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Μέσα σε ένα κλίμα υποτονικό, που οι δύο μονομάχοι προ-
σπαθούν να το οξύνουν ώστε να συσπειρώσουν τους ψηφο-
φόρους τους, προβλέπεται ότι θα διεξαχθούν οι εκλογές της 
4ης Οκτωβρίου. Η αδιαφορία και η δυσαρέσκεια των ψηφο-
φόρων είναι ορατή, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, 
αφού ο ψηφοφόρος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι, άλλα του 
υπόσχονται και άλλα θα πραγματοποιηθούν εκτός βέβαια από 
τους φόρους που υπαινίχθηκε ο κ. Πρωθυπουργός. Όμως το 
ντέρμπι είναι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και οι οπαδοί των 
μικρότερων κομμάτων θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθή-
σουν. 

Σε ότι αφορά το νησί μας έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει 
αυτή τη φορά να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και βέβαια 

Καλό Βόλι...!!!

η στήλη δεν εννοεί ότι κάποιος θα πρέπει να εγκαταλείψει το 
κόμμα του και να ψηφίσει κάποιο άλλο. Κάτι τέτοιο δεν είναι 
στις προθέσεις μας. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι το 
κριτήριό μας στην σταυροδοσία να είναι αυστηρά τοπικό και 
όχι ατομικό. 

Ο καθένας από εμάς έχει δικαίωμα για δύο σταυρούς, 
εάν έχει υποχρέωση σε κάποιον υποψήφιο ας τον σταυρώ-
σει, ο δεύτερος όμως σταυρός δεν θα πρέπει να πάει χαμένος. 
Θα πρέπει να εξετάσουμε ποιος ήταν αυτός που προσέφερε 
περισσότερα στο νησί μας και να τον τιμήσουμε με την ψήφο 
μας. 

Συγχαρητήρια!
Στο 90% έφτασε το ποσοστό επιτυχίας των παιδιών 
μας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ιδιαίτερα ευχαριστημένη η κοινό-
τητα των καθηγητών Σύμης, οι γονείς, αλλά και όλοι όσοι 
παρακολουθούμε την προσπάθεια των παιδιών. ΤΑ ΝΕΑ 
της Σύμης συγχαίρουν όλους και όλες που κατάφεραν να 
πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Παραθέτουμε τη λίστα 
με τους επιτυχόντες:

Ζερβάκης Εμ. Γεώργιος (Βιολογία Αθήνας), Ζουρούδη Κ. 
Χριστίνα (Πολ. Επιστ. Κρήτης, Ρέθυμνο), Καρακατσάνη 
Π. Ελευθερία (Επιστήμης Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού 
Θράκης, Κομοτηνή), Κοκκίνου Α. Άννα (Μεσογ. Σπουδών 
Αιγαίου, Ρόδος), Μοράρης Ν. Παντελής (Οδοντ. Τεχνο-
λογ. ΤΕΙ Αθήνας), Μοσκιού Γ. Πανορμίτα (Εφαρμ. Ξεν. 
Γλωσ. στη Διοικ. και στο Εμπορ. ΤΕΙ Ηπείρου, Ηγουμε-
νίτσα), Μπάρδο Θ. Κρισάλντη (Επιστήμης Φυσ. Αγωγής 
και Αθλητισμού Θράκης, Κομοτηνή), Νικόλη Α. Δέσποινα 
(Ιστορίας Ιονίου, Κέρκυρα), Σταθόπουλος Χ. Αναστάσιος 
(Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιονίων νήσων, 
Αργοστόλι), Τσαβαρής Μ. Νικόλαος (Φυσικής Αθήνας), 
Φουντουραδάκη Κ. Ειρήνη (Τουρκικών και Σύγχρ. Ασιατι-
κών σπουδών Αθήνας), Χατζηπαπάς Π. Ιωάννης (Φυσικής 
Πάτρας), Χατζηπέτρου Γ. Άννα (Μάρκετινγκ και Επικοινω-
νίας Οικονομικού πανεπιστημίου Αθήνας), Χατζηπέτρου 
Κ. Ελευθέριος (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών Θεσ/κης), Χατζηπέτρου Κ. Σωτηρία              
(Γεωπληροφορικής και τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών).
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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, ΛΥ-
ΔΙΑ, στις καφετέρειες ΑΚΤΑΙΟΝ & ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ, στο κα-
τάστημα 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 

SymiGreece.com.

