιδική Χαρά - Εύκολη πρόσβαση Πάρκινγκ - Ασύρματο Ίντερνετ
Περιοχή Αγίου Ελευθερίου, Χωριό
Τ 22460 71741
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γίνει είτε με την οριστική διακοπή λειτουργίας της κάμερας είτε με την τροποποίηση λειτουργίας της ώστε να μην
είναι δυνατή η αναγνώριση προσώπων. Η τροποποίηση
λειτουργίας θα πρέπει να γίνει με έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
(α) την ανύψωση της κάμερας σε τέτοιο βαθμό ώστε να
μην είναι ορατή η διέλευση ατόμων από το δρόμο, πεζοδρόμιο, κλπ.,
(β) τη θόλωση των προσώπων και άλλων εμφανών
χαρακτηριστικών (με κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα)
όλων των ατόμων που περνούν μπροστά από την κάμερα,
(γ) την μείωση της ευκρίνειας/ανάλυσης της εικόνας
που αναμεταδίδεται στο διαδύκτιο ώστε κανένας διερχόμενος να μην μπορεί να αναγνωριστεί.
Η Αρχή μας ζήτησε να υποβάλουμε εγγράφως τις αντιρήσεις προς τον/την υπεύθυνο/η επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την κάμερα και να
του/της γνωστοποιήσουμε τους παραπάνω τρόπους με τους
οποίους θα πρέπει να σταματήσει η συλλογή και καταγραφή
προσωπικών δεδομένων, κάτι το οποίο ήδη πράξαμε.
Σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997, ο/η υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί
των αντιρρήσεων μας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών και οφείλει να μας ενημερώσει για
τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή για τους λόγους για τους
οποίους, ενδεχομένως, δεν θα ικανοποιήσει το αίτημά μας.
Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, η Αρχή θα εκδώσει επίσημη απόφαση επί του θέματος η οπόια θα πρέπει να
εφαρμοστεί άμεσα. Όπως μας ενημέρωσαν από την Αρχή,
στα 12 χρόνια λειτουργίας της δεν υπάρχει κανένα απολύτως προηγούμενο μη συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις
της Αρχής μια και κάτι τέτοιο θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα.
Τέλος, πέρα από τη νομοθεσία περί προστασίας του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πιστεύουμε ότι κάμερες που είναι στραμένες προς
το λιμάνι της Σύμης, ακόμα κι αν δεν καταγράφουν προσωπικά δεδομένα, καταγράφουν τις κινήσεις των πλοιαρίων
του Λιμενικού και των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού
και θέτουν μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Θέλουμε να
ελπίζουμε ότι οι υπεύθυνοι λειτουργίας τέτοιων καμερών
θα το κατανοήσουν και θα προβούν στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να μη χρειαστεί να αναφερθούμε ξανά σε αυτό
το θέμα.

Ραδιοζώνη Δήμου Σύμης
Προς ομάδα Συμιακών από την Αθήνα και Κ.Μ., Ρόδος
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και την πρόθεσή σας να βοηθήσετε στην επαναλειτουργία της ραδιοζώνης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι, πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι μαζί, με
εκπλήξεις και πρόγραμμα ανανεωμένο. Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι, μάθαμε ποιος-ποιοι έκαναν την καταγγελία. Και πάλι ευχαριστούμε.

Δρόμος Γιαλού- Νημποριού
Προς κ. Εμμ Ζωνουδάκη
Όπως πληροφορηθήκαμε από το Δήμο, στις 29 Δεκεμβρίου θα γίνει η δημοπράτηση του δρόμου. Το έργο αυτό,
είμαστε σε θέση να ισχυριστούμε ότι, περισσότερο ταλαιπώρησε την παρούσα Δημοτική Αρχή παρά τους κατοίκους
της περιοχής, και αυτό γιατί έπρεπε να προστατευτούν οι
περιουσίες των κατοίκων, είτε είχαν γίνει νόμιμα είτε όχι.

