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Tourist Exhibition
"Philoxenia 2009"
The Municipality of Symi took part again this year
in the 25th International Tourist Exhibition “Philoxenia” in Thessaloniki, distributing printed and
electronic material from the kiosk of the Dodecanese Organisation of Tourism (DOT). The kiosk was
154 square metres and as every year, it hosted all the
county’s islands.

Stathis Kousournas
MP visits Symi
Unacceptable behaviour towards the institution of

Local Gorernment by the MPs Kremastinos & Zoidis
The News of Symi
in English: pages 5-12
BY DIMITRIS CHRYSOCHOOS chrysochoosd@yahoo.gr

“We welcome Mr Kousournas now as an MP to our
island, and I‘d like to mention that even though he is the
third Government MP to visit Symi recently, in effect he
is the first one, since the previous two did not inform the
Municipal Authorities of their arrival”.
With these words, the Mayor Mr Papakalodoukas
greeted Mr Stathis Kousournas in the afternoon of 16
November at his office in the presence of members of the
Symi Council and some of the island’s citizens. It was Mr
Kousournas’s first visit to Symi as an MP as until now
(and before the recent election) he used to be welomed

4»
ΔΕΗ & Συνήγορος του Πολίτη

as a deputy leader of the Dodecanese Prefecture.
Mr Kousournas knows about many of Symi’s major
issues, not least its program of public works, and asked
the Mayor for a detailed discussion so that he could assist
the Municipal Authorities in case of difficulties. The
Mayor, the President of the Council and the Councilors
briefed him about the works that are taking place at
present and also the ones that need to start as soon as
possible.
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Ο Βουλευτής Στάθης
Κουσουρνάς στη Σύμη

Giannis Maheridis (left) and Angela Gkerekou
(centre) at the kiosk of DOT. Photo © www.nad.gr

Τουριστική Έκθεση
Philoxenia 2009
Στην 25η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia»
της Θεσσαλονίκης συμμετείχε και φέτος ο Δήμος
Σύμης, διανέμοντας έντυπο και ψηφιακό διαφημιστικό
υλικό από το περίπτερο του Δωδεκανησιακού Οργανισμού Τουρισμού (ΔOT), 154 τ.μ., που όπως κάθε χρόνο
φιλοξένησε όλα τα νησιά του νομού.
Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 29 Οκτωβρίου έως
την 1η Νοεμβρίου και το Δήμο Σύμης εκπροσώπησε ο
κ. Στέλιος Δερμιτζάκης, ο οποίος δήλωσε στα ΝΕΑ της
Σύμης ότι «υπήρχε μεγάλη προσέλευση επισκεπτών
- τουριστικών φορέων, δημοσιογράφων και απλού
κοινού – στη διάθεση των οποίων μοιράστηκαν συνολικά 1000 cd και 1000 προσπέκτους για τη Σύμη». Το
παρόν από το νησί έδωσε και ο τουριστικός πράκτορας
κ. Γιώργος Καλοδούκας.
Στην Έκθεση, σημαντική για την προσέλκυση τουρισμού από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Βαλκανική αγορά,
παρευρέθηκαν επίσης ο Νομάρχης Γιάννης Μαχαιρίδης
και η αρμόδια Αντινομάρχης Δέσποινα Διακοσταυριανού, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με
την υφυπουργό Τουρισμού και Πολιτισμού Άντζελα
Γκερέκου και να αποσπάσουν τη δέσμευσή της ότι τα
Δωδεκάνησα θα είναι μες στους προορισμούς που θα
επισκεφθεί στο πλαίσιο των περιοδειών της το προσεχές διάστημα.
Η κα Διακοσταυριανού μάλιστα, δήλωσε δικαιωμένη από τις επιλογές του ΔΟΤ να ενθαρρύνει και να
υποστηρίζει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, διαπιστώνοντας πως αυτό αποτελεί πρώτη προτεραιότητα
για τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Ε.Γ

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
“Όταν ανοίγει
ένα ασφαλιστικό,
κλείνουν δέκα
δρόμοι”
Γιάννης Μπογιόπουλος
από το «Εψιλον»

The Exhibition took place in the International
Exhibition Centre of Thessaloniki from the 29th of
October until the 1st of November and the Municipality of Symi was represented by Mr. Stelios Dermitzakis, who speaking to The News of Symi said
“there was a very high attendance of visitors (tourism bodies, journalists and the general public) and a
total of 1,000 cds and 1,000 leaflets about Symi were
given out”. The tourst agent from Symi, Mr Giorgos
Kalodoukas was also present.

Continued on page 10»

Απαράδεκτη η συμπεριφορά Κρεμαστινού-Ζωίδη προς το
θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr
«Καλωσορίζουμε τον κ. Κουσουρνά σαν βουλευτή πλέον
στο νησί μας, και θα ήθελα να επισημάνω ότι παρ’ ότι είναι
ο κατά σειρά τρίτος κυβερνητικός βουλευτής που επισκέπτεται τη Σύμη, στην ουσία είναι ο πρώτος αφού οι προυγούμενοι
δύο δεν ενημέρωσαν τις Δημοτικές Αρχές για την άφιξή τους».
Με τα λόγια αυτά υποδέχτηκε ο Δήμαρχος κ. Παπακαλοδούκας τον κ. Στάθη Κουσουρνά στις 16 Νοεμβρίου το
απόγευμα στο γραφείο του παρουσία μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου από την πλειοψηφία και μειοψηφία αλλά και
δημοτών. Ο κ.Κουσουρνάς πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψή του σαν βουλευτής στη Σύμη μιας και μέχρι πριν λίγο
είχαμε συνηθίσει να τον υποδεχόμαστε σαν αντινομάρχη.
Γνώστης των προβλημάτων του νησιού μας, ιδιαίτερα
στον τομέα των έργων ζήτησε από τον Δήμαρχο λεπτομερή
ενημέρωση ώστε να συνδράμει την Δημοτική Αρχή σε περίπτωση δυσχερειών. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τον ενημέρωσαν για όλα τα έργα που εκτελούνται αλλά
και αυτά που θα πρέπει να εκτελεσθούν το ταχύτερο δυνατό.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την στελέχωση και σωστή
λειτουργία του Πολυδύναμου ιατρείου καθώς και στην κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος, όπου η διευθύντρια και
δημοτική σύμβουλος κ. Ανδρουτσοπούλου ανέλυσε το πρόβλημα στελέχωσης, καθώς και για την ένταξη του εμπορικού
προβλήτα στης Ξινίδας το Γυάλι σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
Ο βουλευτής σε ότι αφορά το Πολυδύναμο Ιατρείο
ζήτησε να μάθει εάν έχει σταλεί κάποιο υπόμνημα στο
αρμόδιο υπουργείο και υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει , για
δε το εμπορικό λιμάνι τόνισε ότι η Σύμη είναι το μοναδικό νησί που έχει ώριμη μελέτη για ένταξη του έργου,
ωστόσο θα πρέπει να επαγρυπνούν οι Αρχές του νησιού
γιατί και άλλα νησιά ετοιμάζουν μελέτες για έργα παρόμοια.
Σε γενικές γραμμές, η συνάντηση ήταν εποικοδομητική και
αν κρίνουμε από το κλίμα που επικράτησε κατά τη διάρκειά
της ο βουλευτής κ. Κουσουρνάς είναι πρόθυμος να βοηθήσει.
Σε ότι αφορά τις αιχμές του Δημάρχου για τους άλλους
δύο κυβερνητικούς βουλευτές αυτές οφείλονται στο ότι από
την παραμονή της εορτής του Πανορμίτη τόσο ο κ. Κρεμαστινός όσο και ο κ. Ζωίδης ήρθαν στο νησί μας χωρίς να ενημερώσουν τον Δήμαρχο ή το Δημοτικό Συμβούλιο για την
επίσκεψή τους και να ζητήσουν συνάντηση για ενημέρωση.

