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Δημοτική Αστυνομία
& Προσλήψεις
Έως τις 26 Οκτωβρίου θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όσοι και όσες επιθυμούν να προσληφθούν ως ειδικό ένστολο προσωπικό στη
Δημοτική Αστυνομία. Σε ότι αφορά το Δήμο μας, προκηρύχθηκαν τέσσερις θέσεις, μία (1) Τ.Ε. και τρεις (3) Δ.Ε.
Βέβαια, τα σχόλια που ακολούθησαν με την γνωστοποίηση της προκήρυξης ήταν ποικίλα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν αυτά των συμπολιτών μας οι οποίοι ήλπιζαν
ότι, με την λειτουργία αυτής της υπηρεσίας, θα διορθώνονταν μερικά από τα κακώς κείμενα και ο κάθε ένας από
εμάς θα έβλεπε να μπαίνει τάξη σε διάφορους τομείς.
Με έκπληξη διαπιστώσαμε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις
με τα άτομα αυτά ότι είναι «κάθετα αντίθετοι στην πρόσληψη νέων προσώπων μιας και είναι πεπεισμένοι ότι δεν
πρόκειται να προσφέρουν τίποτα-όπως απεδείχθη- και το
μόνο που θα συμβεί είναι να πληρώνουν οι δημότες τους
όχι ευκαταφρόνητους μισθούς τους». Μας προέτρεψαν
δε να πιέσουμε την Δημοτική Αρχή να καταργήσει την
υπηρεσία αυτή που τόσο τους απογοήτευσε.
Βέβαια, δεν είναι στις προθέσεις μας να το πράξουμε, αλλά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σε παλαιότερα φύλλα των Νέων της Σύμης είχαμε αναφερθεί στις
δυσκολίες και την κριτική που θα αντιμετώπιζαν η υπηρεσία αυτή και οι υπάλληλοί της, και είναι περιττό να
επαναλάβουμε τους λόγους.
Αρκετοί έχουν καταθέσει την άποψή τους στους
δημοτικούς άρχοντες, να σταματήσει δηλαδή η λειτουργία της υπηρεσίας αυτής. Δεν γνωρίζουμε τις απαντήσεις
ή τις δικαιολογίες που δόθηκαν για την αδυναμία της
εύρυθμης λειτουργίας της, όμως, άποψή μας είναι ότι
εάν ο Δήμος θέλει να στελεχώσει με τέσσερα επιπλέον
άτομα τη Δημοτική Αστυνομία της Σύμης, θα πρέπει να
εξετάσει τους λόγους για τους οποίους δεν λειτούργησε
σωστά και να διορθώσει τα «κακώς κείμενα».

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
“Έστειλε περισσότερο
στρατό στο Αφγανιστάν,
δεν έφυγε από το
Ιράκ, δεν έκλεισε το
Γκουαντάναμο. Νόμπελ
Ειρήνης στον Ομπάμα,
Νόμπελ στραβωμάρας
στην Επιτροπή”
Αφροδίτη Πολίτη από το
«Εψιλον» 18-10-09

Νέα Κυβέρνηση
Μεγαλύτερες Προσδοκίες
Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να σκύψει πάνω σε προβλήματα
που οι λύσεις τους θα είναι σωτήριες για το νησί μας
Με τη συμμετοχή 2003 πολιτών, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 45,03% διεξήχθηκαν οι εκλογές της 4ης Οκτωβρίου στη
Σύμη, για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης και βουλευτών. Σε
κλίμα απολύτως ήρεμο, χωρίς τις εκδηλώσεις στις οποίες μας
είχαν συνηθίσει οι θερμόαιμοι οπαδοί των δύο μεγάλων κομμάτων, ανακοινώθηκε και επίσημα στις 9 περίπου το βράδυ,
από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας πανελλαδικά. Ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν σε
όλους μας γνωστό με μόνη έκπληξη το μέγεθος της ήττας της
Ν. Δημοκρατίας (10,5%), μέγεθος που εξέπληξε ακόμη και
αυτούς τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ.
Με την παντοδυναμία των 160 βουλευτών, η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ καλείται να υλοποιήσει τις εξαγγελίες της προς
τον ελληνικό λαό και να φανεί συνεπής με αυτές. Η Ν.Δ.
πέρασε σε μια φάση κρίσης η οποία άγνωστο πόσο θα κρατήσει από τη στιγμή που δεν θα τεθούν επί τάπητος όλα της
τα προβλήματα και να αναζητηθούν τα αίτια της ήττας. Το

ΚΚΕ έχασε μέρος της εκλογικής δύναμής του και ήδη-όπως
διαβάζουμε- έχουν προκύψει προβλήματα. Για το άλλο κόμμα
της Αριστεράς, τον ΣΥΡΙΖΑ, το αποτέλεσμα ήταν πέρα από
τις προσδοκίες του, ύστερα από την κρίση που είχε ξεσπάσει μέσα στο κόμμα, και η όλη επιτυχία πιστώθηκε κατά το
μεγαλύτερο μέρος στον Πρόεδρο του ΣΥΝ Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος απέσπασε τις θετικότερες εντυπώσεις από φίλους και
αντιπάλους. Το κόμμα του κ. Καρατζαφέρη, αν και αύξησε
κατά πολύ τα ποσοστά του, δεν κατόρθωσε να βάλει στη
δεξαμενή του το ποσοστό των ψηφοφόρων που έχασε η Ν.Δ.,
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Από τη Σύνταξη
Δημοσκοπική έρευνα εφ’ όλης της ύλης θα πραγματοποιηθεί
στη Σύμη τις επόμενες εβδομάδες με σκοπό να αποτυπώσει τις
απόψεις των κατοίκων του νησιού σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων
(τουρισμό, κυκλοφοριακό, ακτοπλοΐα, δημόσια έργα, λαθρομετανάστες, φεστιβάλ, Δημοτικές εκλογές, κλπ)., να αξιολόγήσει
τα προβλήματα και να καταγράψει τις λύσεις που προτίνονται.
Η δημοσκόπηση θα είναι επιστημονικά σχεδιασμένη και θα
πραγματοποιηθεί με ερωτηματολόγιο σε ένα τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα κατοίκων της Σύμης. Θα υπάρξει επίσης ένα ειδικό ερωτηματολόγιο για τις επερχόμενες Δημοτικές
εκλογές το οποίο θα απευθύνεται σε όσους θα έχουν δικαίωμα
ψήφου.
Την δημοσκόπηση θα διευθύνει ο Χρήστος Μπάυρον, στατιστικός με ειδίκευση στη σχεδίαση και ανάλυση ποιοτικών
ερευνών, που ζει στη Σύμη και διδάσκει στατιστική σε πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρεττανίας.
Κύριος χορηγός της έρευνας είναι η ιστοσελίδα της Σύμης
SymiGreece.com σε συνεργασία με το Δήμο Σύμης και την
εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης.
Λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που έριξε πίσω
τον αρχικό προγραμματισμό, η τουριστική έρευνα που είχε
ανακοινωθεί τον περασμένο Ιούνιο δεν κατέστη δυνατόν να
πραγματοποιηθεί τη φετινή τουριστική περίοδο και θα ξεκινήσει τελικά την Άνοιξη του 2010 με προοπτική να διαρκέσει 5-6
μήνες και να ολοκληρωθεί λίγο πριν τις Δημοτικές εκλογές του
επόμενου έτους.

Εκλογικό Τμήμα:
ΠΑ.ΣΟ.Κ
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« Συνέχεια από τη σελίδα 1

παρά μόνο το 3% γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στο κόμμα. Τέλος, οι Οικολόγοι κατόρθωσαν
να διπλασιάσουν τα ποσοστά τους από τις προηγούμενες
εθνικές εκλογές και να καταγραφούν πλέον ως πολιτικός
σχηματισμός, ανεξάρτητα από την μη είσοδό τους στη
βουλή.
Στα καθ’ ημάς τώρα (και όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα), το ΠΑΣΟΚ στη Σύμη ψηφίστηκε από το
62,19% των ψηφισάντων, ήτοι 1209 ψήφοι, η Ν.Δ. από το

- Η άδεια για την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου
που θα λύσει πολλαπλά προβλήματα κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης στο νησί, δεν αποτελεί παράλογο αίτημα.
Υπάρχουν και άλλα πολλά, στα οποία θα αναφερθούμε
εν καιρώ.
Απλά τώρα θα πρέπει να περιμένουμε, ευχόμενοι με
τη σειρά μας, οι ελπίδες που έχει εναποθέσει η Δημοτική
Αρχή στη νέα κυβέρνηση για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, να μην διαψευσθούν.