Συγκοινωνίες
Προς κ. Γιάννη Τσαμπίκο, Ρόδος και Α.Σ., Σύμη
Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι νόμιμο να νοικιάσει η Μονή
πούλμαν, ειδικά για τις ημέρες στις οποίες αναφέρεστε.
Σίγουρα η υφιστάμενη συγκοινωνία δεν επαρκεί. Τα παράπονα ήταν πολλά και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα. Σε ότι
αφορά την λειτουργία των ταξί τις πρωινές ώρες όμως,
και εδώ υπάρχει πρόβλημα και νομίζουμε ότι θα πρέπει να
απευθυνθείτε τόσο στο γραφείο συγκοινωνιών όσο και στο
σωματείο των ιδιοκτητών ταξί.

Ανορθόγραφα
Προς Π.Κ., Σύμη
Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας και να σας διαβεβαιώσουμε ότι, οι συνεργάτες της εφημερίδας μας ευχαρίστως
θα βοηθήσουν, στην περίπτωση βεβαίως που τους ζητηθεί.
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BASE Jumping στη Σύμη
« Συνέχεια από τη σελίδα 15

Φώτο © SymiGreece.com

Πρωτοχρονιά 2010 στη Σύμη
Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Tην 31η Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και παραμονή
του νέου έτους, ο Δήμος Σύμης καλεί όλους στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Οpera
Hoυuse» για να υποδεχθούμε όλοι μαζί το «Νέο
έτος 2010» με πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Ώρα έναρξης 22:30
Την Πρώτη του Νέου Έτους, ημέρα Παρασκευή

το Εορταστικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- Γενικό σημαιοστολισμό και φωταγώγηση των
Δημοσίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών καταστημάτων και οικιών.
- Τέλεση Δοξολογίας στον Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Ιωάννη στις 11 το πρωί.
- Δεξίωση στο Δημαρχείο.

Μια και το άθλημα δεν είναι καθόλου διαδεδομένο στην Ελλάδα,
ο Στράτος ψάχνει και μελετάει μόνος του τα σημεία από τα οποία
μπορεί να πηδήξει ώστε το άλμα να γίνεται σωστά και με ασφάλεια.
Όπως δήλωσε στα NEA της Σύμης «το να ανακαλύπτεις τέτοια μέρη
και να είσαι ο πρώτος που κάνει άλμα είναι δυνατό συναίσθημα γιατί
ανοίγεις δρόμους και για άλλους. Κάθε μέρος, κάθε άλμα είναι διαφορετικό, το καθένα έχει τη δική του ομορφιά, τη δική του γοητεία.
Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνεις ένα ωραίο άλμα, μια καλή
πτήση και μια ασφαλή προσγείωση».
Ο Στράτος γνώριζε από παλιά ότι στη Σύμη υπάρχει ένας κάθετος
βράχος για αναρρίχηση (κάτι με το οποίο επίσης ασχολείται), αλλά
δεν είχε ξανάρθει μέχρι τώρα και είχε να πει τα καλύτερα λόγια: «Η
Σύμη είναι ένα ιδιαίτερο νησί ξεχωριστής ομορφιάς και ο Αη Γιώργης είναι μια φοβερή παραλία. Φυσικά η δικιά μου πρώτη εικόνα
ήταν ακόμα πιο θεαματική γιατί την είδα από ψηλά... πέταξα πάνω
από την παραλία... τρομερά συναισθήματα. Είναι ένα μέρος που
αγάπησα και θα επισκευθώ πολλές φορές, όπως και πολλοί άλλοι
σαν κι εμένα από όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ τον Αη Γιώργη και τον
Πανορμίτη».
Και συμπήρωσε: «Έχω ένα όραμα... θα ήθελα ορισμένα πράγματα που τα βλέπουμε μόνο στην τηλεόραση να γίνουν πραγματικότητα και στην Ελλάδα, γιατί έχουμε φοβερά μέρη που είναι αναξιοποίητα, αλλά χρειάζονται ανοιχτά μυαλά. Και δω θα ήθελα να
συγχαρώ τον Δήμαρχό σας γιατί έχει αυτό το προσόν, και πιστεύω
θα καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε μια ιδιαίτερη εκδήλωση το
καλοκαίρι που δεν θα έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα...».
33 φωτογραφίες και 2 βίντεο
από την πτώση στον Άη Γιώργη
βρίσκονται στην ιστοσελίδα
www.SymiGreece.com/basejumping.htm