Ο Δήμαρχος όπως μας είπε ο ίδιος ενημερώθηκε αργά το
απόγευμα της παραμονής ενώ πήγαινε στο μοναστήρι, ενώ
δεν παρέλειψε να εκφράσει την επόμενη ημέρα στους ίδιους
τους βουλευτές την δυσαρέσκειά του για αυτή την συμπεριφορά τους απέναντι στην Δημοτική Αρχή, συμπεριφορά
που ούτε βουλευτής της προηγούμενης κυβέρνησης (Ν.Δ.)
δεν είχε επιδείξει. Φυσικά, την επομένη των Ταξιαρχών τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού μας ασχολήθηκαν με το
θέμα ζητώντας από τον Δήμαρχο περισσότερες λεπτομέρειες.
Συνέχεια στη σελίδα 3»
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ΤΑ ΝΕΑ
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της Σύμης

Από τη Σύνταξη
ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης συμπλήρωσαν ήδη 2 χρόνια κυκλοφορίας! Θέλουμε να πιστεύουμε ότι συμβάλαμε
έστω και λίγο στην καλύτερη ενημέρωση των απανταχού Συμιακών αλλά και όλων των φίλων της Σύμης είτε
διαβάζουν ελληνικά είτε όχι αφού μέσω της αγγλόφωνης έκδοσης μπορέσαμε να “μιλήσουμε” τόσο στους
Συμιακούς του εξωτερικού που ίσως να μην μιλόυν
ελληνικά, όσο και στους μη Έλληνες κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.
Εδώ και λίγες εβδομάδες, η εφημερίδα μας απέκτησε τη δική της επίσημη ιστοσελίδα (www.SymiNews.
com), όπου μπορεί ο καθένας να κατεβάσει την εφημερίδα κάθε μήνα, να διαβάσει παλιότερα φύλλα, ακόμα και να “ξεφυλλίσει” την εφημερίδα στην οθόνη του
υπολογιστή με τη βοήθεια ενός ποντικιού. Την σχεδίαση και κατασκευή της ιστοσελίδας ανέλαβε αφιλοκερδώς η SymiGreece.com και μέσα σε λιγότερο από ένα
μήνα περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες μπήκαν στην
ιστοσελίδα και διάβασαν την εφημερίδα μας.
Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Στόχος μας είναι η περαιτέρω διεύρυνση της εφημερίδας με περισσότερες σελίδες, ίσως και με πιο συχνή κυκλοφορία. Όλ’ αυτά όμως
προϋποθέτουν μεγαλύτερα έσοδα από διαφημίσεις (που
αποτελούν τον μοναδικό οικονομικό πόρο της εφημερίδας), και περισσότερους συνεργάτες που να θέλουν
να ασχοληθούν με τη δημοσιογραφία και να μάθουν τα
μυστικά μιας έκδοσης.
Χ.Μ.

Η Γιορτή του Πανορμίτη στη Σύμη

Κοσμοσυροή και φέτος στη Σύμη για τη γιορτή του Πανορμίτη παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Περισσότεροι από
3.000 κόσμου επισκέφτηκαν τη Μονή ανήμερα της γιορτής
των Ταξιαρχών στις 8 Νοεμβρίου. Ο ισχυρός άνεμος και η
δυνατή βροχή δεν πτόησαν τους επισκέπτες που κατέκλησαν
τη Μονή και ακολούθησαν την Ιερή Εικόνα κατά την περιφορά
της στους δρόμους γύρω από το Μοναστήρι.
Τον Δήμαρχο Σύμης συνόδευσε κατά την περιφορά ο πρώην
Υφυπουργός Ναυτιλίας κος Πάνος Καμμένος, ενώ παρόντες
στο τέλος της περιφοράς ήταν και οι βουλευτές Δωδεκανήσου
κοι Κρεμαστινός και Ζωίδης.
Παρά το απαγορευτικό απόπλου που διήρκησε για αρκετές
ώρες, και όπως μας ενημέρωσαν από την ΑΝΕΣ, έκτακτα δρομολόγια εξυπηρέτησαν τον κόσμο και όλοι οι επισκέπτες επέστρεψαν στη Ρόδο το ίδιο βράδυ. Περισσότερες
φωτογραφίες από τη φετινές εκδηλώσεις στον
Πανορμίτη μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
www.SymiGreece.com/panormitis09gr.htm
Χ.Μ.
Ο Κοινωνικός Σύλλογος Συμαίων «Ο Πανορμίτης» όπως έχει ήδη
ανακοινωθεί, θεσπίζει ένα νέο βραβείο με το οποίο θα τιμούνται επιστημονικές, λογοτεχνικές ή καλλιτεχνικές προσφορές που σχετίζονται
με τη Σύμη. Το νέο βραβείο θα χορηγείται εις μνήμη του καθηγητή
Σωτηρίου Αγαπητίδη.
Όσοι αναγνώστες επιθυμούν να δημοΣτη πρώτη εφαρμογή του θα τιμηθεί ο συγγραφέας ιστορικής ή
σιεύσουν
Χριστουγεννιάτικες ευχές στα
λαογραφικής ή γλωσσολογικής ή άλλης εργασίας που αναφέρεται
ΝΕΑ
της
Σύμης
στο φύλλο Δεκεμβρίου
στην ιστορία και τον πολιτισμό της Σύμης.
παρακαλούνται
να
επικοινωνήσουν με τη
Οι συγγραφείς έργων που παρουσιάστηκαν κατά τα τελευταία
σύυνταξη
της
εφημερίδας
το αργότερο
πέντε χρόνια (2005-2009), μπορούν ν’ αποστείλουν τα έργα τους
μέχρι
10
Δεκεμβρίου.
μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2009 στη διεύθυνση του Συλλόγου «Πανορμίτης» (οδός Κολοκοτρώνη 82, Πειραιάς, Τ.Κ. 18535, τηλ. και FAX
2104123968) για να κριθούν από επιτροπή, προκειμένου να γίνει η
απονομή σε ειδική τελετή. Χρηματικό έπαθλο του βραβείου, 1.000
ευρώ.

Το Νέο Συμαϊκό Βραβείο

Ευχές Χριστουγέννων

Πανδωδεκανησιακό
Βραβείο

ÌÝÞÆÚÏÂÜÎÚÏÙ
Ę ĠðûÖ Ñóýûébù÷ôĀ ÂëróĀ öìè ® ĠðûÖ Ñùøç
ÀìøùûrèýùĂ ð©āìûôüýù¡ø ÇbìøýìĀ ýùëĀ ð©÷ìíð Ā
ÀûùüöĂøóýÖĀ ýù¡ ÜìõôÖûāùĂ, ýèĀ ÂýûìýôÿýôöæĀ,
ĉüýĂøùrôöæĀ öìè ¾ôrðøôöæĀ ĉûāæĀ ÂëróĀ öìè ÚéïùĂ,
ýçø ¼órùýôöç ĉüýĂøùrèì ÂëróĀ öìè ÚéïùĂ, ýçø
Ēýìôûðèì «Security Forse», ýùëĀ ğìýûùëĀ ýĀ ÂëróĀ, ýçø
Òô÷ìûrùøôöç ýù¡ ¼çrùĂ Úùïèÿø öìè ýùëĀ ¤þð÷ùøýÖĀ
bùë ¤ûòÖüýóöìø òôÖ ýçø ¤bôýĂāç ïôðõìòÿòç ýĀ
ÀìøóòëûðÿĀ.