Copyright © 2009 TA NEA της Σύμης
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση κειμένων ή φωτωγραφιών 

χωρίς τη γραπτή έγκριση της σύνταξης.

2 ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης             Σεπτέμβριος 2009

Αναδρομή στο 15ο Φεστιβάλ Σύμης  

Άλλο ένα Φεστιβάλ Σύμης πέρασε στην ιστορία με όμορ-
φες εκδηλώσεις που κράτησαν το ενδιαφέρον του κόσμου 
όλο τον Αύγουστο. Η επίσημη πρεμιέρα έγινε την 1η 
Αυγούστου με συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου που 
μαζί με τον συνθέτη Γιώργο Ανδρέου στο πιάνο και τον 
Μανώλη Καραντίνη στο μπουζούκι παρουσίασαν ένα πρό-
γραμμα λαϊκό, έντεχνο και παραδοσιακό. Ένα πρόγραμμα 
πιο “χαμηλών τόνων”, πιο “παρεΐστικο” σε σύγκριση με 
άλλες πρεμιέρες, με την Τσαλιγοπούλου να τραγουδά 
παρέα με τον κόσμο είτε περπατώντας ανάμεσα στους 
θεατές, είτε καθισμένη στην άκρη της σκηνής χωρίς πολλά 
φώτα και δυνατά μικρόφωνα σα μια καλή μεγάλη παρέα. 

Έγιναν αρκετές συναυλίες φέτος. Ο Χρήστος Δάντης 
ξεσήκωσε τα νέα παιδιά και όχι μόνο με τους γνωστούς 
ροκ ήχους του σε μια από τις καλύτερες συναυλίες του 
φετινού καλοκαιριού. Η Καίτη Γαρμπή αποθεώθηκε από 
μία ασφυκτικά γεμάτη πλατεία του Γιαλού που είχε πολλά 
χρόνια να δει τόσο κόσμο! Βέβαια στο τέλος της συναυ-
λίας υπήρχε έντονη δυσαρέσκεια από μερίδα του κόσμου 
μια και η συναυλία κράτησε μόλις 1.5 ώρα και πολλοί 
αναρωτήθηκαν αν άξιζε να διατεθούν τόσα χρήματα για 
μια τόσο μικρή εκδήλωση. Η συναυλία του Γιάννη Μαθέ 
τράβηξε πολύ νεαρόκοσμο (κυρίως μικρά παιδιά του δημο-
τικού) αλλά η παρουσία του κόσμου μάλλον δεν ήταν η 
αναμενόμενη. Ίσως να έφταιγε και η υπερβολικά δυνατή 
ένταση των μεγαφώνων που έκανε πολλές φορές οδυνηρή 
την παρακολούθηση της συναυλίας όχι μόνο στην πλατεία 
αλλά και στα γύρω μαγαζιά με πολλούς να παραπονούνται. 
Όπως μάθαμε, η ένταση του ήχου ήταν προσωπική απαί-
τηση του τραγουδιστή που όμως ίσως θα έπρεπε να του 
είχε αρνηθεί. Εξίσου δυνατή ένταση είχαν τα μεγάφωνα 
και κατά τη συναυλία του συγκροτήματος του Κωσταντί-
νου Μάτσικα με το “Back to the basics” σε ρυθμούς κυρίως 
ροκ και heavy metal. Ειδικά όταν οι τραγουδήστριες του 
συγκροτήματος ήταν επί σκηνής 
πολλοί αναρωτιώντουσαν για το 
αν φταίει η ποιότητα της φωνής 
για το άσχημο ηχητικό αποτέ-
λεσμα ή η παραμόρφωση της 
φωνής από τα μεγάφωνα. Σε 
ελληνικούς ροκ ρυθμούς ταξί-
δεψε τους λίγους (δυστυχώς) 
παρεβρισκόμενους το συγκρό-
τημα Domenica στη δεύτερη 
εμφανισή τους στο φεστιβάλ. 