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. και οι αθλητές του Α.Ο.Σ. ευχαριστούν δημόσια τον Μητροπολίτη Σύμης κ. Χρυσόστομο και την
εφορεία της Ι. Μ. Πανορμίτου για την δωρεάν παραχώρηση χώρου κατά την διάρκεια των εορταστικών
εκδηλώσεων του Πολιούχου, προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά το σωματείο.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Κ.Ε.Π.
WATER Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
		
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
Δ.Ε.Η.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

2246370110
2246360413
2246360400
2246070005
2246360419
2246071111
2246071205
2246071429
2246071338
2246071315

ΙΑΤΡΕΙΑ
ΓΥΑΛΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ

2246071290
2246071316

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΧΑΡ.
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣ..

2246071272
2246072050

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝ.

2246071888

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΑΛΦΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2246072294
2246071085
2246071332

ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΑΝΕΣ
ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ
SYMI TOURS

2246071100
2246071077
2246071307

ΤΑΞΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ
ΘΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6945226348
6974623492
6945252308
6946568731
6945531676
6944105596
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Σάρωσε ο Α.Ο.Σ!
Α.Ο.Σ. – Πετρώνας 6–1
Δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Πετρώνα ο
Α.Ο. Σύμης. Η ομάδα μας σάρωσε με 6-1 τον αντίπαλο
στο Καρακόνερο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του
Β΄ Ομίλου της δεύτερης κατηγορίας και σημείωσε την
πέμπτη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα. Τέσσερα γκολ
πέτυχε ο Λουκίσσας, ενώ από μία φορά βρήκαν τα αντίπαλα δίχτυα οι Στεφάνου και Τσίκκης.
Την επόμενη αγωνιστική στο δρόμο μας θα βρεθεί ο
Διγενής Κοσκινού, ο οποίος μαζί με τον Ευαγόρα είναι
τα δύο φαβορί για άνοδο στην Α΄ κατηγορία.

Επιτέλους «τρίποντο»!
Π.Α.Σ Ασκληπειού – Α.Ο.Σ.: 2–3
Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 3-2 πανηγύρισε το
παιδικό τμήμα του Α.Ο. Σύμης απέναντι στον αξιόμαχο Π.Α.Σ Ασκληπειού, για την 8η αγωνιστική του Β΄
Ομίλου των Υποδομών.
Για την ομάδα μας δύο φορές βρήκε τα δίχτυα του
Π.Α.Σ ο Μισσός, ενώ το τρίτο γκολ σημειώθηκε από
τον Ριζόπουλο.

Καλό ταξίδι πρόεδρε…
Φτωχότερος είναι από την Τετάρτη 9/12 ο
αθλητικός κόσμος της Δωδεκανήσου. Ο πρόεδρος της Ε.Π.Σ.Δ, Κλεόβουλος Χατζηγεωργίου, δεν είναι πια κοντά μας καθώς άφησε την
τελευταία του πνοή, σε ηλικία 56 ετών, στο
Νοσοκομείου της Ρόδου όπου νοσηλευόταν
στην εντατική.
Ο άνθρωπος που κόσμησε με την παρουσία
του τον χώρο του ποδοσφαίρου αποτέλεσε το
πρώτο θύμα του ιού της νέας γρίπης στο νομό
μας σκορπώντας θλίψη στους συγγενείς τους,
στον κόσμο του ποδοσφαίρου και γενικά της
Δωδεκανήσου όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.
Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην κηδεία
του και σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια,
έσπευσαν στον Αγ. Λουκά της Σορωνής, για το
τελευταίο αντίο. Ανάμεσα στο πλήθος, μεταξύ
άλλων, απλοί πολίτες, φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι αλλά και εκπρόσωποι των τοπικών
αρχών από Δήμους και Νομαρχία. Το παρών
έδωσε και ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ Βασίλης Γκαγκάτσης.
Το κλίμα βαρύ, με τους περισσότερους να
μην μπορούν να πιστέψουν πως ο Κλεόβουλος Χατζηγεωργίου έφυγε για το αιώνιο ταξίδι.
Πλέον, η θύμησή του και η προσφορά του στον
χώρο του ποδοσφαίρου, γίνονται οδηγός για
τους νεότερους, που καλούνται να προσφέρουν
με τον ίδιο ζήλο, στο άθλημα που τόσο αγάπησε.
Το κενό, είναι δυσαναπλήρωτο πρόεδρε
και στην οικογένειά σου και σε όσους έσφιξες
απλά το χέρι. Καλό ταξίδι και σε ευχαριστούμε
για όλα...
Λόγω του θανάτου του προέδρου της
Ε.Π.Σ.Δ αναστέλλονται από την Τετάρτη 9
Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου όλες οι ποδ/κές δραστηριότητες των
σωματείων.
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της Σύμης