ĨrùèÿĀ

öìè

ýèĀ

×ìĂýô÷ôìöæĀ

ĒýìôûðèðĀ «Æ.×.Ì.Â», «DODEKANISOS SEAWAYS»,
×ÏÐÙ¾ÆÙÂ

Þ.,

ÜÎ¾ÙÂ

21ùĀ

ÆÏÕ×ÆÂ,

öìè

ÐÙÏ×ÙÀÚÆ¿ÏÆ À¾ÙÏÕ× ¾ÆÙÝÑÍÎ, òôÖ ýçø üórìøýôöç

bûùübÖþðôì,

üĂríù÷ç

öìè

ïôðĂöé÷Ăøüó,

ýĀ

rðýìñùûĀ ý¢ø ð©÷ìí¢ø ÀûùüöĂøóý¢ø bûéĀ ýçø
Âëró, ýçø Ġ. Ñùøçø öìè £øýôüýûéñÿĀ, öìýÖ ýèĀ
®ræûðĀ ýĀ ÀìøóòëûðÿĀ ýù¡ ÜìõôÖûāùĂ Ñôāìç÷ ýù¡
ÀìøùûrèýùĂ.

Ο κοινωνικός Σύλλογος Συμαίων «Ο
Πανορμίτης», τιμώντας τη μνήμη επιφανών Συμιακών, απονέμει:
1. Βραβείο εις μνήμην Δημοσθένους Χαβιαρά | για συγγραφείς Ιστορικών, Λαογραφικών, Γλωσσολογικών
και άλλων έργων που αναφέρονται στην
ιστορία και τον πολιτισμό των Δωδεκανήσων (συνολικά ή ενός νησιού).
2. Βραβείο εις μνήμην Κώστα Βαλσάμη | για συγγραφείς λογοτεχνικών
έργων (αφηγηματικών, ποιητικών, θεατρικών, ταξιδιωτικών, βιογραφικών, κλπ)
τα οποία έχουν περιεχόμενο σχετιζόμενο
με τα Δωδεκάνησα (τόπο ή πρόσωπα).
Οι συγγραφείς έργων της μιας ή της
άλλης κατηγορίας που εκδόθηκαν κατά
τα τελευταία χρόνια (2007-2009), μπορούν να αποστείλουν έργα τους μέχρι
15 Δεκεμβρίου 2009 στη διεύθυνση του
Συλλόγου «Ο Πανορμίτης» (οδός Κολοκοτρώνη 82, Πειραιάς, Τ.Κ. 18535, τηλ.
και FAX 2104123968), για να κριθούν
από τις αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να γίνει κατά μήνα Ιανουάριο 2010,
η απονομή σε ειδική τελετή. Χρηματικό
έπαθλο του καθενός βραβείου, 500 ευρώ.
Σημ. Το βραβείο εις μνήμην Κώστα
Βαλσάμη, κατά τον επόμενο χρόνο, θ’
απονεμηθεί σε καλλιτέχνη (ζωγράφο,
γλύπτη, μουσικό, σκηνοθέτη, ηθοποιό,
τραγουδιστή).

Φωτογραφίες © SymiGreece.com
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Ετήσια Συνδρομή
Εντός Ελλάδος €12 • Εκτός Ελλάδος €35
- Κτατάθεση στο λογ. του Δ.Π.Π.Κ.Σ (ΕΤΕ 832/296000-16)
και αποστολή κατάθεσης με ΦΑΞ στο 2246071386
υπ’ όψιν κ. Χαρ. Μαραβέλια
- Στο χρυσοχοείο “Αίγλη” της συμπατριώτισσάς μας Έλπης
Χρυσοχόου, Σαχτούρη 38 Πειραιά, τηλ. 2104282723
Διαφήμιση 6947402722
Διανέμεται δωρεάν σε Σύμη και Ρόδο.
Στη Ρόδο διατίθεται στα ξενοδοχεία ΠΛΑΖΑ, ΕΡΜΗΣ, ΛΥΔΙΑ, στις καφετέρειες ΑΚΤΑΙΟΝ & ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ, στο κατάστημα του ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥ, στα πλοία ΠΡΩΤΕΥΣ &
ΣΥΜΗ ΙΙ και στα γραφεία της ΑΝΕΣ (Αυστραλίας 82, Ρόδος).
Η ιστοσελίδα του Δήμου είναι η www.symi.gr.
Την εφημερίδα μας μπορείτε να τη διαβάσετε μέσα από τη
ιστοσελίδα www.SymiNews.com.
Copyright © 2009 TA NEA της Σύμης

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση κειμένων ή φωτωγραφιών
χωρίς τη γραπτή έγκριση της σύνταξης.
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Ιατρέιο Ζώων του ΦΑΡΟΥ στη Σύμη
Με μεγάλη επιτυχία λειτούργησε για 3 μέρες στα μέσα
Νοεμβρίου το 6ο ιατρείο ζώων του ΦΑΡΟΥ στη Σύμη. Η
αντάποκριση του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη που για να μπορέσουν να εξεταστούν και τα 35 ζώα που ήρθαν στο ιατρείο
(με πάνω από τα μισά να χρειάζονται χειρουργικές επεμβάσεις με γενική αναισθησία), οι κτηνίατροι χρειάστηκε να
δουλεύουν σχεδόν αδιάκοπα για 10 ώρες κάθε μέρα.
Στις μέρες λειτουργίας του ιατρείου ο ΦΑΡΟΣ μάζεψε
470 Ευρώ από εθελοντικές προσφορές του κόσμου και ευχαριστούμε όλους όσους προσέφεραν. Στις 25 ημέρες λειτουργίας του ιατρείου μέχρι τώρα, οι κτηνίατροι εξέτασαν 238
ζώα, με μέσο όρος περίπου 10 ζώα την ημέρα. Στα 6 ιατρεία
που έχουν λειτουργήσει μέχρι στιγμής, ο ΦΑΡΟΣ ξόδεψε
συνολικά 8.733 Ευρώ (αεροπορικά εισιτήρια, εξοπλισμός
ιατρείου σε φάρμακα, μηχανήματα, αναλώσιμα, κλπ.) και
εισέπραξε 6.324 Ευρώ από εθελοντικές προσφορές. Αν και
το ταμείο του ΦΑΡΟΥ είναι ακόμα μείον, ελπίζουμε ότι με
τη συνεχιζόμενη οικονομική στήριξη του κόσμου, ο ΦΑΡΟΣ
θα συνεχίσει να προσφέρει τη λειτουργεία δωρεάν ιατρείων
ζώων όλο το χρόνο.
Ο ΦΑΡΟΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει το Kalodoukas
Holidays που για μια ακόμη φορά προσέφερε τη στέγαση
του ιατρείου και τη διαμονή των γιατρών, το Symi Tours
που πλήρωσε τα εισιτήρια των πλοίων, την EFG Design
που προσέφερε το σχεδιασμό και εκτύπωση της αφίσας του
ΦΑΡΟΥ, το γιατρό Τσαμπίκο Ξάνθο και τον οδηγό ασθενοφόρου Πανορμίτη Μοσκιού που δάνεισαν στο ΦΑΡΟ δύο
στηθοσκόπεια, και το γιατρο Στέλιο Μιχελάκη που προσέφερε χειρουργικά γάντια στο ιατρείο του ΦΑΡΟΥ.
Και όπως πάντα το μεγαλύτερο ευχαριστώ μας προς τους
κτηνιάτρους από την Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που για μια ακόμα αφορά άφησαν τα ιατρεία τους και
ήρθαν να δουλέψουν αφιλοκερδώς στη Σύμη.
Χ.Μ.

Ο Κουσουρνάς στη Σύμη
« Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ταυτόχρονα, στα καφενεία του νησιού συζητούσαν
διάφοροι για δήθεν επαφές του βουλευτή κ. Κρεμαστινού με διάφορα άτομα ώστε να βολιδοσκοπηθούν κατά
πόσο είναι πρόθυμα να είναι υποψήφια στις επερχόμενες
δημοτικές εκλογές.
Στον κ. Παπακαλοδούκα θέσαμε υπ’ όψιν αυτές τις
πληροφορίες και φήμες και μας απάντησε ότι «δικαίωμα
του κάθε βουλευτή είναι να κάνει τις επαφές που θέλει
και ενδεχομένως να τον εξυπηρετούν. Σε ότι με αφορά,
εάν αποφασίσω να είμαι και πάλι υποψήφιος δεν πρόκειται οι οποιεσδήποτε επαφές να με φοβίσουν ή να με
επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά».
Φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι, ο κ. Κρεμαστινός
καθ’ ότι βουλευτής με τις περισσότερες ψήφους στα
Δωδεκάνησα αλλά και στη Σύμη, θέλει να παίξει ρόλο
ρυθμιστή. Το ίδιο προσπαθούσε κατά καιρούς και ο κ. Α.
Παυλίδης, αλλά δεν κατέστη δυνατό.