1209

65

63

23

42

23

67

58

55

61

42

499

Κ.Κ.Ε

15

2

5

6

4

3

6

6

8

6

61

ΛΑ.Ο.Σ

13

4

3

12

4

7

3

1

5

5

57

ΣΥ.ΡΙΖ.Α

3

8

2

5

1

8

6

8

6

8

55

ΟΙΚΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ

4

2

2

2

2

4

5

1

0

5

27

ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

9

4

4

2

3

3

4

2

4

1

220 227 176 166 160 211 184 199 228 173

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr

ΣΥΝΟΛΟ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Οκτώβριος 2009

της Σύμης

36
1944

ΠΑ.ΣΟ.Κ
Κρεμαστινός

57

80

79

71

60

74

56

82

97

56

712

Νικητιάδης

22

45

51

34

27

28

26

37

41

36

347

Ζωίδης

26

16

21

19

22

31

15

20

30

18

218

Κασσάρας

12

22

21

6

16

22

24

16

21

29

189

Κουσουρνάς

21

18

18

5

30

15

19

21

15

13

175

Παρασκευάς

9

20

20

19

24

20

9

20

18

8

167

Διακοσταυριανού

3

13

19

13

20

10

12

6

13

9

118

Υψηλάντης

27

38

9

18

17

31

26

28

30

26

250

Βαληνάκης

20

18

3

12

5

26

16

11

12

10

133

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Χρύσης

9

9

13

13

10

15

19

12

20

6

126

Ιατρίδη

18

14

2

6

6

12

15

14

17

6

110

Καραμάριος

8

6

5

9

2

4

15

5

11

9

74

Πούλιου

8

5

1

1

0

1

2

4

1

4

27

Σίλλινγκερ-Απέργη

0

3

3

1

0

1

0

2

1

1

12

25,67% (499 ψήφοι), το ΚΚΕ από το 3,14% (61
ψήφοι), το ΛΑΟΣ από το 2,93% (57 ψήφοι), και ο
ΣΥΡΙΖΑ από το 2,83% (55ψήφοι). Τέλος οι Οικολόγοι Πράσινοι πήραν 1,39% και 27 ψήφους. Το
ΠΑΣΟΚ εξέλεξε τέσσερις από τους πέντε βουλευτές που αναδεικνύει ο νομός μας και η Ν.Δ. έναν.
Από το ΠΑΣΟΚ εξελέγησαν οι κύριοι Κρεμαστινός, Νικητιάδης, Ζωϊδης και Κουσουρνάς και από
την Ν.Δ. η κ. Ιατρίδη. Παραθέτουμε παραπλεύρως
τα αναλυτικά αποτελέσματα της Σύμη ανά εκλογικό τμήμα.
Ευχάριστο είναι το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι
της Ν. Δ. έδωσαν στον συμπατριώτη μας Βασίλη
Υψηλάντη 250 σταυρούς, προπορευόμενο μακράν
από τον δεύτερο υποψήφιο κ. Βαληνάκη, ο οποίος
έλαβε 133 ψήφους. Σε τηλεφωνική επικοινωνία
που είχε μαζί μας ο κ. Υψηλάντης εξέφρασε τη
βαθειά του ικανοποίηση για την προτίμηση των Συμιακών στο πρόσωπό του, όχι μόνο αυτών της Σύμης
αλλά και της Ρόδου.
Σε ότι αφορά τις προσδοκίες του Δήμου μας από
τη νέα κυβέρνηση, είναι μεγαλύτερες από αυτές της
προηγούμενης. Βέβαια, στα έξι χρόνια που πέρασαν
με διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν άδικο
να μην αναφέρουμε ότι, έγιναν και γίνονται έργα μέσω
ευρωπαϊκών προγραμμάτων-άνω των 15.000.000
ευρώ, και η συνεργασία του Δήμου με κυβερνητικούς
παράγοντες σε γενικές γραμμές ήταν ικανοποιητική.
Ίσως θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα αν αντιπολιτευτικοί λόγοι –σε τοπικό επίπεδο- δεν επέβαλαν
την καθυστέρησή τους.
Τώρα, εφόσον η νέα κυβέρνηση επαγγέλλεται ένα
διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, φυσικά βελτιωμένο, θα πρέπει να σκύψει πάνω σε προβλήματα που
οι λύσεις τους θα είναι σωτήριες για το νησί μας:
- Καταρχήν η ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη
εργασιών κατασκευής του εμπορικού προβλήτα, κρίνεται άκρως αναγκαία, δεδομένου ότι ο Δήμος διαθέτει την πιο «ώριμη» μελέτη από όλα τα άλλα νησιά.
- Η χρηματοδότηση κατασκευής και η στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό του νέου κτιριακού
συγκροτήματος όπου προβλέπεται να στεγασθεί το
Πολυδύναμο Ιατρείο στο Χωριό, και η μετατροπή του
σε Κέντρο Υγείας, πιστεύουμε ότι θα βρει τη σύμφωνη
γνώμη της Υφυπουργού Υγείας κ. Φ. Γεννηματά.

TA NEA της Σύμης
Δήμος Σύμης, Σύμη 85600, Δωδεκάνησα, ΕΛΛΑΣ
T 2246072363 - 70124 • E chrysochoosd@yahoo.gr
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- Κτατάθεση στο λογ. του Δ.Π.Π.Κ.Σ (ΕΤΕ 832/296000-16)
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υπ’ όψιν κ. Χαρ. Μαραβέλια
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Διαφήμιση 6947402722
Διανέμεται δωρεάν σε Σύμη και Ρόδο.
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Ναι στο θαλάσσιο τουρισμό, αλλά...
παραλίες για τους λουόμενους και όχι για τα κότερα!
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΑΖΗ irinag@otenet.gr

Η φετινή τουριστική σεζόν οδεύει
πλέον προς το τέλος της και ένας
απολογισμός αποβαίνει πάντα χρήσιμος για την εξέλιξη και τη βελτίωση του τουρισμού στο νησί. Από
μια σύντομη κουβέντα με τους
επιχειρηματίες της Σύμης, καταλαβαίνει κανείς ότι φέτος υπήρξε
κάποια μείωση στην τουριστική
αγορά – αν κι όχι όλους τους
μήνες – σίγουρα όμως, όχι τόσο
μεγάλη όσο προέβλεπαν τα δυσοίωνα σενάρια που ακούγαμε την
άνοιξη περί επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στον τουριστικό
τομέα. Ωστόσο… η Σύμη, όπως
και κάθε τουριστικός προορισμός,
ανεξάρτητα από κρίσεις και λοιπά
καταστροφικά σενάρια, οφείλει να
αφουγκράζεται τον παλμό των επισκεπτών της και να δίνει προσοχή
στα παράπονα που αυτοί εκφράζουν ώστε να αναβαθμίζει διαρκώς
τις συνθήκες φιλοξενίας τους.
Το τεράστιο πρόβλημα του
κυκλοφοριακού – πρώτο πάντα στη λίστα των παραπόνων
– έχει κατά καιρούς παρουσιασθεί εκτενώς σε σειρά από
δημοσιεύματα σε όλες τις εφημερίδες της Σύμης. Ένα άλλο
πρόβλημα όμως, που ακούγεται ανησυχητικά ολοένα και
περισσότερο τα τελευταία 2-3 χρόνια από όλους όσους επι-