Αθλητική ενημέρωση για τη
Σύμη τώρα και στο διαδύκτιο

www.SymiGreece.com/grsport

Βαθμολογία (8η αγωνιστική)
1. Ευαγόρας 		
2. Διγενής		
3. Ασπίς Σαλάκου
4. Α.Ο.Σ		
5. Θύελλα Πυλώνας
6. Π.Α.Σ. Ασκληπειού
7. Ε.Ν.Α.		
8. Ο.Φ. Ιστρίου		
9. Απόλλων Απολλώνων
10. Ροδιακός		
11. Δαμάγητος		
12. Πετρώνας		

22 (7 1 0) 27:0
20 (6 2 0) 29:6
20 (6 2 0) 22:4
16 (5 1 2) 18:8
11 (3 2 3) 19:12
10 (3 1 4) 14:14
10 (3 1 4) 16:19
9 (3 0 5) 13:14
6 (4 0 4) 16:12
5 (1 2 5) 12:26
3 (1 0 7) 9:47
0 (0 0 8) 4:37

(+27)
(+23)
(+18)
(+10)
(+7 )
(0)
(-3)
(-1)
(+4)
(-14)
(-38)
(-33)

Ο 1ος προβιβάζεται στην Α1, ο 2ος δίνει αγώνα μπαράζ για την Α1,
ο 3ος προβιβάζεται στην Α2, ο 4ος δίνει αγώνα μπαράζ για την Α2.

Β΄ Όμιλος Υποδομών
1. Νίκη Ρόδου 22 (8) 7-1-0 27:2 (+25) | 2. Ηρακλής Λάρδου 18
(8) 6-0-2 25:6 (+19) | 3. Απόλλων Καλυθιών 16 (8) 5-1-2 12:9
(+3) | 4. Δόξα Ψίνθου15 (7) 5-0-2 21:11 (+10) | 5. Διγενής 13 (7)
4-1-2 13:8 (+5) | 6. Π.Α.Σ. Ασκληπειού 13 (8) 4-1-3 14:11 (+3) |
7. Αστέρας Μασσάρων 11 (8) 2-5-1 11:13 (-2) | 8. Α.Ο.Σ. 10 (6)
3-1-2 15:12 (+3) | 9. Δωριέας 6 (8) 2-0-6 12:23 (-11) | 10. Κλεόβουλος 5 (8) 1-2-5 7:20 (-13) | 11. Απόλλων Απολλώνων 0 (7)
0-0-7 0:21 (-21) | 12. Κολλέγιο Ρόδου 0 (7) 0-0-7 0:21 (-21)