Η τελευταία μεγάλη συναυ-
λία ήταν αυτή της Μαίρης Λίντα  
που ξεσήκωσε μικρούς και μεγά-
λους με το ταπεραμέντο και τα 
τραγούδια της και το κοινό συμ-
μετείχε χορεύοντας και ζητώντας παλιά αγαπημένα τραγού-
δια. Παρ’ όλ’ αυτά, η συναυλία ίσως να μείνει στην ιστορία 
του φεστιβάλ για τα παράπονα που ακούστηκαν από την 
ίδια την κυρία Λίντα επί σκηνής σχετικά με την ποιότητα 
του ήχου. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα μικρόφωνο που 
δεν λειτουργούσε και ο ήχος ήταν αρκετά δυνατός, αλλά 
μια επαγγελματίας τραγουδίστρια ίσως να μην έπρεπε να 
διαμαρτύρεται συνέχεια προς στους ηχολήπτες για ήχους 
που η ίδια άκουγε (αλλά κανείς από τους θεατές δεν αντι-
λαμβανόταν), ούτε νευριασμένη να σταματάει τραγούδια 
στη μέση, ούτε να κατακρίνει τους τεχνικούς του φεστιβάλ 
που έτρεχαν πάνω-κάτω για να την ικανοποιήσουν. Τέλος 
καλό όλα καλά πάντως μια και στο τέλος ζήτησε συγνώμη 
αν είπε και “μια κουβέντα παραπάνω” και υποσχέθηκε να 
ξανάρθει στο πιο όμορφο νησί της Ελλάδας!

Το φετινό φεστιβάλ είχε και πολύ χορό. Η αρχή έγινε 
με τη “Γαστρονομική Βραδιά” στο Χωριό, όπου χορευτικά 
συγκροτήματα της Ένωσης Γυναικών Τσαριτσάνης του 
νομού Λάρισσας και της Ένωσης Γυναικών Σύμης χόρε-
ψαν παραδοσιακούς χορούς πριν η πλατεία του Χωριού 
μετατραπεί σε χορευτική πίστα με εκαντοντάδες κόσμου 
να χορεύει για πολλές ώρες. Μερικές μέρες αργότερα στο 
Γιαλό, θαυμάσαμε τα νιάτα της Σύμης σε χορευτικές επιδή-
ξεις με τα συγκροτήματα της Ειρήνης Μυλωνάκη που για 
μια ακόμα χρονιά παρουσίασε παραδοσιακούς και σύγχρο-
νους χορούς με ένα ειδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα. 
Μία βδομάδα αργότερα, τη σκυτάλη πήρε η Ένωση Γυναι-
κών Σύμης παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς από τα 
Δωδεκάνησα, τη Μικρά Ασία και τη Βορεία Ελλάδα με τη 
συνοδεία του μουσικού σχήματος του Μιχάλη Μισσού και 
την όπως πάντα εξαίρετη καθοδήγηση της προέδρου του 
συλλόγου Σεβαστής Νικόλη. Οι χορευτικές εκδηλώσεις 
έκλεισαν με παραδοσιακούς χορούς από τον πολιτιστικό 
σύλλογο Λούτσας του Δήμου Ιωαννίνων.

Το φετινό φεστιβάλ είχε επίσης κρητικό γλέντι με τον 
Κωστή Αβυσσινό και την παρέα του που δυστυχώς δεν 
προσέλκυσε πολύ κόσμο στην πλατεία του Χωριού, δια-
λέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων, μια πανέμορφη προφεστι-
βαλική συναυλία του Μανώλη Καρπάθιου, μια υπέροχη 
βραδιά στο πλατύ του Αη Γιάννη κάτω από το ολόγιομο 
Αυγουστιάτικο φεγγάρι αφιερωμένη στο Γιάννη Ρίτσο 
και μια θεατρική παράσταση από το Συμιακό Θέατρο που 
όπως κάθε χρόνο γέμισε την πλατεία σε μια παράσταση 
“μιούζικαλ” που καθήλωσε το κοινό για 2.5 ώρες.

Όπως κάθε χρόνο το φεστιβάλ τελείωσε με το διήμερο 
Ειρήνης που διοργάνωσε ο Δήμος Σύμης σε συνεργασία 
με το Δήμο της Ντάτσας στην Τουρκία. Την πρώτη μέρα 
έγινε η κολυμβητική συνάντηση (επάνω φωτογραφία) 
όπου Έλληνες και Τούρκοι κολυμβητές ξεκινώντας από 