πτει επειδή στο νησί δεν υπάρχουν
οργανωμένες λουτρικές εγκαταστάσεις (που επισημαίνονται με
πλωτούς σημαντήρες) και δεν
υπάρχουν σχετικές νομοθετικές
διατάξεις που να απαγορεύουν
την αγκυροβολία σε όρμους. Έτσι,
ενώ η Λιμενική Αρχή αναγνωρίζει
το πρόβλημα, δεν μπορεί να κάνει
κάτι άλλο παρά να ανταποκρίνεται - καθημερινά όπως τονίστηκε
- στις καταγγελίες που γίνονται για
παραβίαση των οδηγιών ασφαλούς
πλοήγησης, οι οποίες απαγορεύουν
την κυκλοφορία σκαφών σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων
σε θαλάσσιες περιοχές που κολυμπούν λουόμενοι και φυσικά, για
περιπτώσεις ρύπανσης.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί,
ότι προκειμένου να αποφεύγονται
τέτοια περιστατικά – που βεβαίως
δε σημειώνονται μόνο στη Σύμη
Παραλία Μαραθούντας, Φώτο © Ειρήνη Γαζή
– το Ινστιτούτο Θαλάσσιας και
σκέπτονται τις διάφορες παραλίες του νησιού για το μπάνιο
Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου
τους, αμέσως μετά το πόσο ακριβά κοστίζει η μεταφορά από «Αρχιπέλαγος» ανέπτυξε πρόσφατα ένα πρωτόκολλο πρακαι προς αυτές, είναι ότι πλήθος σκαφών αναψυχής αγκυρο- κτικών αειφόρου ναυσιπλοΐας, υπό τον χαρακτηρισμό
βολούν τόσο κοντά στις παραλίες, που κλείνουν τον ορίζο- “Eco-Navigation”, που στόχο έχει την εφαρμογή μίας νέας
ντα σε σημείο να ενοχλούνται έντονα οι λουόμενοι.
νοοτροπίας που θα ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση που προΦυσικά, δε χωράει αμφιβολία για το ότι ο θαλάσσιος καλείται στα εγχώρια θαλάσσια οικοσυστήματα. Έτσι, όχι
τουρισμός είναι ευπρόσδεκτος στη Σύμη και της μόνο τα επιβατηγά πλοία, αλλά και τα τουριστικά σκάφη θα
δίνει έναν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που όλοι μπορούν να λαμβάνουν το ειδικό σήμα Eco-Navigation που
βλέπουμε με καλό μάτι. Όσο ωραίο είναι όμως να θα πιστοποιεί τη συμμετοχή τους σε αυτήν την προσπάθεια,
χαζεύει κανείς τα διάφορα σκάφη στο Γιαλό κάνο- η εφαρμογή της οποίας θα ξεκινήσει σύντομα σε διάφορες
ντας τη βόλτα του ή πίνοντας τον καφέ ή το ποτό περιοχές της Μεσογείου.
του, τόσο κουραστικό καταντάει να πηγαίνει για
μπάνιο και να αισθάνεται σχεδόν κλειστοφοβικά
από όλα τα κότερα που γεμίζουν καθημερινά τον Αι
Γιώργη, την Αγία Μαρίνα, τη Νανού και τις άλλες
παραλίες. Επιπλέον, αρκετοί έχουμε δει με λύπη
ορισμένα σκάφη να ρυπαίνουν τα νερά αδειάζοντας
τα λύματά τους σε αυτές.
Τα συγκεκριμένα παράπονα εκφράζονται έντονα
και από κατοίκους του Πεδιού, οι οποίοι βλέπουν
πάρα πολλά σκάφη να αγκυροβολούν δίπλα από κει
που κολυμπούν, ενίοτε να ρυπαίνουν και ακόμη, να
μπλέκονται κάποιες φορές οι άγκυρες τους με τις
βάρκες τους. Αναμένεται λοιπόν, με τη λειτουργία
του καταφυγίου να λυθεί αυτό το πρόβλημα τουλάχιστον στο Πέδι και να τεθεί ένας έλεγχος στην
αγκυροβολία των σκαφών.
ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης επικοινώνησαν με το Υπολιμεναρχείο Σύμης για το συγκεκριμένο ζήτημα,
απ’ όπου ενημερώθηκαν ότι το πρόβλημα προκύ-

Τώρα και στη Σύμη!
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΧΟΣ: «Όσο μπορώ και
κινούμαι θα βγάζω φωτογραφίες»
ΤΗΣ Ιουστίνης ΦραγκΟΥλη

Κυρτωμένος από τα χρόνια, αλλά με τη ζωντάνια
του αιώνιου έφηβου, ο Αντώνης Πάχος, o παλαιότερος
φωτογράφος της Δωδεκανήσου με το τεράστιο υλικό,
που καλύπτει την περίοδο από την ιταλική Κατοχή, το
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τις μέρες μας, αποτελεί μια
ζωντανή κιβωτό ιστορικής μνήμης.
Από τον προπάππο του μέχρι τον παππού και τον πατέρα
του, ολόκληρη η οικογένεια, με καταγωγή από τη Σύμη,
ασχολήθηκε με το εμπόριο. Ο πατέρας του, σε κάποιο από
τα ταξίδια του στη Σμύρνη ερωτεύθηκε το φωτογραφικό
φακό. Έτσι, αγόρασε την πρώτη φωτογραφική μηχανή της
Δωδεκανήσου κι έγινε ο φωτογράφος των νυφών.
«Ήμουνα παιδάκι 10 χρονών, όπου φωτογραφίζαμε,
καταστολισμένες, τις υποψήφιες νύφες για τους μετανάστες
γαμπρούς στην Αμέρικα. Κυριολεκτικά ονειρευόμουνα τη
μέρα, που θα μπορούσα κι εγώ να φωτογραφίσω», λέει ο
Αντώνης Πάχος και τα μάτια του “βυθίζονται” στο υπέροχο
παρελθόν της νιότης του. Παρ’ ότι έπαιζε βιολί από τα
μικράτα του, η φωτογραφία τον συνεπήρε σαν μια τέχνη
του μέλλοντος.
Το 1925, χρονιά της γέννησής του, ο πατέρας του άνοιξε
το πρώτο επίσημο φωτογραφείο στη Σύμη και το 1928
που ήρθε το ηλεκτρικό ρεύμα, άρχισε να βγάζει πορτρέτα
τα οποία μεγένθυναν οι συγγενείς για να δοθούν ως δώρα
αβροφροσύνης στα νέα ζευγάρια. Κάθε καινούργιο ζευγάρι
είχε απαρεγκλίτως για στολίδι στους τοίχους τα πορτρέτα
των πεθερικών από τα σόγια. Αυτή την τέχνη ακολούθησε ο
μικρός Αντώνης.
Ο ίδιος ήταν παρών σε όλα τα κοινωνικά γεγονότα του
νησιού του κι αργότερα, όταν πάτησε η “γερμανική μπότα”
στον τόπο, η οικογένειά του μπήκε στο στόχαστρο των
Ιταλών και των Γερμανών. «Με την κήρυξη του πολέμου, με
πλησίασε ένας σύνδεσμος, για να μου προτείνει να βοηθήσω
την αντίσταση», θυμάται ο φωτογράφος. «Αξιοποιώντας το
γεγονός ότι είχα το ελεύθερο να μπαίνω στις μονάδες τους
και να επισκέπτομαι τα φυλάκιά τους για να τους βγάλω

σε αναμνηστικές πόζες, τραβούσα με τρόπο φωτογραφίες
που έδειχναν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τον βαρύ
οπλισμό, τα οχήματά τους. Επίσης, πολύτιμες πληροφορίες
μού πρόσφεραν οι ίδιοι οι Ιταλοί, χωρίς να το υποψιάζονται.
Τις έβρισκα στα δικά τους φιλμ που μου έδιναν για εμφάνιση
και στο φόντο συχνά φαίνονταν πράγματα χρήσιμα στους
Συμμάχους», προσθέτει.
Το 1946, μετά την παράδοση της Δωδεκανήσου στους
Συμμάχους, εγκαθίσταται στη Ρόδο, όπου δουλεύει ως
βοηθός του φωτογράφου Π. Σακελλαρίδη. Από το 1948
με την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, ο
Αντώνης Πάχος θα δράσει στη Ρόδο, όπου έχει ήδη ανοίξει
το πρώτο του φωτογραφείο στην πλατεία Κύπρου.
Έγινε ο επίσημος φωτογράφος των διοικητών σε όλα τα
συμβάντα. Από το φακό του πέρασαν οι πρωταγωνιστές της
δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ μέχρι οι πρωθυπουργοί
της σύγχρονης Ελλάδας. Η μνήμη του στέκεται στον
Κωνσταντίνο Καραμανλή, στον οποίο δίδαξε, όπως αναφέρει,
για λίγες ώρες την τέχνη της φωτογραφίας: «Παρ’ όλο που
με “κάρφωσαν” ότι ήμουν αριστερός, ο τότε πρωθυπουργός
είπε πως δεν τον απασχολούσαν τα φρονήματά μου, αλλά το
γεγονός πως ήμουν καλός φωτογράφος. Έτσι, γίναμε φίλοι,
κάλυπτα τις εμφανίσεις του σε όλη τη Δωδεκάνησο. Του
έμαθα τα μυστικά του φακού μου», λέει.
Ο Αντώνης Πάχος, παράλληλα, υπήρξε από τους
πρώτους Έλληνες παπαράτσι, καθώς η Ρόδος αποτέλεσε
“αγκυροβόλιο” πολλών μελών του διεθνούς “τζετ σετ” στα
χρόνια του 1960-1970. «Φωτογράφισα τον Ωνάση με τις
παρέες του, τη Μαρία Κάλλας, που είχε αριστοκρατική όψη.
Αργότερα έφερε με το γιοτ την Τζάκυ, την οποία επίσης
φωτογράφισα. Ζήτησα από τον Τσόρτσιλ να του βγάλω μια
φωτογραφία, εκείνος δέχτηκε κι εγώ του τράβηξα ολόκληρο
36άρι. Είχα γνωρίσει από κοντά τον Αλέξανδρο και τη
Χριστίνα, καλά και ταπεινά παιδιά. Πάντως, ήταν ωραίος ο
Αριστοτέλης Ωνάσης, ένας πραγματικός μάγκας».
Ο Αντώνης Πάχος δεν σταμάτησε ποτέ να εξελίσσεται

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

Αγορές, Πωλήσεις Ακινήτων.
Γρήγορη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση
Με πολύ μικρή επιβάρυνση

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

Ο 1ος όροφος του κτιρίου όπου
στεγάζεται το καφέ-μπαρ Καντιρίμι.
Για 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