Σχολική Εφημερίδα
Φώτο © SymiGreece.com

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στον Χρυσοβαλάντη Β. Λεριά που ολοκλήρωσε
με επιτυχία τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική
εσωτερικών χώρων και αντικειμένων του ΤΕΙ
Αθηνών, ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
Οι γονείς του, τα αδέλφια του

Με χαρά λάβαμε στα ΝΕΑ της Σύμης ένα αντίτυπο της
σχολικής εφημερίδας της Α’ Γυμνασίου για το μήνα
Νοέμβριο, με αφιέρωμα στα γεγονότα του Πολυτεχνείου.
Η εύστοχη επιλογή του θέματος, αλλά και η όλη πρωτοβουλία, ανήκει στο μαθητή του Α2 τμήματος, Τιμ Σράιμπερ. Ο Τιμ συνήθιζε από πέρυσι, στην ΣΤ Δημοτικού,
να εκδίδει κάθε
μήνα σχολική εφημερίδα παρέα με
μία συμμαθήτριά
του.
Φέτος όμως,
όπως μας είπε,
κανείς άλλος από
τα 14 παιδιά που
έχει το τμήμα του
δεν
ενδιαφέρθηκε να βοηθήσει στη σύνταξή
της! Ωστόσο, οι
καθηγητές του τον
ενθάρρυναν στο
εγχείρημά του και
το σχολείο του
έβγαλε φωτοτυπίες
τα μισά αντίτυπα
απ’ όσα μοίρασε. Τα υπόλοιπα, όπως κάθε “σωστός’’
επίδοξος δημοσιογράφος, τα έβγαλε με δικά του έξοδα!
Ο Τιμ έχει σκοπό να εκδίδει κάθε μήνα ένα τεύχος και
φυσικά, το όνειρό του είναι όταν μεγαλώσει να γίνει
δημοσιογράφος…
ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης, τον συγχαίρουν για την προσπάθειά του και του εύχονται να βρει σύντομα κι άλλους
υποστηρικτές από τον κύκλο των συμμαθητών και των
καθηγητών του.
Ε.Γ.

Τώρα και στη Σύμη!
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ΔΕΗ και Συνήγορος Του Πολίτη
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΑΖΗ irinag@otenet.gr

Το πρόβλημα με τους
παραφουσκωμένους
λογαριασμούς της ΔΕΗ στη
Σύμη δεν είναι καινούριο.
Πριν
από
ένα
χρόνο
περίπου, είχαν γίνει μαζικές
προσφυγές σε δικηγόρους
από
καταναλωτές
που
διεκδικούσαν διακανονισμό
δόσεων αποπληρωμής τους και έλεγχο της
τιμολόγησής τους. Για το ίδιο θέμα, ο Δήμαρχος
είχε απευθύνει επιστολή στη ΔΕΗ ζητώντας να
γίνει ειδική ρύθμιση για τις οφειλές αυτές και να
αναθεωρηθεί η τιμολόγηση των λογαριασμών, η
οποία είχε γίνει με την ανώτερη κατά kwh τιμή(!).
Πρόσφατα περιστατικά, μας δίνουν την αφορμή να
αναφερθούμε ξανά στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Απ’ ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η ΔΕΗ εκτός
του ότι δε διέθετε προσωπικό επί χρόνια για να
κάνει μετρήσεις όπως όφειλε, όταν αυτές επιτέλους
έγιναν, όντως δεν προχώρησε στη φάση των
χρεώσεων με δίκαιη τιμολόγηση. Πώς αλλιώς να
ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές
που πρόσφατα ζήτησαν γραπτώς ανάλυση χρέωσης
των υπέρογκων λογαριασμών τους, τους έλαβαν
πίσω αναθεωρημένους και μειωμένους κατά το
ήμισυ ή και περισσότερο του αρχικού ποσού τους;
Έτσι, ενώ από τη μια είναι ευχάριστο το γεγονός
ότι αποκαθιστάται η αδικία στην οποία υπέβαλλε
η ΔΕΗ τους καταναλωτές της Σύμης, από την
άλλη η στάση της δείχνει επιπολαιότητα – για να
μη χρησιμοποιήσουμε σκληρότερες λέξεις - που
προβληματίζει…
Για όσους πάντως ενδιαφέρονται ακόμη
να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους και να
βεβαιωθούν ότι χρεώθηκαν με σωστές διαδικασίες,
να τονίσουμε ότι υπάρχει η σίγουρη και ανέξοδη
λύση της προσφυγής στο Συνήγορο του Πολίτη.

Τι είναι ο Συνήγορος του
Πολίτη;
Ο Συνήγορος του Πολίτη
αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή
που ιδρύθηκε το 1998 και
δέχεται
αναφορές
από
πολίτες και νομικά πρόσωπα,
ανεξαρτήτως
εθνικότητας,
που
αντιμετωπίζουν
πρόβλημα κατά τη συναλλαγή τους με κάποια
ελληνική δημόσια υπηρεσία στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό. Ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις
ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των
δημόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα
ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή
νομικών προσώπων. Ερευνά επίσης ενέργειες ή
παραλείψεις της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών
που παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού.
Είναι αρμόδιος για υποθέσεις που αναφέρονται
στις υπηρεσίες:
- του δημοσίου
- των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
(κοινότητες, δήμοι, νομαρχίες)
- των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου
- των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ,
ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.)
- των κρατικών νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων,
των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων των οποίων
τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με
διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Εξαιρούνται οι
τράπεζες και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Να τονίσουμε ότι κάθε πολίτης, προτού
καταφύγει στην Αρχή, θα πρέπει να έχει έλθει
σε επαφή με τη δημόσια υπηρεσία με την οποία
σχετίζεται η υπόθεσή του. Μόνον εφόσον η επαφή
αυτή με τη δημόσια υπηρεσία δεν έχει
οδηγήσει σε επίλυση του προβλήματος μπορεί
να καταθέσει αναφορά στον Συνήγορο του
Πολίτη.
Περισσότερες πληροφορίες μπορεί
κανείς να βρει στην ιστοσελίδα www.
synigoros.gr