τη Σύμη και τη Ντάτσα αντί-
στοιχα κολύμπησαν περίπου 5 
μίλια και συναντήθηκαν μεσο-
πέλαγα μέσα σε χειροκροτή-
ματα, ανταλλάσοντας αγκαλιές 
και σημαίες σε μια συμβολική 
και αξιέπαινη κίνηση φιλίας 
και ειρήνης. Δυστυχώς τους 
έλληνες κολυμβητές συνόδευσε 
μόνο η βάρκα “Τρίτων” με 9 
άτομα (συμπεριλαμβανομένου 
του πληρώματος), ένα σκάφος 
του λιμενικού, και αργότερα ένα 
σκάφος με τον Δήμαρχο Σύμης 
και τους συνεργάτες του, ενώ 
από την άλλη πλευρά υπήρχαν 

τουλάχιστον 10 βάρκες με πάνω από 100 άτομα δημιουρ-
γώντας μια όμορφη ατμόσφαιρα στη μέση της θάλασσας. 
Βέβαια υπάρχουν κι άλλοι, πολιτικοί κυρίως, λόγοι που 
ίσως να εξηγούν γιατί οι γείτονές μας εκμεταλεύονται στο 
έπακρον τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά από την άλλη ίσως θα 
έπρεπε περισσότεροι από εμάς να παίρνουμε μέρος σε 
τέτοιες εκδηλώσεις και να συνοδεύουμε τους κολυμβητές 
κάθε χρόνο. Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν το ίδιο βράδυ 
στη Σύμη και το επόμενο βράδυ στη Ντάτσα με μουσική 
και χορό από Συμιακά και τουρκικά συγκροτήματα. 

Το φεστιβάλ πέτυχε και φέτος, και απέδειξε για ακόμα 
μια φορά ότι είναι απαραίτητο στο καλοκαίρι της Σύμης. 
Φέτος βελτιώθηκαν πολλά όπως για παράδειγμα η χρησι-
μοποίηση λιγότερων πλαστικών καθισμάτων κυρίως στο 
πλατύ του Αη Γιάννη (με εμφανώς λιγότερα “ατυχήματα” 
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όταν σπάνε στη μέση μιας παράστασης), η καθημερινή ενημέρωση 
για τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ με καλογραμμένα δελτία τύπου 
που στέλνονταν προς όλα τα μέσα ενημέρωσης, και η Δημοτική 
αστυνομία που ήταν παρούσα τουλάχιστον στις μεγάλες συναυ-
λίες και προσπαθούσε όσο ήταν εφικτό να απομακρύνει τα παι-
δάκια που ενοχλούσαν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Από 
την άλλη οι (ενοχλητικοί και αγενής προς θεατές και καλλιτέχνες) 
“αγώνες δρόμου” των πιτσιρικάδων μπροστά από τη σκηνή πρέπει 
με κάποιον τρόπο να σταματήσουν. Ίσως με το να απαγορευθεί η 
διέλευση κόσμου μπροστά από τη σκηνή βάζοντας προστατευτικά 
στα δύο πλαϊνά ανοίγματα... 

Μια αναδρομή πρέπει όμως να τελειώνει με τα καλύτερα. 
Παρά τη δυσκολία (και το ρίσκο) να διαλέξει κανείς τις καλύτερες 
φετινές εκδηλώσεις, αν είχαμε τρία (υποκειμενικά) βραβεία θα τα 
δίναμε ως εξής: στη βραδιά κλασσικής μουσικής με το Duo Nota 
Bene σε ένα ασφυκτικά γεμάτο πλατύ του Αη Γιάννη που μάγεψε 
τους πάντες και απέδειξε ότι η κλασσική μουσική έχει θέση στο 
φεστιβάλ και μακάρι του χρόνου να υπάρχουν περισσότερες εκδη-
λώσεις τέτοιας ποιότητας, στην παράσταση χορού από το Ballet 
Tan που χόρεψε από Vilaldi και Radiohead, Κραουνάκη, Σπανό και 
Λοΐζο, μέχρι Beatles και Queen σε καταπληκτικές χορογραφίες του 
Γιάννη Μαργαρώνη, και στη μουσική παράσταση “Στου Καββαδία 
τ’ ανοιχτά” από τη “Νυχτερινή Κυβέρνηση” που μας ταξίδεψε στις 
θάλασσες και τα λόγια του ποιητή Νίκου Καββαδία.

Άντε... και του χρόνου!

Φωτογραφίες © SymiGreece.com

Νυχτερινή Κυβέρνηση

Μαίρη Λίντα



γράμματος θα πραγματοποιηθεί στα εγκαίνια του Αναγνω-
στηρίου Αίγλη, όπου και θα αποτελεί ιδανικό χώρο για όσους 
θα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. 