Φώτο © www.ana-mpa.gr

ως φωτογράφος. Το 1962-63 πήρε μαθήματα φωτογραφίας
στην Πράγα και αργότερα η ΕΡΤ τον έστειλε για μαθήματα
κινηματογραφίας στο τηλεοπτικό κανάλι RAI της Ιταλίας.
Από τη χειροκίνητη μηχανή και το σκοτεινό θάλαμο,
πέρασε στην έγχρωμη φωτογραφία και σήμερα κατέχει τη
λειτουργία της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.
Οι 300.000 φωτογραφίες του που έχουν διασωθεί,
στολίζουν μνήμες από ιδιωτικές στιγμές, αλλά και μεγάλα
ιστορικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Έχει “φυλακίσει”
στιγμές και Ιστορία σε μια απίστευτη συλλογή αρχείου, η
οποία έχει αξιοποιηθεί, καθώς η Νομαρχία Δωδεκανήσου
έχει εκδώσει ένα καλαίσθητο φωτογραφικό άλμπουμ με
τίτλο «Η Ρόδος με το Φακό του Αντώνη Πάχου».
Η Πολιτεία τον τίμησε ως αντιστασιακό. Έχει βραβευθεί
επίσης από το Δήμο Ρόδου με το Αργυρό Μετάλλιο της
πόλης, καθώς και από το Δήμο Αθηναίων. Το όνειρό του
είναι να δημιουργήσει μουσείο φωτογραφίας στο σπίτι του,
στην κοσμοπολίτικη Ρόδο.
«Όσο μπορώ και κινούμαι -γιατί είμαι ανάπηρος- θα
φωτογραφίζω. Ακόμη κι αύριο αν αποδημήσω, θέλω να
‘ναι μετά από μια τελευταία φωτογράφηση», δηλώνει ο
παλαίμαχος τεχνίτης της εικόνας!
Αναδημοσίευση απο την ιστοσελίδα του
ΑΠΕ-ΜΠΕ, 7/10/2009

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα 29τ.μ. γωνιακό σε κεντρικό
σημείο του Γιαλού. Για επαγγελματική
χρήση. Πληροφορίες 6947402722
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Σελιδα Διαλογου

Στέλνετε τις επώνυμες επιστολές σας (με διεύθυνση και τηλέφωνο) στη διεύθυνση: chrysochoosd@yahoo.gr ή news@
symigreece.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.

Ραδιοζώνη Δήμου Σύμης
Με έκπληξη διάβασα σε προηγούμενο φύλλο σας ότι ύστερα
από καταγγελία, και χωρίς το ΕΣΡ να εξετάσει το αληθές της
καταγγελίας, διέταξε την διακοπή μετάδοσης της ραδιοζώνης
του Δήμου της Σύμης. Εμείς οι Συμιακοί που κατοικούμε στον
Πειραιά και στην Αθήνα είχαμε τη δυνατότητα μέσα από την
ιστοσελίδα της ΑΝΕΣ να ακούμε το μουσικό πρόγραμμα και
τις ωραίες εκπομπές της κ. Σεμερτζάκη, αλλά και των άλλων
συνεργατών σας.
Ελπίζουμε σύντομα να αποκατασταθεί η αδικία και να
έχουμε τη δυνατότητα να σας ακούμε και πάλι.
Με εκτίμηση,
Ομάδα Συμιακών από την Αθήνα
(ακολουθούν ονόματα που είναι στη διάθεση της σύνταξης)
Αυτοί ή αυτός που έκαναν την καταγγελία για το ραδιόφωνο
του Δήμου θα πρέπει να ντρέπονται. Κατά τη γνώμη μου από
τις καλύτερες ενέργειες της παρούσης Δημοτικής Αρχής ήταν
η λειτουργία του ραδιοφώνου και η έκδοση της εφημερίδας.
Αν θέλετε βοήθεια για συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας
προς τις Αρχές είμαι στη διάθεσή σας.
Κ.Μ., Ρόδος

Εθελοντισμός, προσφορά στα κοινά και
η ανταμοιβή
Ακούμε συχνά και διαβάζουμε για το πόσο σημαντικός είναι
και τι προσφέρει στην κοινωνία ο θεσμός του εθελοντισμού.
Εθελοντισμός στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην πυροπροστασία, στην αιμοδοσία, στις έκτακτες ανάγκες κ.τ.λ. Ο εθελοντισμός ως έννοια υπάρχει από τότε που δημιουργήθηκαν
οι οργανωμένες κοινωνίες και εθελοντές με την ευρεία έννοια
του όρου είναι όλοι αυτοί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
για το κοινό καλό.
Ποιος όμως είναι αυτός που θα κρίνει αν τελικά η προσφορά κάποιου είναι για το κοινό καλό; Ασφαλώς η κοινή
γνώμη! Είναι όμως πάντα αντικειμενικά και προσεγγίζουν
την αλήθεια τα όσα κατά καιρούς πρεσβεύει η κοινή γνώμη;
Κατά την άποψή μου όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις
οποίες λόγω εσφαλμένων πληροφοριών διαστρεβλώνεται η
πραγματικότητα και παραποιείται η αλήθεια.
Οι συνέπειες από την λάθος αυτή προσέγγιση της αλήθειας, στις μικρές και κλειστές κοινωνίες όπως αυτή της
Σύμης, είναι καθοριστικές για τις ανθρώπινες αξίες που αγωνίζεται να υπηρετήσει το κάθε μέλος της. Το όποιο λάθος
της κοινής γνώμης στην αξιολόγηση της προσφοράς κάποιου
στα κοινά έχει ως αποτέλεσμα η ανταμοιβή του να είναι η
απολογία, η δίκη και πολλές φορές και η καταδίκη στα μάτια
και στις συνειδήσεις του κόσμου ενίοτε δε και στις αίθουσες
των δικαστηρίων.
Ποιος από εμάς δεν έχει ακούσει κατά καιρούς τα περίφημα αποφθέγματα για όσους «τρελούς» επιμένουν να
ασχολούνται με τα κοινά: «Άμε γύρευγε πόσα τρώει για να
ασχολείται γούλη τη μέρα!», «Τίμα ντέμα και ανακατεύγεται;»,
«Μωρίι μηε δικά του νάτο!», «Με ππως θαρείς και τόκτησε το
σπίτι!», «Εθθωρείς λούσα, πόσα να κλέβγει;», «Καλά τουνε δα
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πιο, φτάννουντω, ας φάει και καένας άλλος». Μέχρι και τα πιο
ακραία: «Στους γιατρούς να τα φάει» ή σε μία ατυχία του «ο
Θεός τον ετιμώρησε».
Αυτές οι συμπεριφορές βεβαίως απαντώνται σε όλες τις
μικρές κοινωνίες και θα έλεγα ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει
κάτι για να τις αλλάξει. Είναι τελικά ανθρώπινο το να κρίνεις και να κατακρίνεις κάποιον σύμφωνα πάντα με αυτά που
γνωρίζεις. Αυτά που γνωρίζεις όμως τις περισσότερες φορές
είναι πολύ λίγα οπότε και το αποτέλεσμα της κρίσης σου είναι
λανθασμένο.
Δεν θα σταθώ όμως στις αρνητικές συνέπειες που έχει η
λάθος αυτή συμπεριφορά της κοινωνίας σε κάθε της μέλος
ξεχωριστά αλλά στις προεκτάσεις των συνεπειών αυτών που
είναι η απαξίωση και η άρνηση της νεότερης γενιάς στην ενασχόλησή της με τα κοινά. Και γιατί βεβαίως να προσφέρει στα
κοινά ένας νέος όταν το μεγαλύτερο κίνητρο αυτό της κοινωνικής επιβράβευσης και καταξίωσης όχι μόνο δεν υφίσταται
αλλά αργά ή γρήγορα θα φτάσει και η στιγμή που θα κληθεί
να αποδείξει ότι δεν είναι «ελέφαντας»;
Η απάντηση είναι μία : «η χαρά της προσφοράς». Πολύ
γενικό, αόριστο και ρομαντικό για την σημερινή εποχή θα
έλεγαν δικαιολογημένα οι περισσότεροι. Υπάρχουν τόσο
ανιδιοτελείς άνθρωποι στην εποχή μας που θα «κλέβουν»
καθημερινά χρόνο από την δουλειά τους και την οικογένειά
τους για να βρεθούν τελικά μπλεγμένοι με υποχρεώσεις και
ευθύνες χωρίς κανένα απολύτως όφελος ηθικό ή οικονομικό;
ΝΑΙ !!!!
Και το λέω αυτό με σιγουριά γιατί ως υπάλληλος στην
Α.Ν.Ε.Σ. διαπιστώνω καθημερινά το μέγεθος της προσφοράς
της ανιδιοτέλειας και της ευθύνης της Διοίκησης της εταιρείας
στην οποία εργάζομαι εδώ και 24 χρόνια. Και βεβαίως για να
μην παρεξηγηθώ δεν αναφέρομαι σε αυτούς που έχουν έμμισθη σχέση με την εταιρεία όπως εγώ, αλλά για τα Διοικητικά
Συμβούλια τα οποία διαχρονικά προσέφεραν και προσφέρουν
αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία και κατά συνέπεια στον τόπο.
Η αφορμή για να γράψω τα παραπάνω μου δόθηκε με την
πρόσφατη αποχώρηση δύο μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποχώρηση που συνέπεσε μάλιστα με την
συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας: του
Μιχάλη Μαραβέλια και του Δημήτρη Χρυσοχόου των οποίων
την προσφορά ξεχωρίζω όχι γιατί αυτοί προσέφεραν περισσότερα από τους άλλους αλλά γιατί η προσφορά τους δεν είχε,
τουλάχιστον μέχρι σήμερα, την αντίστοιχη αναγνώριση.
Όλοι αναγνωρίζουν, αποδέχονται και δεν αμφισβητούν
την σημαντική και καθοριστική προσφορά στην Α.Ν.ΕΣ. του
αείμνηστου Δημοσθένη Χαβιαρά, του Μάρκου Πατατούκου
και του Μιχάλη Μακράκη. Πολύ λίγοι όμως είναι αυτοί που
γνωρίζουν το μέγεθος της 20ετούς προσφοράς του Μιχάλη
Μαραβέλια και της 28ετούς το Δημήτρη Χρυσοχόου. Μέσα
σε αυτούς τους λίγους και εγώ που όλα αυτά τα χρόνια λόγω
της θέσεώς μου στη εταιρεία οποιαδήποτε αναφορά και σχόλιο
για την προσφορά αυτή θα μπορούσε να παρερμηνευθεί. Με
την αποχώρησή τους όμως ένοιωσα την ηθική υποχρέωση να
κάνω αυτή την μικρή αναφορά στο όνομά τους και να τους πω
δημοσίως αυτό που δεν μπόρεσα να τους πω προσωπικά:
Μιχάλη και Δημήτρη, αποχωρήσατε σεμνά και αθόρυβα
από την Α.Ν.Ε.Σ. χωρίς να δείξετε καμία πικρία για την
παντελή έλλειψη ηθικής επιβράβευσης. Γνωρίζατε όμως από
την αρχή ότι δεν θα υπάρξει αναγνώριση και «ευχαριστώ».
Γνωρίζατε επίσης και είχατε αποδεχτεί το γεγονός ότι η
πολυετής ενασχόλησή σας με την Α.Ν.Ε.Σ. θα σας έβλαπτε
σε προσωπικό επίπεδο. Παρόλα αυτά δεν κάνατε πίσω! Δεν
κάνατε πίσω γιατί ήσασταν και είστε απολύτως πεπεισμένοι