Αγορές, Πωλήσεις Ακινήτων.
Γρήγορη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση
Με πολύ μικρή επιβάρυνση
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Το καμπαναριό του Αγ. Ιωάννη
Στον υπουργό Πολιτισμού κ. Γερουλάνο απευθύνθηκε με επιστολή του
ο Δήμαρχος και του ζητά να χρηματοδοτηθεί η επισκευή και συντήρηση
του καμπαναριού του Αϊ Γιάννη στο Γιαλό. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος
επανειλημμένα έχει ενοχλήσει τις υπηρεσίες γι’ αυτό το πρόβλημα, αλλά
δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση. Η επιστολή αναφέρει:
ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΣΥΜΗΣ»
Σας διαβιβζουμε το υπ΄ αριθμ 4243/7-8-2009 έγγραφο μας προς την
4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δωδ/σου και το υπ΄αριθμ 4433/258-2009 έγγραφο της ανωτέρω, σχετικά με τον κίνδυνο κατάρρευσης του
καμπαναριού του Αγ Ιωάννη Σύμης και παρακαλούμε άμεσα για τις ενέργειες σας, τονίζοντας, ότι πρόκειται για ένα μοναδικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται στο κέντρο του διατηρητέου νεοκλασικού
οικισμού της Σύμης.
Ο Δήμαρχος
Ελευθέριος Παπακαλοδούκας
ΠΡΟΣ Αρχαιολογικη Υπηρεσια Ν. Δωδεκανησου,
4η εφορεια Βυζαντινων Αρχαιοτητων
ΘΕΜΑ: «Κίνδυνος κατάρρευσης καμπαναριού Άι Γιάννη Σύμης»
Όπως έχετε ενημερωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, το καμπαναριό του Μητροπολιτικού Ναού του Αϊ Γιάννη της Σύμης παρουσιάζει
κίνδυνο να καταρρεύσει, καθώς έχουν διαβρωθεί οι σιδερένιοι δοκοί που
το στηρίζουν και χρειάζεται άμεση αντικατάσταση των τσιμεντένιων τμημάτων και μαρμάρων, όπως και άλλες επισκευές.
Παρά τις επανειλημμένες επαφές που είχαμε με το Υπουργείο, δεν έχει
γίνει καμιά απολύτως ενέργεια.
Σας παρακαλούμε όπως προβείτε σε άμεσες ενέργειες για τη συντήρηση του εν λόγω καμπαναριού, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να πέσει
με όλες τις συνέπειες (πρόκληση ατυχημάτων, καταστροφή όμορων κτιρίων).
Ο Δήμαρχος
Ελευθέριος Παπακαλοδούκας
ΠΡΟΣ Δήμο Σύμης (υπόψη κ. Ελευθ. Παπακαλοδούκα, Δημάρχου),
ΘΕΜΑ: «Κίνδυνος κατάρρευσης καμπαναριού Άι Γιάννη Σύμης»
Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία
μας είναι ενήμερη για τη διάβρωση του καμπαναριού του Μητροπολιτικού
Ναού του Αι Γιάννη της Σύμης, με κίνδυνο την κατάρρευσή του. Ωστόσο,
αδυνατεί να αναλάβει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασής του,
λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστώσεων.
Η Προϊσταμένη
Ελένη Παπαβασιλείου
Αρχαιολόγος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

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

Ιδρυτικό μέλος του
Συνδέσμου Ελλήνων Κτηματομεσιτών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΠΙΤΙΩΝ

www.doma.gr

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

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

Αναδημοσίευση φωτογραφιών χωρίς
άδεια στην Εφημερίδα “Ροδιακή”
Επιστολή προς τον εκδότη της εφημερίδας “Ροδιακή”
Με έκπληξη είδα ότι η εφημερίδα σας δημοσίευσε φωτογραφίες (για πολλοστή φορά) από την ιστοσελίδα SymiGreece.
com χωρίς άδεια.
Συγκεκριμένα, στο φύλλο της “Ροδιακής” στις 10 Νοεμβρίου 2009 (σελίδα 18), δημοσιεύτηκαν 8 φωτογραφίες σχετικές με τη γιορτή του Πανορμίτη στη Σύμη παρμένες από την
ιστοσελίδα SymiGreece.com χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως άδεια από εμάς για να κάνετε κάτι τέτοιο. Εκτός του
ότι δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες χωρίς έγκριση, οι εν λόγω
φωτογραφίες “κόπηκαν” καταλλήλως ώστε να μην φαίνεται
το λογότυπο της ιστοσελίδας μας, τα πνευματικά δικαιώματα
των φωτογραφιών, και επίσης δεν αναφέρθηκε πουθενά από
που πήρατε τις εν λόγω φωτογραφίες. Τέτοιου είδους πρακτικές είναι τουλάχιστον απάρέδεκτες, είναι αντίθετες προς
κάθε μορφής δημοσιογραφικής πρακτικής, και καταπατούν
τα δικαιώματα των φωτογράφων που δουλεύουν αφιλοκερδώς για τη συγκεκρινένη ιστοσελίδα και παράλληλα για την
εφημερίδα του Δήμου Σύμης, “ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης”.
Εαν η εφημερίδα σας επιθυμεί να δημοσιεύει φωτογραφίες από την ιστοσελίδα SymiGreece.com, είμαστε πρόθυμοι
να συνεργαστούμε μαζί σας αλλά με την προϋπόθεση ότι η
πηγή των φωτογραφιών και ο φωτογράφος θα αναφέρονται
ευκρινώς ΚΑΙ στο κείμενο ΚΑΙ στις φωτογραφίες σε κάθε
σχετικό ρεπορτάζ που δημοσιέυετε. Σε αντίθετη περίπτωση
θα πρέπει να καταβάλετε το ανάλογο χρηματικό αντίτιμο για
τη χρησιμοποίηση των φωτογραφιών μας.
Η SymiGreece.com είναι μια αφιλοκερδής ιστοσελίδα με
μόνο σκοπό την προβολή της πανέμορφής Σύμης στον έξω
κόσμο και αν και οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας πληρώνουν
χιλιάδες Ευρώ κάθε χρόνο από την τσέπη τους για την συντήρησή της χωρίς ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ οικονομικό όφελος,
δεν είμαστε διατεθιμένοι να δεχτούμε τέτοιου είδους πρακτικές από κανέναν. Κάτι το οποίο σας έχουμε πολλοστώς
γνωστοποιήσει με σχετικές επιστολές εδώ και πολλούς μήνες

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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(στις οποίες δεν λάβαμε ποτέ καμία απάντηση).
Αναμένουμε την άμεση και ενυπόγραφη συγνώμη από
την σύνταξη της εφημερίδα σας για την χρησιμοποίηση των
συγκεκριμένων φωτογραφιών (η οποία θα πρέπει να δημοσιευθεί και στην εφημερίδα σας), και θέλουμε να πιστεύουμε
ότι δεν θα ξαναχρειαστεί να σας ενοχλήσουμε γι’ αυτό το
θέμα.
Η παρούσα επιστολή στέλνεται προς όλα τα τοπικά μέσα
ενημέρωσης της Δωδεκανήσου και επίσης προς την Γενική
Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
Χρήστος Μπάυρον
Ιδιοκτήτης, www.SymiGreece.com
Υπεύθυνος Σύνταξης, εφημερίδα The News of Symi

Συγκοινωνίες
Επισκεύτηκα τη Σύμη ανήμερα της γιορτής του Πανορμίτη,
και αν και η συγκοινωνία από Ρόδο προς Πανορμίτη ήταν
συνεχής (παρά τα πρόβλήματα λόγω του αέρα), δεν μπορώ
να πω το ίδιο για την ταλαιπωρία όσων έκαναν το λάθος να
θέλουν να πάνε από τον Πανορμίτη στο Γιαλό ή στο Χωριό.
Το λεοφωρείο που εξυπηρετούσε τον κόσμο ήταν πολύ μικρό
και χωρούσε μόνο 20-25 άτομα με δρομολόγιο μια φορά την
ώρα (αν ήσουν τυχερός να προλάβεις ν’ ανέβεις!).
Μήπως θα έπρεπε η Μονή να είχε ναυλώσει 1-2 επιπλέον
λεοφωρεία για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών
του Πανορμίτη εκέινες τις μέρες;
Γιάννης Τσαμπίκος, Ρόδος
Συγχαρητήρια στην ΑΝΕΣ που δίνει την ευκαιρία στους
Συμιακούς και τους επισκέπτες της Σύμης να πηγαινοέρχονται καθημερινά με τα πλοία της, αλλά οι κύριοι που “δουλεύουν” τα ταξί του νησιού θα πρέπει να ντρέπονται που δεν
εξυπηρετούν τον κόσμο που θέλει να ταξιδέψει με το πρωινό
πλοίο των 7 και μένουν στο Χωριό ή στο Πέδι.
Το θέμα των ταξί αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη του κ. Κουσουρνά στη Σύμη, χωρίς κάποιο ορατό
αποτέλεσμα μια και η λύση δεν είναι δοθούν περισσότερες
άδειες, αλλά να υποχρεωθούν οι κύριοι ταξιτζήδες να δουλεύουν με βάρδιες όλο το 24ωρο αν θέλουν να διατηρήσουν
τις άδειες τους.
Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επιτέλους να κάνουν κάτι γι’
αυτό το θέμα που ντροπιάζει τη Σύμη και όλους τους Συμιακούς.
Α.Σ., Σύμη