Αξίζει να τονίσουμε, ότι ο Δήμος Σύμης σε ένδειξη 
ευγνωμοσύνης προς το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης για το πολύτιμο έργο ταξινόμησης 
του αρχείου του, αποφάσισε να χορηγήσει υποτροφία στον 
φοιτητή κ. Στέφανο Πούλιο, μέλος της ομάδας του κ. Λούκου, 
για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής με θέμα 
την ιστορία της Σύμης.
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Μες στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου πραγμα-
τοποιήθηκαν οι φετινές εργασίες ταξινόμησης του δημοτικού 
αρχείου Σύμης, από ομάδα φοιτητών του τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με επικεφαλής 
καθηγητή τον κ. Χρήστο Λούκο (στη φωτογραφία μαζί με τον 
πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σωκράτη Μαρούλη, στο Δήμο Σύμης). 
Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2006 και έκτοτε, συνεχίζονται σε 
ετήσια βάση, για 12 περίπου ημέρες κάθε φορά από 12μελή 
ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, που 
αξίζει να σημειωθεί ότι εργάζονται χωρίς αμοιβή, με κάλυψη 
μόνο των εξόδων μετακίνησης και διαμονής τους στο νησί 
από το Δήμο. 

Το πολύτιμο αυτό έργο της ταξινόμησης του αρχειακού 
υλικού του Δήμου, πρόκειται να καταλήξει σε μία προγραμ-
ματισμένη ψηφιοποίηση, την οποία θα μπορεί ο κάθε ερευνη-
τής ή απλός αναγνώστης να έχει σύντομα στη διάθεσή του.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Λούκος στα Νέα της 
Σύμης, οι ομάδες των φοιτητών του συνάντησαν στη Σύμη 
ένα πλούσιο ιστορικό αρχείο – με κάποια κενά βεβαίως, λόγω 
του ότι μετά την Απελευθέρωση στάλθηκε ένα μέρος του στο 
Ιστορικό Αρχείο Ρόδου – το οποίο καλύπτει μεγάλο μέρος του 
19ου και του 20ου αι. Λιγοστά έγγραφα μάλιστα, ανήκουν 
στο τέλος του 18ου αι. Η ισχυρή θέση που είχε η Δημογε-
ροντία στη Σύμη, συνέβαλε στην καταγραφή συγκεκριμέ-
νων στοιχείων σε όλους τους τομείς (οικονομία, εκπαίδευση, 
δημογραφικά στοιχεία κλπ.). Έτσι, τα έγγραφα αυτού του 
χρονικού διαστήματος, επιτρέπουν στον ερευνητή να αποκο-
μίσει μία συλλογική εικόνα της κοινωνίας του νησιού και να 

Σύντομα και ψηφιακή η ταξινόμηση 
του δημοτικού αρχείου Σύμης
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΑΖΗ  irinag@otenet.gr 

παρακολουθήσει μέσα από αυτά την πορεία της ακμής και της 
παρακμής του. 

Το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης διεξάγει εργασίες ταξινόμησης αρχείων και σε άλλους 
δήμους της χώρας μας, όπως για παράδειγμα στην Αμοργό, 
την Τζια, την Άνω Σύρο, τα Βίλλια και το Αίγιο. Συγκριτικά 
με άλλα λοιπόν δημοτικά αρχεία, ο κ. Λούκος μας είπε ότι 
το ιστορικό αρχείο Σύμης έχει διασωθεί σε καλή κατάσταση 
και αυτό που θα ήταν ιδανικό θα ήταν να συμπληρωθεί όσο 
καλύτερα γίνεται στο μέλλον. Για το λόγο αυτό, πρόκειται να 
απευθύνει ο Δήμος έκκληση σε όσους έχουν στην κατοχή τους 
ιστορικό αρχείο του νησιού και θέλουν να το διαθέσουν ώστε 
να καταχωρηθεί και να αξιοποιηθεί και αυτό στο ψηφιακό 
πρόγραμμα που θα προκύψει από αυτήν την ταξινόμηση. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με κάποιες λέξεις – κλει-
διά, θα μπορεί ο χρήστης να βρίσκει το αρχειακό υλικό ταξι-
νομημένο κατά φάκελο και όχι κατά έγγραφο, αφού μιλάμε 
για δεκάδες χιλιάδες έγγραφα που το απαρτίζουν. Η κατα-
γραφή, ωστόσο, έχει γίνει αναλυτικά και η διάθεση του προ-

Τώρα και στη Σύμη!