ότι το μεγαλείο και ταυτόχρονα η ανταμοιβή του εθελοντισμού είναι να προσφέρεις στο «κοινό καλό» γνωρίζοντας εκ
των προτέρων ότι θα χάσεις στο «προσωπικό καλό».
Βασiλης Παπακαλοδoyκας
Γενικός Διευθυντής ΑΝΕΣ

Δρόμος Γιαλού – Νημποριού

Επιστολή προς τους κ.κ.
Α) Δήμαρχο Σύμης, Β) Δημοτ. Συμβούλιο Σύμης
Όπως γράφτηκε στο φύλλο της εφημερίδας σας TA NEA της
Σύμης, μηνός Αυγούστου 2009, το επόμενο δίμηνο πρόκειται
να δημοπρατηθεί η τσιμεντόστρωση του πιο πάνω δρόμου.
Μετά από σημερινή συζήτηση μαζί σας, ο κ. Δήμαρχος
έδωσε την προφορική υπόσχεση ότι, σε περίπτωση που προκύψουν νέα εμπόδια στην υλοποίηση αυτού του έργου, πριν
από την τουριστική περίοδο του επόμενου έτους, θα φροντίσει για την τσιμεντόστρωση τουλάχιστον του εφθαρμένου
οδοστρώματος στα επικίνδυνα σημεία (λακκούβες).
Επειδή επί σειρά ετών η ταλαιπωρία των κατοίκων, επιχειρηματιών και τουριστών συνεχίζεται και προκειμένου ν’ αποφύγουμε τυχόν ατύχημα, που ως εκ θαύματος μέχρι σήμερα
δεν έχει γίνει, παρακαλώ να εκφραστεί αυτή υπόσχεση και
γραπτώς.
Επισημαίνεται ότι στην προαναφερόμενη περίπτωση του
ατυχήματος, η Δημοτική Αρχή θα έχει ακεραία την ευθύνη.
Η παρούσα επιστολή συντάχθηκε με τη σύμφωνη γνώμη
όλων των κατοίκων του Νημποριού και θα δημοσιευτεί στις
τοπικές εφημερίδες.
Με τιμή
Εμμανουήλ Ηλία Ζωνουδάκης
Κάτοικος του Νημποριού τους θερινούς μήνες

Κάμερες & Παρακολούθηση Πολιτών
Ακούγοντας το νέο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και
τις κατευθύνσεις που έδινε, το μυαλό μου αμέσως πήγε στη
λειτουργία των δύο καμερών που βρίσκονται τοποθετημένες
και λειτουργούν στο λιμάνι της Σύμης παρακολουθώντας
τις κινήσεις των πολιτών. Δυστυχώς οι Αρχές αν και –μέσω
της εφημερίδας– το καταγγείλατε, δεν έκαναν το παραμικρό.
Μήπως θα έπρεπε να γίνει κάποια διαμαρτυρία εκ νέου, ή
προσφυγή στο Συνήγορο του Πολίτη ή στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;
Σ.Τ., Αθήνα

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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Ζητά Χρηματοδότηση

Ο Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου

Άρχισαν να λειτουργούν οι αφαλατώσεις
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr

Επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000) το χρόνο ζητά ο
Δήμαρχος από το αρμόδιο υπουργείο ώστε να καλύπτει ο
Δήμος τις λειτουργικές δαπάνες των αφαλατώσεων του
νησιού οι οποίες άρχισαν-με κάποιες καθυστερήσεις- να
παράγουν νερό. Δεδομένου ότι, μέχρι τώρα το υπουργείο
Αιγαίου δαπανούσε περίπου 3.000.000 ευρώ το χρόνο
για τη μεταφορά νερού στη Σύμη, θεωρείται δίκαιο και
λογικό το αίτημα του Δήμου να χρηματοδοτηθεί ώστε
το κόστος λειτουργίας να μην πέσει στην πλάτη των
καταναλωτών.
Από τις τρεις αφαλατώσεις που έχουν εγκατασταθεί
στα Βαλανίδια (απομένει ακόμη μία) λειτουργούν οι δύο,
που παράγουν περίπου 55 κυβικά πόσιμου νερού αρίστης
ποιότητας την ώρα. Όπως έχει υπολογιστεί, με την
σταδιακή λειτουργία και των τεσσάρων μονάδων, η Σύμη
θα είναι πλέον αυτάρκης σε νερό υπό προϋποθέσεις.
Και όταν λέμε υπό προϋποθέσεις, εννοούμε την καλή
συντήρηση των μονάδων από άτομα υπεύθυνα, τα οποία
θα εκτελούν στο ακέραιο τις οδηγίες του υπεύθυνου
μηχανολόγου του Δήμου κ. Λευτέρη Μπαλασκά, ο οποίος
έχει επωμισθεί το όλο βάρος. Η συνεχής φύλαξη (επί
24ώρου βάσεως) των μονάδων, όχι μόνο θα εξασφαλίζει
τη συνεχή παραγωγή, αλλά θα προλαβαίνει τυχόν βλάβες

που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες. Φυσικά, στον
χώρο των εγκαταστάσεων-που θυμίζει εργοστάσιο- θα
πρέπει να παρθούν μέτρα ασφαλείας.
Η Τρίτη μονάδα, αυτή που θα λειτουργεί με την
ανεμογεννήτρια, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη να παράγει,
γεγονός που έχει προκαλέσει την δυσφορία των δημοτικών
αρχόντων, αφού η γερμανική εταιρεία έχει βγει έξω από
το χρονοδιάγραμμα που είχαν εγγυηθεί και μας δίνεται
το δικαίωμα να ισχυριζόμαστε ότι δεν είναι μόνο οι
Έλληνες που πέφτουν έξω στις ημερομηνίες παράδοσης
και λειτουργίας έργων, αλλά και οι Γερμανοί… Από την
ενημέρωση που είχαμε, μόλις θα γίνει η διαμόρφωση των
εξωτερικών χώρων θα ξεκινήσει η κατασκευή της βάσης
όπου θα εναποτεθεί και η τέταρτη μονάδα.
Τέλος, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, η ΔΕΥΑΣ
να προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό φύλαξης και
συντήρησης, και η Σύμη επιτέλους να λυτρωθεί από την
εξάρτηση που είχε όλα αυτά τα χρόνια από τη γειτονική
Ρόδο.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ και
1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΥΜΗΣ 		