Βαριά άρρωστος…
Α.Ο.Σ. – Ήλιος Ιαλυσού 59–63
Μακριά από τη νίκη έμεινε για άλλη μία αγωνιστική ο
Α.Ο. Σύμης στο μπάσκετ, καθώς γνώρισε την ήττα με 63-59
από τον Ήλιο Ιαλυσού. Ο αντίπαλος ήταν πιο έμπειρος και
ψύχραιμος στα τελευταία λεπτά και έχοντας πολυφωνία στο
σκοράρισμα (οι Παντσέλιας, Φωτεινόπουλος και Ντρέγκος
πέτυχαν διψήφιο αριθμό πόντων) πέτυχε σπουδαίο «διπλό»
στη δύσκολη έδρα μας.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν αποφασισμένοι να κερδίσουν
και παίζοντας καλή άμυνα προηγήθηκαν 8-18 στο δεκάλεπτο
και 21-32 στο ημίχρονο. Όμως ο Α.Ο.Σ, έχοντας για πρώτη
φορά στον πάγκο του τον Μυλωνάκη Κ. (ο Νίκος Δάλλης
έφυγε με μετάθεση στη Βέροια) «γύρισε» το ματς με τρίποντα και το παιχνίδι έγινε ντέρμπι. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο
Ήλιος είχε σταθερά διαφορά 4-5 πόντων και τελικά πήρε τη
νίκη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τρίτο λεπτό της δ’ περιόδου
αποβλήθηκε ο αθλητής του Ήλιου Καρταπάνης γιατί εξύβρισε τον α’ διαιτητή. Παράπονα είχαν και οι δύο ομάδες από
τη διαιτησία.
Τα δεκάλεπτα: 8-18, 21-32(ημ.), 44-45, 59-63
Διαιτητές: Πετρίδης- Θεοδοσίου
Α.Ο. Σύμης (Μυλωνάκης Κ.): Αγγελακόπουλος 7, Μακρόπουλος 10, Λουκίσσας, Τσαβαρής Γ. 1, Μυλωνάκης Ν. 21(4),
Κοτσώνας 7, Φουντουραδάκης 12, Μανωλέσκος 1, Χατζηπέτρος, Κούτρας, Ζουρούδης, Διακοκολιός.
Ήλιος Ιαλυσού (Χατζηκαλημέρης): Γιάκλος, Παντσέλιας
11, Ταβερνάρης 6(1), Φωτεινόπουλος 11, Ντρέγκος 10, Καρταπάνης 8, Φωτείνης 7, Ναλμπάντης 2, Γεωργάς 8, Κώτσης,
Σωτηρίου.

Πρωτοπορίες…
Έσκασε «βόμβα» στο τοπικό μπάσκετ με τους προπονητές
που δεν είναι κάτοχοι διπλώματος. Κι αυτό γιατί στην Τ.Ε.
Ε.Ο.Κ. έχει σταλθεί έγγραφο από τον Σ.Ε.Π.Κ, σύμφωνα με
το οποίο απαγορεύεται η καθοδήγηση ομάδας από προπονητή
που δεν έχει το σχετικό δίπλωμα.
Κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ορθή η κίνηση αλλά
αμφιβάλλω αν υπάρχουν αρκετοί διπλωματούχοι σε νησιά
ακόμη μικρότερα από την Σύμη…

Το τοπικό μπάσκετ
«αργοπεθαίνει»…
Την απόφαση να επαναρχίσουν τα τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ πήρε η Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου. (Να θυμίσουμε ότι είχε
αναστείλει προσωρινά τη διεξαγωγή τους λόγω οικονομικών
προβλημάτων). Παρά το γεγονός ότι τα χρήματα δεν επαρκούν
για να καλύψουν τις ανάγκες, βρέθηκαν λύσεις και μάλιστα η
Τ.Ε. θα βάλει κάποια επιπλέον χρήματα στο ταμείο της, όπως
δεσμεύτηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Μιαούλης. Έτσι
η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει κανονικά παιχνίδια και για τα
μικρότερα πρωταθλήματα.
Το θέμα βέβαια είναι πόσο θα μπορέσει να κρατήσει αυτό,
αφού είναι γνωστό ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και όχι
βιώσιμα για την κανονική λειτουργία της Τ.Ε. Το θετικό είναι
ότι έγινε το πρώτο βήμα κι έτσι θα οριστούν κανονικά αγώνες
για πολλά πρωταθλήματα.