Ανορθόγραφα
Έπεσε στα χέρια μου το φυλλάδιο που έβγαλε το “Symi
Gallery”, και στο ελληνικό κείμενο που δεν είναι πάνω από
20 λέξεις μέτρησα 6 ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Είναι
ευχάριστο ότι επιτέλους κάποιοι από τους αλλοδαπούς που
μένουν στη Σύμη αποφάσισαν να γράφουν τις ανακοινώσεις
τους και στη γλώσσα του τόπου που τους φιλοξενεί, αλλά η
προσπάθεια δεν είναι αρκετή.
Για να μην ξαναδούμε τέτοια φυλλάδια που μόνο γέλιο
προκαλούν σε όσους τα διαβάζουν, στο μέλλον ας δίνουν τα
κείμενα τους σε έναν Έλληνα να τα διορθώσει πριν τα εκτυπώσουν.
Π. Κ., Σύμη

Λόγω πληθώρας ύλης, η σύνταξη της
εφημερίδας θα σχολιάσει/απαντήσει στις
επιστολές των αναγνωστών των φύλλων
Οκτωβρίου και Νοεμβρίου στο επόμενο
φύλλο της εφημερίδας, τον Δεκέμβριο.

Υποτροφία – Έπαθλο
Ο Κοινωνικός Σύλλογος Συμαίων «Ο Πανορμίτης» θυμίζει τους δύο θεσμούς του Συλλόγου:
1. Τις 2 υποτροφίες από το κληροδότημα της
Τερψιχόρης Ζουρούδη- Καραμούζη α) για φοιτητή
Α.Ε.Ι. κάτοικο Σύμης και β) για φοιτητή Α.Ε.Ι.
κάτοικο Χάλκης.
2.Το «έπαθλο ιατρού Νικήτα Αγαπητίδη» από
χορηγία της οικογένειάς του για νεοεισερχόμενο
φοιτητή ή φοιτήτρια με την καλύτερη επίδοση
σε Ιατρική κατά προτίμηση ή άλλη Υγειονομική
Σχολή.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν
τις υποψηφιότητές τους μέχρι 15 Νοεμβρίου 2009,
στα γραφεία του συλλόγου μας (Πειραιάς, Κολοκοτρώνη 82, Τ.Κ. 18535), αφού επικοινωνήσουν
τηλεφωνικά με αυτά (τηλ. 210-4123968), πρωινές
ώρες Δευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής.
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Το Ιατρείο μας θα πρέπει να στελεχωθεί σωστά
Με επιστολή του ο Δήμαρχος προς τη νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας (δημοσιεύεται παρακάτω) παραθέτει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας υγείας στο νησί μας και
παρακαλεί τους αρμόδιους να δώσουν λύσεις έτσι ώστε οι
κάτοικοι της Σύμης να αισθάνονται ασφάλεια για ότι αφορά
την υγεία τους.
ΘΕΜΑ: «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΜΗΣ»
Διά της παρούσης σας ενημερώνουμε για τις ελλείψεις
σε ιατρικό προσωπικό των δύο ιατρείων της Σύμης και για
τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μας στον
τομέα της υγείας:
Αυτή τη στιγμή στον Ο.Ε.Υ. του Π.Π.Ι. Σύμης υπάρχουν: 1
θέση Δ/ντή Γενικής Ιατρικής, 1 θέση Επιμελητή Α΄ παιδιατρικής, 1 θέση Επιμελητή Β΄ Γενικής Ιατρικής, 1 θέση Επιμελητή
Γ΄ (έχουν πλέον καταργηθεί ), 1 θέση χειριστή ακτινολογικού,

Δημοτικής
Αστυνομίας... συνέχεια
Δεν ήταν στις προθέσεις μας να επανέλθουμε σ’ αυτό το
φύλλο στην δημοτική αστυνομία και στις προσλήψεις που
ανακοινώθηκαν.
Όμως, επειδή δημιουργήθηκε θόρυβος για δήθεν χαριστικούς διορισμούς, ο Δήμαρχος μας παρακάλεσε να δημοσιεύσουμε όλους τους σχετικούς πίνακες που στάλθηκαν από
την Περιφέρεια και στους οποίους φαίνεται ποιοι και γιατί
προσλήφθηκαν, όπως και ποιοι και γιατί απορρίφθηκαν (οι
πίνακες δημοσιεύονται παραπλεύρως).
Επίσης ο κ. Δήμαρχος καλεί όσους έχουν αμφιβολίες για
το αδιάβλητο της επιτροπής που έκανε την επιλογή, να καταθέσουν ενστάσεις στην Περιφέρεια και όχι στον Δήμο.
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»
ΤΗΛ. 22460 72660
ΤΗΛ. FAX 22460 70022

1 θέση μαιευτικής, 1 θέση νοσηλευτικής, και 1 θέση παρασκευάστριας μικροβιολογικού.
Σας ενημερώνουμε ότι στον Ο.Ε.Υ. του Π.Π.Ι. Σύμης από
πλευράς παραϊατρικού προσωπικού δεν υπάρχει θέση οδηγού
ασθενοφόρου. Το Π.Π.Ι. Σύμης αυτή τη στιγμή διαθέτει σύγχρονο ασθενοφόρο δωρεά της Έλλης Στάη και του Μιχάλη
Γουλανδρή, ενώ μετά από προσπάθειες δύο ετών εγκρίθηκε
οκτάμηνη σύμβαση οδηγού, πράγμα που σημαίνει ότι το καλοκαίρι το ιατρείο θα είναι και πάλι χωρίς οδηγό ασθενοφόρου.
Επιπρόσθετα, η μια νοσηλεύτρια δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των δύο ιατρείων.
Από πλευράς ιατρικού προσωπικού, ιδιαίτερα κατά τη
θερινή περίοδο που ο πληθυσμός της Σύμης αυξάνεται κατά
πολύ, αυτό δεν επαρκεί. Υπάρχουν δύο θέσεις αγροτικών
ιατρών αλλά τους τελευταίους τρεις μήνες δεν υπάρχει κανένας
αγροτικός γιατρός κι έτσι υπηρετεί μόνο ένας, που ανήκει στο
κέντρο Υγείας Έμπωνας, καθώς στην τελευταία προκήρυξη του

Νοέμβριος 2009
Υπουργείου Υγείας από λάθος προκηρύχθηκε μόνο η μία από
τις δυο θέσεις.
Το Νοσοκομείο Ρόδου δυστυχώς δεν έλαβε υπόψη του τα
Πολυδύναμα Ιατρεία. Παράλληλα λοιπόν με την αλλαγή του
Ο.Ε.Υ. του Νοσοκομείου Ρόδου, θα πρέπει άμεσα να γίνει
αλλαγή του Ο.Ε.Υ. του Π.Π.Ι. Σύμης και μετατροπή του σε
Κέντρο Υγείας Σύμης.
Στο νέο Ο.Ε.Υ. θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι παρακάτω
θέσεις: 2 θέσεις οδηγού ασθενοφόρου, 2 θέσεις νοσηλευτικής,
1 θέση Τ.Ε. φυσικοθεραπείας, 1 θέση Επιμελητή Β΄ Γενικής
Ιατρικής ή παθολογίας, 1 θέση Επιμελητή Β΄ Καρδιολογίας, 1
θέση Επιμελητή Β΄ Μαιευτικής, και 1 θέση Διοικητικού.
Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του έργου
«Κατασκευή Πολυδύναμου Ιατρείου Σύμης» και συντάσσουμε
τα έγγραφα για την ένταξη του στο ΕΣΠΑ. Παρακαλούμε για τις
ενέργειες σας για την ένταξη του στο σχετικό πρόγραμμα.
Πιστεύουμε ότι εξετάζοντας τα αιτήματα μας, θα αναγνωρίσετε αυτά ως ορθά και γνωρίζοντας την ευαισθησία που σας
διακρίνει θα ενεργήσετε άμεσα.
Ο Δήμαρχος
Ελευθέριος Παπακαλοδούκας

ΤΑ ΝΕΑ
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ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ

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

Licence to Kill!