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση κυλικείου)

Η Σχολική Επιτροπή του 6/θεσίου 2ου Δημοτικού
Σχολείου Σύμης διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος
πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές
για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου για τέσσερα
χρόνια.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Σύμης στις 12-11-2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα
10.00 π.μ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να
απευθύνονται στη Δ/νση του σχολείου ή στο τηλέφωνο
22460-71369 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Μαρούλης Σωκράτης
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Κοινωνικός Σύλλογος Συμαίων
«O Πανορμίτης»
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Συμαίων Αθηνών-Πειραιώς που εκλέχτηκε κατά
τις αρχαιρεσίες της 17ης Μαϊου, συγκροτήθηκε
σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μιχάλης Μοσκιού, Αντιπρόεδρος Α΄ Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος Β΄ Πίτσα Χατζηϊωάννου, Γεν. Γραμματέας Δέσποινα Αγγελίδη-Μαρκαντέ, Ταμίας
Άννα Παπαθεοδοσίου, Κοσμήτωρ Δημήτρης
Ηράκλης, μέλη Ηλίας Κλαδάκης, Σεβαστή
Κυπραίου, Γιάννης Βογιατζής, Φίλιππος Πετρίδης,
Ρένα Μαργαρίτη. Αναπληρωματικά μέλη, Νικήτας Χατζηνικήτας, Νικήτας Βαλσάμης, Ευάγγελος Χατζηιωάννου, Σπύρος Κατσαρός. Ελεγκτική
Επιτροπή Ελένη Κλαδάκη-Βρατσάνου, Ντίνος
Αλεξόπουλος, Ηλίας Παπαφακλής. Αναπληρωτές
Βασίλης Μοσχάκης, Δαμιανός Παπαϊωάννου.
Τα Νέα της Σύμης εύχονται γόνιμη και δημιουργική θητεία.

Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Σύμης, οι εκδηλώσεις για
τον εορτασμό της 69ης επετείου της 28ης Οκτωβρίου περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό, από τις 8 το πρωί της 26ης
Οκτωβρίου, μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου, των
καταστημάτων, δημοσίων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., τραπεζών,
των ιδιωτικών καταστημάτων και οικιών καθώς και των πλοίων
που θα ναυλοχούν στο λιμάνι. Επίσης θα φωταγωγηθούν όλα
τα δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά καταστήματα των Ν.Π.Δ.Δ.
και τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
Τρίτη 27 Οκτωβρίου
11:00: Εκδηλώσεις σε όλα τα σχολεία με ομιλίες με θέμα
την ιστορική σημασία του γεγονότος από δασκάλους και καθηγητές.
12:00: Καταθέσεις στεφάνων στο Ηρώο των πεσόντων
(περιοχή Τζι) από αντιπροσωπείες μαθητικών κοινοτήτων συνοδευόμενες από δασκάλους και καθηγητές.
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
8:00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας, εθνικά εμβατήρια και
χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες από όλες τις εκκλησίες.
11:00: Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Σύμης κ.κ. Χρυσοστόμου. Εκφώνηση του πανηγυρικού της
ημέρας από την κα Φωτεινή Κρανίδη δασκάλα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σύμης. Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση
και κατάθεση στεφάνων από τις αρχές στο Ηρώο των πεσόντων
με τελετάρχη τον κ. Πέτρο Παρακευαϊδη, καθηγητή Φυσικής
Αγωγής.
11:30: Παρέλαση μαθητών/τριών και προσκόπων. Το γενικό
πρόσταγμα της παρέλασης για τα τμήματα των σχολείων θα
έχει ο υπεύθυνος καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Μερκούρης
Μοσχόβης.
17:00: Υποστολή της Σημαίας.
Μετά το τέλος της παρέλασης ο κος Δήμαρχος θα δεχθεί στο
Δήμο τις αρχές και τους κατοίκους της Σύμης.

Ευχαριστήριο
Το 15ο Φεστιβάλ του νησιού μας αφιερωμένο στο παιδί περιείχε ποικίλες ποιοτικές εκδηλώσεις όπως τα προηγούμενα
χρόνια, διατηρώντας αμείωτη τη φήμη του πανελλαδικά. Η Ένωση Γυναικών Σύμης θέλει να συγχαρεί όλους τους
παράγοντες που συμβάλλουν στην πραγματοποίησή του και πρωταρχικά το Δήμο Σύμης, που παρά την οικονομική
στενότητα, οι εκδηλώσεις ήταν πολλές, προσφέροντας ζωντάνια σε όλο το νησί, αλλά και ευχαρίστηση σε όλους τους
επισκέπτες.
Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους δύο πολιτιστικούς συλλόγους που συμμετείχαν στο φεστιβάλ μετά από
πρόσκληση της Ε.Γ.Σ. Τον σύλλογο Γυναικών Τσαριτσάνης και τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Λούτσας του Δήμου
Ιωαννίνων, το μουσικό συγκρότημα του Μιχάλη Μισσού που συνόδεψε τις εκδηλώσεις του συλλόγου μας, όλους τους
χορευτές μικρούς και μεγάλους, την Εφορεία της Ιεράς Μονής Πανορμίτη, το τεχνικό προσωπικό του Δήμου και την
οργανωτική επιτροπή.
Η Ε.Γ.Σ. σαν συμβολική κίνηση για το παιδί κατά την διάρκεια της εκδήλωσης της 12ης Αυγούστου αναφέρθηκε
στους φορείς που ασχολούνται με την προστασία του παιδιού και συγκέντρωσε το ποσό των 434 Ευρώ,το οποίο
κατατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Ευχαριστούμε όλους τους
παρευρισκόμενους που ενίσχυσαν αυτή την χειρονομία.
Το Δ. Συμβούλιο, ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΜΗΣ
Αγαπητές φίλες,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ευγενική, χρηματική προσφορά σας, αξίας 434 Ευρώ, για την
ενίσχυση του έργου του Εθελοντικού μας Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η προσφορά σας
αυτή σημαίνει για εμάς κατάθεση ψυχής στο δύσκολο έργο μας. Με την ευγενική σας χειρονομία αποδεικνύετε τα
θερμά σας αισθήματα για τον Οργανισμό μας, και ενισχύετε την προσπάθειά μας να είμαστε κοντά στα παιδιά που
τους λείπει το χαμόγελο- και όχι μόνο. Χρειαζόμαστε δίπλα μας ανθρώπους σαν εσάς, πρόθυμους να ανταποκριθούν
με ευαισθησία και κατανόηση στις ανάγκες των παιδιών. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά και εκ μέρους των
παιδιών που εκπροσωπούμε και ελπίζουμε να συνεχίσετε να βρίσκεστε στο πλευρό μας σε κάθε μας προσπάθεια.
Με εκτίμηση, Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος

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
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ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ

ΤΑ ΝΕΑ του Μπάσκετ

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

Ξεκίνημα με το… αριστερό!

Φώτο © Λευτέρης Ροδιτης

Δεν τα κατάφερε στην πρεμιέρα της Β΄ κατηγορίας ο Α.Ο.
Σύμης. Οι παίκτες του Μανούσου Κανελλάκη ηττήθηκαν με 21 στο γήπεδο της Διμυλιάς από τον Απόλλωνα Απολλώνων. Η
ομάδα μας ευτύχησε να βρεθεί μπροστά στο σκορ όμως δε στάθηκε ικανή να διατηρήσει το προβάδισμά της και με 2 γκολ του
Χάσταλη, ο αντίπαλος πήρε το τρίποντο.
Ο Α.Ο.Σ προσπάθησε με νύχια και με δόντια να κρατήσει
το υπέρ του σκορ ή τουλάχιστον να «τσιμπήσει» κάποιο βαθμό
αλλά ξέμεινε από δυνάμεις στο τελευταίο εικοσάλεπτο.
Το σκορ για την ομάδα μας άνοιξε στο 55΄ ο συνήθης ύποπτος στις εκτελέσεις φάουλ Μπαλασκάς Π. που με ένα γκολποίημα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Μακαρούνα .Ο δείκτης του σκορ έμεινε στο 0-1 μέχρι το
70΄, όταν ανέλαβε δράση ο πρωταγωνιστής των Απολλωνιστών,
Χάσταλης, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με καλοζυγισμένο πλασέ. Ο
ίδιος παίκτης εκτέλεσε για δεύτερη φορά τη Σύμη στο 80΄σκοράροντας με τον ίδιο τρόπο και χαρίζοντας παράλληλα τη νίκη
στην ομάδα του.
Βάσει του αποτελέσματος η Σύμη έμεινε στους 0 βαθμούς
ενώ ο Απόλλων Απολλώνων κατάφερε να μειώσει στους -3 (του
είχε επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 6 βαθμών). Οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες στο 88΄όταν ο Δουδούμης είδε τη δεύτερη
κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση. Καλή η διαιτησία του Κυρίτση
και των βοηθών του Τονίδη και Μοσχούς.