Βαθμολογία (6η αγωνιστική)
1. Κολλέγιο Ρόδου
2. Ελπίδα Πεταλούδων
3. Α.Ο. Παντηλιακός
4. Ε.Α. Καλύμνου
5. Ήλιος Ιαλυσού		
6. Α.Ο.Σ.		
7. Αίολος Κεφάλου
8. Κλεόβουλος Λίνδου
9. Σταυρός Καλυθιών

9 (4-1) 327-291(+36)
8 (4-0) 303-188(+115) [5 αγώνες]
8 (3-2) 269-267(+2)
7 (3-1) 259-208(+51) [5 αγώνες]
7 (3-1) 236-186(+50) [5 αγώνες]
6 (1-4) 256-312(-56) [5 αγώνες]
5 (1-3) 221-246(-25) [4 αγώνες]
5 (1-3) 202-265(-63) [4 αγώνες]
5 (0-5) 216-326(-110)

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

ΤΟΡ 10 (σε παρένθεση οι συμμετοχές)
1. Χατζηφούντας Γ. (Α.Ο. Παντηλιακός) 102 (5)
2. Πολυχρονίου (Ελπίδα Πεταλούδων) 92 (4)
3. Αλιφέρης (Α.Ο. Παντηλιακός) 92 (5)
4. Μελής (Κολλέγιο Ρόδου) 74 (4)
5. Καλλιγάς (Κολλέγιο Ρόδου) 70 (5)
6. Τσαλής (Ε.Α. Καλύμνου) 65 (4)
7. Κουτσαργιώτης (Κολλέγιο Ρόδου) 59 (5)
8. Παντσέλιας (Ήλιος Ιαλυσού) 53 (4)
9. Μυλωνάκης (Α.Ο. Σύμης) 52 (4)
10. Φωτεινόπουλος (Ήλιος Ιαλυσού) 48 (4)
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Ταξίδι Αστραπή
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr

Διήμερο ταξίδι πραγματοποίησε ο στη γραμμή Πειραιάς-Αίγινα-Πειραιάς, με
Δήμαρχος, στις 8 και 9 Δεκεμβρίου απόφαση της εταιρείας, θα διακόψει την
στην Αθήνα, συνοδευόμενος από τον εκτέλεση των δρομολογίων του από τις 15
Γεν. Διευθυντή της ΑΝΕΣ κ. Βασ. Δεκεμβρίου και για ένα μήνα, για ετήσια
Παπακαλοδούκα.
συντήρηση, ώστε εγκαίρως να είναι έτοιμο
Σκοπός του ταξιδιού οι επαφές με να επαναδρομολογηθεί την περίοδο των
τραπεζικούς παράγοντες, αλλά και με τον Απόκρεω.
υπουργό Μεταφορών και Υποδομών
κ. Ρέππα, στον οποίο τέθηκε το
αίτημα της επιδότησης των έξτρα
ƪ/ī ƶƸưƬ ƭƭ
δρομολογίων που πραγματοποιεί η
ƧƴƳ
30/11/09
ƪƻƶ 20/12/09
εταιρεία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς
ǻǼȊȉǼȇǹ
ȉȇǿȉǾ
ȉǼȉǹȇȉǾ
ȆǼȂȆȉǾ
ȆǹȇǹȈȀǼȊǾ
ȈǹǺǺǹȉȅ
ȀȊȇǿǹȀǾ
μήνες, και το παθητικό που προκύπτει
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
από αυτά.
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ
ǹȃ
Η ΑΝΕΣ δια των εκπροσώπων
ȈȊȂǾ
07.00
ȇȅǻȅ
15.00 ȈȊȂǾ
07.00 ȈȊȂǾ
14.45 ȈȊȂǾ
07.00 ȈȊȂǾ
15.00
ȇȅǻȅ
08.50 ǻ
ȈȊȂǾ
16.50 ǻ ȇȅǻȅ
08.50 15.00 ȇȅǻȅ
16.35 17.00 ȇȅǻȅ
08.50 09.15 ȇȅǻȅ
16.50 17.30
της παρέδωσε στον Υπουργό
ȈȊȂǾ
16.50 ǻ ȈȊȂǾ
18.50 ǻ ȈȊȂǾ
11.05 ǻ ȈȊȂǾ
19.20 ǻ
σχετικό υπόμνημα. Ακόμη, οι
ƧƴƳ 21/12/09 ƪƻƶ 03/01/10
δύο παράγοντες της ΑΝΕΣ είχαν
ǻǼȊȉǼȇǹ
ȉȇǿȉǾ
ȉǼȉǹȇȉǾ
ȆǼȂȆȉǾ
ȆǹȇǹȈȀǼȊǾ
ȈǹǺǺǹȉȅ
ȀȊȇǿǹȀǾ
συνάντηση με τον βουλευτή του
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ
ǹȃ
ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Νικητιάδη, τον οποίο
ȈȊȂǾ
07.00 ȇȅǻȅ
17.00 ȈȊȂǾ
07.00 ȈȊȂǾ
07.00
ȈȊȂǾ
15.00
και ενημέρωσαν εκτενώς για τα
ȇȅǻȅ
08.50 ǻ ȈȊȂǾ 18.50 ǻ ȇȅǻȅ
08.50 17.00 ȇȅǻȅ
08.50 17.00
ȇȅǻȅ
16.50 17.30
προβλήματα της ακτοπλοϊας στα
ȈȊȂǾ
18.50 ǻ ȈȊȂǾ
18.50 ǻ
ȈȊȂǾ
19.20 ǻ
Δωδεκάνησα. Ο κ. Νικητιάδης
ƧƴƳ 04/01/10 ƪƻƶ 10/01/10
δήλωσε ότι, κάθε δίκαιο αίτημα της
ǻǼȊȉǼȇǹ
ȉȇǿȉǾ
ȉǼȉǹȇȉǾ
ȀȊȇǿǹȀǾ
ȆǼȂȆȉǾ
ȆǹȇǹȈȀǼȊǾ
ȈǹǺǺǹȉȅ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ΑΝΕΣ θα το υποστηρίζει.
ǹĭ
ǹȃ
ǹĭ
ǹȃ
ǹĭ
ǹȃ
ǹĭ
ǹȃ
ǹĭ
ǹȃ
ǹĭ
ǹȃ
Στο σημείο αυτό να σας
ȈȊȂǾ
07.00 ȇȅǻȅ
17.00
ȈȊȂǾ
07.00 ȈȊȂǾ
14.45
ȈȊȂǾ
15.00
ενημερώσουμε ότι ο Δήμαρχος έθεσε
ȇȅǻȅ
08.50 ǻ ȈȊȂǾ 18.50 ǻ
ȇȅǻȅ
08.50 15.00 ȇȅǻȅ
16.35 17.00
ȇȅǻȅ
16.50 17.30
στον κ. Ρέππα την ανάγκη κάλυψης
ȈȊȂǾ
16.50 ǻ ȈȊȂǾ
18.50 ǻ
ȈȊȂǾ
19.20 ǻ
των λειτουργικών εξόδων των
ƪ/ī - Ƴ/ī ƴƵƻƷƪƸƶ
αφαλατώσεων από το υπουργείο,
ƧƴƳ 13/11/09 ƪƻƶ 20/12/09
με το ποσό των 700.000 ευρώ το
ȆǹȇǹȈȀǼȊǾ