Αποτελέσματα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ || 24/10: Α.Ο.Σ. – Θύελλα Πυλώνας 5-1 | 31/10: Ροδιακός – Α.Ο.Σ. 0-2 | 10/11:
Α.Ο.Σ. – Ε.Ν.Α 1-0 | 15/11: Ο.Φ. Ιστρίου – Α.Ο.Σ.
1-2 | 22/11: Α.Ο.Σ. – Ευαγόρας 0-2
ΜΠΑΣΚΕΤ || 17/10: Ελπίδα Πεταλούδων – Α.Ο.Σ.
70-30 | 25/10: Α.Ο.Σ. – Σταυρός Καλυθιών 72-46 |
7/11: Α.Ο.Σ.– Ε.Α. Καλύμνου 61-49 | 15/11: Κολλέγιο Ρόδου – Α.Ο.Σ 72-46 | 22/11: Α.Ο. Σ. – Ήλιος
Ιαλυσού 59-63

Ροδιακός – Α.Ο.Σ 0–2
Το πρώτο του «διπλό» κατάφερε να πανηγυρίσει ο Α.Ο. Σύμης,
αφού νίκησε με 2-0 τον Ροδιακό (και τα δύο γκολ πέτυχε ο Λουκίσσας), παρόλο που λόγω των πολλών τραυματισμών, είχε 6
αλλαγές στην ενδεκάδα του.
Να σημειωθεί ότι η ομάδα του Μ. Σφυρίου είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Τσαούση κυρίως για δύο φάσεις
(28΄και 60΄) στις οποίες θα μπορούσε να είχε ισοφαρίσει.
Γκολ και φάσεις: 3΄: Ο Λουκίσσας μετά από ωραίο συνδυασμό με τους συμπαίκτες του και κοντινό πλασέ έκανε το 0-1. 28΄:
Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι για χέρι του αμυντικού μας. 30΄:
Αποβλήθηκε ο προπονητής του Ροδιακού, για διαμαρτυρία. 60΄:
Σε διεκδίκηση της μπάλας του Πέτρου με τον Παπασάββα, ο
πρώτος έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα και στη συνέχεια συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα. Ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ ως φάουλ. 79΄: Ο τερματοφύλακας του Ροδιακού,
Κωνσταντίνου έχασε την μπάλα κι ο Λουκίσσας το εκμεταλλεύτηκε για να διαμορφώσει το 0-2.
Από την ομάδα μας ξεχώρισαν οι Λουκίσσας, Καραγιάννης
και ο Λεβεντέρης.

Ε.Ν.Α και να καίει…
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Βαθμολογίες

Ροδιακός – Α.Ο.Σ, φώτο © rodoslive.com

Ροδιακός: Κωνσταντίνου, Ψύχας, Καντιδάκης (25΄Λυκούρης), Μπελισάκου, Πέτρου, Μπουλουντίδης, Χατζηπαυλής,
Καλιακάτσος (89΄Βαράβας), Καρίπης, Μυλωνάς, Σταματίου
(70΄Καβωκλής).
Α.Ο.Σύμης: Παπασάββας, Λεβεντέρης, Καψής Γ., Μιχαήλου,
Καραγιάννης, Μπαλασκάς (85΄Κόκκινος), Παπανικολάου, Καλλίαρος, Καψής Δ., Στεφάνου, Λουκίσσας (80΄Κυπριώτης).

Α.Ο.Σ. – Ε.Ν.Α 1–0

Σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι ο Α.Ο. Σύμης κατάφερε να πάρει
τους τρεις βαθμούς επικρατώντας με το ισχνό 1-0 της Ε.Ν.Α,
θέτοντας τις βάσεις για την άνοδο στην Α2 κατηγορία. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Λουκίσσας με πλασέ
στο 80΄.
Γκολ και φάσεις: 2΄: Ο Ζουρούδης σε τετ-α-τετ επιχείρησε
ένα σουτ αλλά το απέκρουσε ο Διάκος. 20΄: Η κεφαλιά του Ζουρούδη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. 23΄: Ακυρώθηκε γκολ
του Λαουδίκου ως οφσάιντ με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται για αυτήν τη φάση. 40΄: Στην προσπάθειά του να πάρει
την κεφαλιά ο Μοσχούς, συγκρούστηκε με τον Παπασάββα και ο
διαιτητής έδωσε επιθετικό φάουλ. Η Ε.Ν.Α ζήτησε πέναλτι! 70΄:
Ο Λουκίσσας έκανε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε μόλις
άουτ. 80΄: Ο Λουκίσσας κέρδισε τις κόντρες εντός της περιο-

χής και με αριστερό πλασέ άνοιξε το σκορ. 85΄: Δοκάρι για την
Ε.Ν.Α σε σουτ του Κουμνάκη. 92΄: Ο Μοσχούς μόνος του με το
τέρμα πλάσαρε άουτ.
Από την ομάδα μας ξεχώρισαν οι Λουκίσσας και Τσίκκης.
Παράπονα από τη διαιτησία του κ. Κυρίτση και των βοηθών του
Κόγγου και Τσαούση είχε η Ε.Ν.Α.
Α.Ο. Σύμης: Παπασάββας, Καραγιάννης, Καψής Γ., Τσαβαρής (70΄Λεβεντέρης), Στεφάνου, Παπανικολάου, Καλλίαρος, Μισσός (46΄Καψής Δ.), Ζουρούδης (60΄Καραβαίλης),
Λουκίσσας,Τσίκκης.
Ε.Ν.Α: Διάκος, Καπάνοφ (70΄Κουμνάκης), Λαουδίκος,
Σφουγγαριστός, Ζάγορας, Καλογήρου, Μιχαίλοφ (80΄ Βολονάκης), Νικολής, Μοσχούς, Τάουλας, Γιαννακάκης.

Δεν άντεξε…

Α.Ο. Σύμης (Δάλλης): Αγγελακόπουλος, Μακρόπουλος 8, Λουκίσσας, Τσαβαρής Γ. 2, Μυλωνάκης
12(1), Κοτσώνας 6, Φουντουραδάκης 9, Μανωλέσκος, Χατζηπέτρος, Καλλίαρος 10 (2), Τσαβαρής Ν., Διακοκολιός 2.
Ε.Α. Καλύμνου (Κοσσαρής): Τσαγκάρης, Γαλουζής, Μαμουζέλος 5, Κουλλιάς 20, Τσαλής 17 (1), Γεωργιάδης 6, Ολυμπίτης,
Σκόνης 2, Παπαδόπουλος, Οικονόμου, Γαβαλάς 1, Σκουμπουρδής 10.