Απόλλων Απολλώνων: Μακαρούνας,Πανάγος, Κουμπιός
(71΄λ.τ Γιαννακόπουλος), Χάσταλης, Τσαγκαράκης, Γκιζλής,
Μπάκης, Δουδούμης, Γκεοργκίεφ (85΄Γουλάρας), Παντέρης,
Σιρίμης (55΄Σεντονάς).
Α.Ο.Σύμης: Μιχαήλου, Ζουρούδης, Καψής Γ., Βυζανιάρης (62΄ Καραγιάννης), Κουρδουμπάς, Καλλίαρος (46΄ Παπανικολάου), Μπαλασκάς, Καψής Δ., Καραβαίλης, Λουκίσσας
(65΄Τσίκκης), Στεφάνου.
Την επόμενη αγωνιστική ο Α.Ο.Σ. αγωνίζεται πάλι εκτός
έδρας με τον Π.Α.Σ Ασκληπειού. Ας ελπίσουμε η ομάδα μας να
επιστρέψει από τη Ρόδο με τους 3 βαθμούς της νίκης.

Την ορθή απόφαση, δηλαδή να διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας σε έναν όμιλο πήρε η Τ.Ε.
Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου. Συνολικά θα συμμετάσχουν
9 ομάδες από 5 νησιά σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Για μία ακόμη χρονιά θα γίνουν αγώνες
σε ανοιχτά γήπεδα (Σύμη, Κέφαλος, Λίνδος). Φέτος
απουσιάζει το ξεκάθαρο φαβορί για την άνοδο.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα τους Α.Ο. Σύμης έχει
ως εξής: 1η(10η): Ελπίδα Πεταλούδων - Α.Ο.Σ.
(Σάββατο 17/10, Κ.Γ .Κρεμαστής, 12:30), 2η(11η):
Α.Ο.Σ. - Σταυρός Καλυθιών, 3η(12η): Αίολος Κεφάλου - Α.Ο.Σ., 4η(13η): Α.Ο.Σ. - Ε.Α. Καλύμνου,
5η(14η): Κολλέγιο Ρόδου- Α.Ο.Σ., 6η(15η): Α.Ο.Σ.
- Ήλιος Ιαλυσού, 7η(16η): Ρεπό έχει ο Α.Ο.Σ.,
8η(17η): Κλεόβουλος Λίνδου - Α.Ο.Σ., 9η(18η):
Α.Ο.Σ. - Α.Ο. Παντηλιακός.

Παραιτήθηκε το εφηβικό!
Δήλωση αποχώρησης από το πρωτάθλημα εφήβων
απέστειλε η ομάδα μας στα γραφεία της Τοπικής Επιτροπής και οι εφτά ομάδες του Ομίλου Νότου μειώθηκαν σε 6. Η διοργανώτρια αρχή προέβη σε νέα
κλήρωση προκειμένου να καλυφθούν τα ρεπό των
ομάδων που είχαν προκύψει από τον μονό αριθμό
συμμετεχόντων. Οι ομάδες που παραμένουν είναι
οι Διαγόρας, Κολοσσός, Αφάντου, Ελπίδα, Σταυρός
και Ζέφυρος.

Πρόγραμμα Υποδομών Α.Ο. Σύμης
Το πρωτάθλημα υποδομών αρχίζει στις 17/18 Οκτωβρίου.
Το φετινό πρόγραμμα του Α.Ο.Σ. στον Β΄ όμιλο κατά αγωνιστική έχει ως εξής: 1η(12η): Δόξα Ψίνθου - Α.Ο.Σ. (αναβλήθηκε), 2η(13η): Α.Ο.Σ. - Δωριέας, 3η(14η): Κολέγιο Ρόδου
- Α.Ο.Σ., 4η(15η): Α.Ο.Σ. - Διγενής, 5η(16η): Α.Ο.Σ. - Κλεόβουλος, 6η(17η): Αστέρας Μασσάρων - Α.Ο.Σ., 7η(18η):
Α.Ο.Σ. - Απόλλων Απολλώνων, 8η(19η): Π.Α.Σ Ασκληπειού
- Α.Ο.Σ., 9η(20η): Ηρακλής Λάρδου - Α.Ο.Σ., 10η(21η):
Α.Ο.Σ. - Νίκη Ρόδου, 11η(22η): Απόλλων Καλυθιών-Α.Ο.Σ.

Άνεμος Αλλαγής στο στίβο!
Άνεμος αλλαγής… φυσάει στο νησί μας και τον κλασικό αθλητισμό καθώς έως τον Ιανουάριο τα παιδιά θα μπορούν να προπονούνται με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες! Στο ποδοσφαιρικό γήπεδο εκτός της τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα θα
κατασκευαστεί ταρτάν 350m και έξι διαδρόμων. Το έργο είναι
αρκετά σημαντικό με δεδομένο ότι ο Α.Ο.Σ. κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό και ειδικότερα το
στίβο. Σκοπός δεν είναι η υψηλή βαθμολογία στην πανελλήνια
κατάταξη του ΣΕΓΑΣ αλλά να πάνε κοντά στον αθλητισμό όλο
και περισσότερα παιδιά.
Ο προπονητής, Βασίλης Κωνσταντινίδης εδώ και χρόνια
δουλεύει αδιάκοπα με τους αθλητές, βρίσκεται πάντα δίπλα
τους και αναζητά συνεχώς παιδιά να λάβουν μέρος σε αγώνες
που γίνονται κάθε χρόνο στο νομό μας. Η Σύμη αποτελεί παρά-

Το νέο πρωτάθλημα

δειγμα προς μίμηση καθώς μπορεί να μην υπάρχουν ακόμα οι
απαραίτητες συνθήκες για τις προπονήσεις, όμως πολλά παιδιά
συμμετέχουν στα διασυλλογικά, σχολικά ακόμα και πανελλήνια
πρωταθλήματα στίβου, έτσι ώστε να χαρούν πρώτα από όλα τη
χαρά της συμμετοχής στους αγώνες.

Αποτελέσματα
Έπεσε η αυλαία του αναπτυξιακού πρωταθλήματος παμπαίδωνπαγκορασίδων Β΄ που διοργανώνει η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου με τους δύο τελευταίους αγώνες σε Κάλυμνο και Κάμειρο
και τη συμμετοχή 170 παιδιών 12-13 ετών. Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Διαγόρας. Τα αναλυτικά αποτελέσματα των αθλητών
της Σύμης έχουν ως εξής:
Κάλυμνος (26/9)
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β΄ | ΜΗΚΟΣ Νικολλέτος Παναγιώτης 4.55
(4ος) Βόλας Κωνσταντίνος 3.30 (9ος) ΜΠΑΛΑΚΙ Κυπριώτης
Ελευθέριος 43.80 (3ος) ΣΦΑΙΡΑ Γεωργίου Λάμπρος 10.10 (3ος)
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ60: Βόλας Κωνσταντίνος, Νικολλέτος
Παναγιώτης, Τσαβαρής Δημήτρης, Γεωργίου Λάμπρος 39.81
(7η θέση).
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄ | 150Μ Κρητικού Μαρία-Ιωάννα 27.3
(10η) 1000Μ Κονιλάρη Αναστασία 3.54.3 (6η) ΜΗΚΟΣ Κουμεντάκου Αγγελική 3.75 m (13η) Χάσκα Κοκώνα 3.72 (14η) ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ60 Κρητικού Μαρία, Κονιλάρη Αναστασία,
Χάσκα Κοκώνα, Κουμεντάκου Αγγελική 41.1 (9η θέση).
Κάμειρος (11/10)
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β΄ | ΜΗΚΟΣ Βόλας Κωνσταντίνος 3.45 (8ος)
ΜΠΑΛΑΚΙ Κυπριώτης Ελευθέριος 41.06 (7ος) ΣΦΑΙΡΑ Γεωργίου Λάμπρος 10.44 (2ος)
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄ | 150Μ Κονιλάρη Αναστασία 26.0 (9η)
ΜΗΚΟΣ Κουμεντάκου Αγγελική 4.00 (3η) Χάσκα Κοκώνα 3.73
(4η) Κρητικού Μαρία 3.02 (11η) ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ60
Κουμεντάκου Αγγελική, Χάσκα Κοκώνα, Κρητικού Μαρία,
Κονιλάρη Αναστασία 33.2 (8η θέση).
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Έντονη κινητικότητα

υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. με
επιστολή στην οποία αναφέρει.