ȈǹǺǺǹȉȅ
ȀȊȇǿǹȀǾ
ǻǼȊȉǼȇǹ
ȉȇǿȉǾ
ȉǼȉǹȇȉǾ
ȆǼȂȆȉǾ
χρόνο. Να σημειωθεί ότι η μεταφορά
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
νερού με τα υδροφόρα πλοία μέχρι
07:00
ȈȊȂǾ
07.00
Ȁȍ
06.00
ȇȅǻȅ
11.00
Ȁȍ
06.00
ȇȅǻȅ
14.00
ȈȊȂǾ
πρότινος κόστιζε περί τα 3.000.000
ȈȊȂǾ
15.40 ǻ ȇȅǻȅ
08:40 09.00 ȇȅǻȅ
08.40 11.00 ȃǿȈȊȇȅ 07.30 07.45 ȈȊȂǾ
12.35 13.05 ȃǿȈȊȇȅ 07.30 07.45
ευρώ κατ’ έτος.
12.35 13.05 ȉǾȁȅ
09.00 09.20 ȉǾȁȅ
15.15 15.30 ȉǾȁȅ
09.00 09.20
ȀǹȈȉ/ǽȅ13.40 14.00 ȈȊȂǾ
Εκτός από την παραπάνω
ȇȅǻȅ
18.40 19.15 ȉǾȁȅ
15.15 15.30 ȈȊȂǾ
11.30 11.55 ȃǿȈȊȇȅ 16.55 17.05 ȈȊȂǾ
11.30 11.55
επίσκεψη, ο Δήμαρχος είχε επαφή
ȈȊȂǾ 20.55 ǻ ȃǿȈȊȇȅ 16.55 17.05 ȇȅǻȅ
13.35 14.15 Ȁȍ
18.40 ǻ ȇȅǻȅ
13.35 14.15
Ȁȍ
18.40 ǻ ȀǹȈȉ/ǽȅ 18.55 19.05
ȀǹȈȉ/ǽȅ 18.55 19.05
με την υφυπουργό Υγείας κ. Φ.
ȇȅǻȅ
23.45 ǻ
ȇȅǻȅ
23.45 ǻ
Γεννηματά, στην οποία έθεσε υπόψη
ƧƴƳ
21/12/09
ƪƻƶ
03/01/10
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
ǻǼȊȉǼȇǹ
ȉȇǿȉǾ
ȉǼȉǹȇȉǾ
ȆǼȂȆȉǾ
ȆǹȇǹȈȀǼȊǾ
ȈǹǺǺǹȉȅ
ȀȊȇǿǹȀǾ
Σύμη στον τομέα της υγείας, και για
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
τα οποία προ μηνός την ενημέρωσε
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ȇȅǻȅ
11.00 Ȁȍ
06.00 ȇȅǻȅ
11.00 Ȁȍ
06.00
ȇȅǻȅ
09.00
με επιστολή του. Η κ. Γεννηματά
ȈȊȂǾ
12.35 13.05 ȃǿȈȊȇȅ 07.30 07.45 ȈȊȂǾ
12.35 13.05 ȃǿȈȊȇȅ 07.30 07.45
ȀǹȈȉ/ǽȅ 13.40 14.00
ενημέρωσε, με τη σειρά της, τον
ȉǾȁȅ
15.15 15.30 ȉǾȁȅ 09.00 09.20 ȉǾȁȅ
15.15 15.30 ȉǾȁȅ
09.00 09.20
ȇȅǻȅ
18.40 ǻ
Δήμαρχο ότι η επιστολή που έλαβε,
ȃǿȈȊȇȅ 16.55 17.05 ȈȊȂǾ 11.30 11.55 ȃǿȈȊȇȅ 16.55 17.05 ȈȊȂǾ
11.30 11.55
κοινοποιήθηκε από το γραφείο της
Ȁȍ
18.40 ǻ ȇȅǻȅ
13.35 14.15 Ȁȍ
18.40 ǻ ȇȅǻȅ
13.35 14.15
ȀǹȈȉ/ǽȅ 18.55 19.05
ȀǹȈȉ/ǽȅ18.55 19.05
τόσο στον βουλευτή κ. Κρεμαστινό
ȇȅǻȅ
23.45 ǻ
ȇȅǻȅ
23.45 ǻ
όσο και στον κ. Νομάρχη, από τους
ƧƴƳ
04/01/10
ƪƻƶ 10/01/10
οποίους ζήτησε να συμπεριλάβουν
ǻǼȊȉǼȇǹ
ȉȇǿȉǾ
ȉǼȉǹȇȉǾ
ȆǼȂȆȉǾ
ȆǹȇǹȈȀǼȊǾ
ȈǹǺǺǹȉȅ
ȀȊȇǿǹȀǾ
τα όποια προβλήματα της Σύμης, σ’
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
αυτά του νομού Δωδεκανήσου.
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ

Νέα της ΑΝΕΣ
Εξαιτίας των άσχημων καιρικών
συνθηκών, έγιναν τροποποιήσεις στο
πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων
των πλοίων, με αποτέλεσμα τη
μικρή ταλαιπωρία του επιβατηγού
κοινού. Το πλοίο «Άγιος Νεκτάριος
Αίγινας» που δραστηριοποιείται
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