Α.Ο.Σ. – Ε.Α. Καλύμνου 61–49
Την ήττα με 61-49 υπέστη ο Α.Ο. Σύμης από την Ε.Α. Καλύμνου στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Β΄ Κατηγορίας. Η
ομάδα του Γ. Κοσσαρή με αιχμή του δόρατος τον πολύπειρο Μ.
Κουλλιά ξέφυγε στην τρίτη περίοδο και πέτυχε σημαντική νίκη
στη δύσκολη έδρα μας. Εκτός της κούρασης οι διαιτητές «φόρτωσαν» βασικά στελέχη της ομάδα μας με φάουλ, χωρίς αυτή να
μπορέσει να αντιδράσει μετά το επιμέρους σκορ 4-14 του τρίτου
δεκαλέπτου.
Τα δεκάλεπτα: 17-14,32-35(ημ.), 36-49, 49-61
Διαιτητές: Γαλανός-Νικηφορίδης
Α.Ο.Σ. – Σταυρός Καλυθιών, φώτο © Κυριάκος Καρακατσάνης

Αγνώριστος

Κολλέγιο Ρόδου – Α.Ο.Σ. 72–46
Χωρίς το ροζ φύλλο αγώνα γύρισε από τη Ρόδο ο Α.Ο. Σύμης,
αφού ηττήθηκε με 72-46 από το Κολλέγιο Ρόδου. Οι “μαθητές”
δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες μέχρι να φτάσουν στην
επικράτηση. Η ομάδα του Γ. Μωραίτη περιόρισε αισθητά τον
Μυλωνάκη κι έτσι το έργο της έγινε ακόμη πιο εύκολο. Το 3719 με το οποίο τελείωσε το ημίχρονο ήταν απλά η απαρχή για
μία καλύτερη συνέχεια στην επανάληψη. Εκεί δεν άλλαξε κάτι,
αφού το Κολλέγιο πήρε τα ριμπάουντ και μαζί το ροζ φύλλο
αγώνα. Η ομάδα μας πραγματοποίησε μέτρια εμφάνιση και
ξεχώρισαν οι Φουντουραδάκης και Καλλίαρος.
Τα δεκάλεπτα: 22-11, 37-19(ημ.), 58-35, 72-46
Διαιτητές: Αρνάς- Νικηφορίδης
Κολλέγιο Ρόδου: (Μωραϊτης): Καλλιγάς 17(2), Μελής 19(2),
Λουκαράς, Βιτζηλαίος 6(1), Δημόπουλος 5, Χαλκιάς 2, Ντεβρής
5(1), Κουτσαργιώτης 9, Τσιάρτας, Μαστόρου 4, Αποστολάς 5.
Α.Ο. Σύμης: (Δάλλης): Μακρόπουλος 8, Λουκίσσας 4, Τσαβαρής Γ. 2, Μυλωνάκης 7(1), Κοτσώνας 2, Φουντουραδάκης 13,
Μανωλέσκος, Χατζηπέτρος, Καλλίαρος 10, Ζουρούδης, Διακοκολιός.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (7 αγωνιστικές) || 1. Ευαγόρας 21
| 2. Διγενής 19 | 3. Ασπίς Σαλάκου 17 | 4. Α.Ο.Σ 13
| 5. Π.Α.Σ. Ασκληπειού 10 | 6. Ο.Φ. Ιστρίου 9 | 7.
Θύελλα Πυλώνας 8 | 8. Ε.Ν.Α. 7 | 9. Ροδιακός 5 |
10. Απόλλων Απολλώνων 3 | 11. Δαμάγητος 3 | 12.
Πετρώνας 0.
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.
ΜΠΑΣΚΕΤ (6 αγωνιστικές) || 1. Ελπίδα Πεταλούδων 8 (4-0) | 2. Κολλέγιο Ρόδου 8 (4-0) 3. Α.Ο.
Παντηλιακός 8 (3-2) | 4. Ε.Α. Καλύμνου 7 (3-1) |
| 5.Ήλιος Ιαλυσού 7 (3-1) | 6. Α.Ο.Σ. 6 (1-4) | 7.
Κλεόβουλος Λίνδου 5 (1-3) | 8. Σταυρός Καλυθιών
5 (0-5) | 9.Αίολος Κεφάλου 3 (0-3).
Ο 1ος προβιβάζεται στην Α κατηγορία. Αν ο Γ.Σ. Διαγόρας παραμείνει στη Γ’ Εθνική, τότε προβιβάζεται
και ο 2ος.
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Τα Νέα της ΑΝΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr

1. Στα πλαίσια της διερεύνησης
που γίνεται για την αγορά
νέου πλοίου, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που αναφέρονται
στην υπογραφείσα σύμβαση με
το πρώην υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας, η διοίκηση της ΑΝΕΣ
δι’ αντιπροσώπων της επιθεώρησε
δύο πλοία σε λιμάνια του
εξωτερικού. Η επιθεώρηση έγινε
στις αρχές του μήνα και τα δύο
άτομα που την πραγματοποίησαν
υπέβαλαν στο Δ.Σ. γραπτώς τις
απόψεις τους οι οποίες και θα
αξιολογηθούν ώστε να παρθούν οι
όποιες αποφάσεις. Παράλληλα, στο
διάστημα αυτό πραγματοποιούνται
επαφές με τραπεζικά ιδρύματα
και προγραμματίζεται επίσκεψη
στα αρμόδια υπουργεία. Να
τονίσουμε για ακόμη μία φορά ότι
η οικονομική ύφεση που μαστίζει
τη χώρα μας σε συνάρτηση με
τις απαιτούμενες προδιαγραφές
καθιστούν το εγχείρημα δύσκολο
και οι χειρισμοί που θα γίνουν θα
πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
2. Τα δρομολόγια των πλοίων
«ΣΥΜΗ 2» και «ΠΡΩΤΕΥΣ» έως
τη 10η Ιανουαρίου ανακοίνωσε η
ΑΝΕΣ και τα σχόλια ποικίλουν.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που
αναρωτιούνται για ποιο λόγο
μπήκαν τόσα πολλά δρομολόγια,
και πως θα καλυφθούν τα έξοδα. Η
απάντηση της διοίκησης είναι ότι,
«εφαρμόζει της απόφαση της Γεν.
Συνέλευσης».
3. Κατά γενική ομολογία
διαπιστώθηκε ότι, εάν δεν ήταν
το πλοίο «ΠΡΩΤΕΥΣ» να εκτελεί
συνεχώς δρομολόγια την ημέρα
των Ταξιαρχών από Ρόδο προς
Πανορμίτη και το αντίθετο, θα
υπήρχε πρόβλημα στη διακίνηση
των προσκυνητών. Οι άσχημες
καιρικές συνθήκες υποχρέωναν τις
λιμενικές αρχές Ρόδου και Σύμης
να απαγορεύουν τον απόπλου
κατά διαστήματα στα μικρά πλοία,
και το μόνο πλοίο που μπορούσε
να ταξιδέψει με ασφάλεια ήταν
το «ΠΡΩΤΕΥΣ». Σύμφωνα με
πρόχειρα στοιχεία της εταιρείας
διακινήθηκαν με τα πλοία της
γύρω στις 2.000 επιβάτες.
4. Η ΑΝΕΣ δια του εκπροσώπου
της, Γεν. Διευθυντή κ. Βασίλη
Παπακαλοδούκα, έλαβε μέρος

στην έκτακτη Γεν. Συνέλευση της Ένωσης Ελλήνων
Ακτοπλόων που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά στα
μέσα του Νοέμβρη. Μετά από συζήτηση διαφόρων
θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο, διενεργήθηκαν

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. μέλος του οποίου
εκλέχθηκε ο κ. Βασίλης Παπακαλοδούκας. Έκδηλη η
ικανοποίηση των διοικούντων την εταιρεία και οι ευχές
όλων συνοδεύουν τον Γεν. Διευθυντή
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ȉĮ įȡȠȝȠȜȩȖȚĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȜȩȖȦ İțĲȐțĲȦȞ ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ ĮȞĮȖțȫȞ
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ȆǹȇǹȈȀǼȊǾ
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ǹĭ ǹȃ
ȇȅǻȅ
11.00
ȈȊȂǾ
12.35 13.05
ȉǾȁȅ
15.15 15.30
ȃǿȈȊȇȅ 16.55 17.05
Ȁȍ
18.40 ǻ

ȈǹǺǺǹȉȅ
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ǹĭ ǹȃ
Ȁȍ
06.00
ȃǿȈȊȇȅ 07.30 07.45
ȉǾȁȅ
09.00 09.20
ȈȊȂǾ
11.30 11.55
ȇȅǻȅ
13.35 14.15
ȀǹȈȉ/ǽȅ 18.55 19.05
ȇȅǻȅ
23.45 ǻ

ǹȃȍȃȊȂǾ ȃǹȊȉǿȁǿǹȀǾ
Ǽȉǹǿȇǿǹ ȈȊȂǾȈ

-

-

ȀȊȇǿǹȀǾ

-