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ chrysochoosd@yahoo.gr

Κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΣ και αυτό γιατί, τα χρονικά περιθώρια που αφορούν την επένδυση στην οποία θα
πρέπει να προχωρήσει η εταιρεία έως το τέλος του 2010,
στενεύουν. Η διοίκηση της εταιρείας, εκτός από τα διαθέσιμα (ελάχιστα) πλοία που υπάρχουν στην αγορά και
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρείας προχωρά και
σε σειρά επαφών με τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση.
Οι διαβουλεύσεις-από όσο μπορούμε να γνωρίζουμεείναι συνεχείς, αλλά η οικονομική κρίση που επεκτείνε-

ται και στο χώρο της ναυτιλίας, κάνει τους διοικούντες
την ΑΝΕΣ να είναι πολύ προσεκτικοί, περισσότερο από
κάθε άλλη φορά. Οι πληροφορίες μας λένε ότι, εκτός από
τις επαφές της διοίκησης με τραπεζικούς παράγοντες θα
επιδιώξει συνάντηση με αρμόδιους κρατικούς παράγοντες (εν ανάγκη και με υπουργούς) που έχουν σχέση με
το αντικείμενο, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες δεν είναι
ξεκαθαρισμένες.
Εν τω μεταξύ, το μέλος του Δ.Σ. πλοίαρχος κ. Μ.
Μισσός, ο οποίος είχε προταθεί από την ΠΑΝΑΕ, ορίσθηκε από τους εκλέκτορες βάσει του καταστατικού,
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ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ ǹȃ
ȇȅǻȅ
11.00
ȈȊȂǾ
12.35 13.15
ȉǾȁȅ
15.25 15.45
ȃǿȈȊȇȅ 17.10 17.20
Ȁȍ
18.55 ǻ

ȀȊȇǿǹȀǾ
ǻǼȊȉǼȇǹ
ȉȇǿȉǾ
01/11/2009
02/11/2009
03/11/2009
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ȇȅǻȅ
09.00 ȇȅǻȅ
14.00 ȈȊȂǾ
07:00
Ȇǹȃ/ȉǾ 10.40 12.45 ȈȊȂǾ
15.40 ǻ ȇȅǻȅ
08:40 09.00
ȈȊȂǾ
13.45 16.00
ȀǹȈȉ/ǽȅ 13.40 14.00
ȇȅǻȅ
17.40 ǻ
ȇȅǻȅ
18.40 19.15
ȈȊȂǾ
20.55 ǻ

ȉǼȉǹȇȉǾ
04/11/2009
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ ǹȃ
ȈȊȂǾ
08.00
ȇȅǻȅ
09.35 11.00
ȈȊȂǾ
12.35 13.15
ȉǾȁȅ
15.25 15.45
ȃǿȈȊȇȅ 17.10 17.20
Ȁȍ
18.55 ǻ

ȀȊȇǿǹȀǾ
08/11/2009
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ǹĭ ǹȃ
ȇȅǻȅ
09.00
Ȇǹȃ/ȉǾ 10.40 11.00
ȇȅǻȅ
12.40 13.00
Ȇǹȃ/ȉǾ 14.40 15.00
ȇȅǻȅ
16.40 17.00
ȈȊȂǾ
18.40 ǻ

ȉǼȉǹȇȉǾ
11/11/2009
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ǹĭ ǹȃ
ȈȊȂǾ
08.00
ȇȅǻȅ
09.35 11.00
ȈȊȂǾ
12.35 13.15
ȉǾȁȅ
15.25 15.45
ȃǿȈȊȇȅ 17.10 17.20
Ȁȍ
18.55 ǻ

ȆǼȂȆȉǾ
05/11/2009
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
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
ȆǼȂȆȉǾ
12/11/2009
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

ǻǼȊȉǼȇǹ
ȉȇǿȉǾ
ȉǼȉǹȇȉǾ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ȍȇǹ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ǹĭ ǹȃ
ȇȅǻȅ
14.00 ȈȊȂǾ
07:00 ȈȊȂǾ
08.00
ȈȊȂǾ
15.40 ǻ ȇȅǻȅ
08:40 09.00 ȇȅǻȅ
09.35 11.00
12.35 13.15
ȀǹȈȉ/ǽȅ 13.40 14.00 ȈȊȂǾ
ȇȅǻȅ
18.40 19.15 ȉǾȁȅ
15.25 15.45
ȈȊȂǾ
20.55 ǻ ȃǿȈȊȇȅ 17.10 17.20
Ȁȍ
18.55 ǻ

ƧƴƳ 01/11 ƪƻƶ 12/11

ǻǼȊȉǼȇǹ
09/11/2009
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ǹĭ ǹȃ
ȈȊȂǾ
08.00
ȇȅǻȅ
09.40 14.00
ȈȊȂǾ
15.40 ǻ

ȉȇǿȉǾ
10/11/09
ȍȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ǹĭ ǹȃ
ȈȊȂǾ
07:00
ȇȅǻȅ
08:40 09.00
ȀǹȈȉ/ǽȅ 13.40 14.00
ȇȅǻȅ
18.40 19.15
ȈȊȂǾ
20.55 ǻ

ȈǹǺǺǹȉȅ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
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
ȆǹȇǹȈȀǼȊǾ
06/11/2009
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ ǹȃ
ȇȅǻȅ
11.00
ȈȊȂǾ
12.35 13.15
ȉǾȁȅ
15.25 15.45
ȃǿȈȊȇȅ 17.10 17.20
Ȁȍ
18.55 ǻ

ȀȊȇǿǹȀǾ

-

ȈǹǺǺǹȉȅ
07/11/2009
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
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

Αξιότιμοι κύριοι:
Λόγω ανειλημμένων οικογενειακών υποχρεώσεων μου,
με υποχρεώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα να ευρίσκομαι εκτός Ρόδου και μακριά από την έδρα της εταιρείας
ώστε να μη δύναμαι να παρευρίσκομαι και να παρακολουθώ τα Διοικητικά Συμβούλια και την πορεία της εταιρείας, με αναγκάζουν να υποβάλω την παραίτηση μου από
το αξίωμα του Διοικητικού Συμβούλου ευχαριστώντας εκ
των προτέρων για την τιμή που μου κάνατε να με επιλέξετε
μέλος του Δ.Σ. και ευελπιστώ στο μέλλον να μπορέσω να
βοηθήσω.
Με Τιμή
Μισσός Μιχαήλ
Νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κ. Μισσού,
βάσει του άρθρου 23 του καταστατικού, ορίσθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Κώστας Γιαλλουράκης, δημοτικός
σύμβουλος, του οποίου ο ορισμός θα επικυρωθεί στην
αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Επιπροσθέτως, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αντώνης
Χατζημάρκος με πρότασή του στο Δ.Σ. η οποία και ψηφίσθηκε ομόφωνα, απέστειλε επιστολή στα απελθόντα
μέλη του Δ.Σ. με ευχαριστίες για την προσφορά τους και
η οποία αναφέρει.
ΠΡΟΣ: Μέλη απερχόμενου Δ.Σ. ΑΝΕΣ ΑΕ
Αξιότιμοι Κύριοι ,
Το νέο Δ.Σ της ΑΝΕΣ ΑΕ αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του νιώθει την υποχρέωση να ευχαριστήσει το απερχόμενο Συμβούλιο για την σημαντική προσφορά του στην
εταιρεία.
Είναι σημαντική αυτή η προσφορά διότι με τις ενέργειες
και την διορατικότητα τους κατάφεραν να εδραιώσουν την
εταιρεία στον ευαίσθητο χώρο της ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και
να την επεκτείνουν ακόμη περισσότερο με την αγορά του
πλοίου ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ σε μια νέα γραμμή
εκτός Δωδεκανήσου.
Με σωστή διαχείριση κατάφεραν τα πλοία να ταξιδεύουν χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα, διατήρησαν δε
σε όλη την διάρκεια της θητείας τους καλές σχέσεις με τους
εργαζόμενους της εταιρείας τόσο στα γραφεία όσο και στα
πλοία κατανοώντας τα προβλήματα τους και προσπαθώντας πάντα να βρουν τις ενδεικνυόμενες λύσεις.
Με όλα αυτά κατάφεραν να ανεβάσουν τον πήχη πολύ
ψηλά για μας πού ακολουθούμε, και πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ για να τους φτάσουμε.
Μ ε εκτίμηση
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Χατζημάρκος Αντώνης
Το νέο Δ.Σ. της ΑΝΕΣ αμέσως μετά την 10η Νοεμβρίου καλείται να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα των
δρομολογίων του χειμώνα, με βάση τόσο την απόφαση
της Γεν. Συνέλευσης, όσο και το χρηματικό κόστος που
θα κληθεί να επωμισθεί η εταιρεία.
Να σημειωθεί ότι δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι ζητούν
από τα μέλη του Δ.Σ. ή να ανακληθεί η απόφαση με εξεύρεση άλλης λύσης, ή να διερευνηθεί το κατά πόσο είναι
δυνατόν να επιδοτηθούν από το υπουργείο τα επιπλέον
δρομολόγια από Σύμη προς Ρόδο και επιστροφή, όπως
συνέβαινε πριν έξι χρόνια περίπου.