Φώτο © Ειρήνη Γαζή

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ του Α.Ο. Σύμης ευχαριστεί θερμά όλους όσους βοήθησαν και στήριξαν με κάθε τρόπο το σύλλογο κατά 
την περσινή αγωνιστική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα ευχαριστεί την Α.Ν.Ε.Σ, το Δήμο Σύμης, τους  κ. Μάγκο 
Εμμανουήλ και Λεβεντέρη Ευστάθιο, την Ιερά Μητρόπολη Σύμης και Ιερά Μονή Πανορμίτου  Σύμης. Επίσης τις 
«Νιρέας» Α.Ε, «Αλίκη» Α.Ε, Χατζηπέτρου Α/φοι Α.Ε, Α/φοι Κυπριώτη Ο.Ε,  Γ. Κυπραίο και Σια Ο.Ε. Ευχαριστεί 
την «Moto  Mike» τον κ. Αγγελόπουλο Παναγιώτη, «Sports mania» όπως επίσης και τους: Φρατζαδάκη Μιχαήλ, 
Χατζηγιαννάκη Πανορμίτη, Χάσκα Θεόδωρο, Καλοδούκα Γεώργιο, Φουντουραδάκη Κωνσταντίνο, Τσαουσέλη 
Μιχαήλ, Πορτοκάλη Χάρη, Λεβεντέρη Γαβριήλ, Χάσκα Ηλία, Ζαχαριά Νικόλαο, Κανλή Στράτο και Σια, 
Μισσό Κωνσταντίνο, Καψή Αιμιλιανό, Χατζηπέτρο Νικόλαο και τις κ. Τερέζα και Σεβαστή Κωσταντή. Τέλος 
ευχαριστεί τους γονείς των παιδιών της ακαδημίας του Α.Ο. Σύμης για την οικονομική ενίσχυση των τμημάτων 
υποδομών.      



4 ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης             Σεπτέμβριος 2009

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ο 1ος όροφος του κτιρίου όπου 

στεγάζεται το καφέ-μπαρ Καντιρίμι. 
Για πληροφορίες 6955305156

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στο Πέδι οικόπεδο με άδεια διώροφης οικοδομής, 

110 τ.μ. Τόσο η βεράντα του ορόφου όσο και η αυλή 
του ισογείου έχουν απεριόριστη θέα στη θάλασσα. 

Τ 22460 72519  Κ 6932610931

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα άρτιο, οικοδομήσιμο, προ-

σβάσημο και συνδεδεμένο με το δίκτυο νερού 
του Δήμου, με θέα τον οικισμό του λιμανιού 

στο Πέδι και σε απόσταση 400 μέτρων 
περίπου, σε τιμη ευκαιρίας 

Τ 22460 72519  Κ 6932610931

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Νοιώθουμε ιδιαίτερα την ανάγκη να ευχαριστήσουμε 
θερμά τους καθηγητές και τους φροντιστές του 
γιού μας ΝΙΚΟΛΑ ΤΣΑΒΑΡΗ που εισήχθη στο 
ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών για 
την ουσιαστική και  πολύτιμη συμβολή τους στην 
επιτυχία του παιδιού μας.

ΜΙΧΑΛΗΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΒΑΡΗ

Η Ιστορία είναι μία «δύσκολη» επιστήμη. Είναι υποχρεωμένη 
- κάθε φορά - να επιβεβαιώνει  την «αλήθεια» της. Αυτό 
διότι, όλοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται στη διαδικασία 
μεταφοράς της πληροφορίας είναι όντα με ξεχωριστή και 
διαφορετική σκέψη, προσωπικότητα, αντιλήψεις, πιστεύω, 
νοοτροπίες κ.λ.π. και ο καθένας τη «ντύνει» με βάση τη δική 
του αντιληπτική ταυτότητα.

Μια νέα σκέψη ανέτειλε προς τα μέσα του 20ου αιώνα, 
σχετικά με την Ιστορία: Ότι οι προφορικές μαρτυρίες είναι 
τουλάχιστον τόσο αξιόπιστες, όσο και οι γραπτές πηγές, 
δεδομένου ότι και οι δύο αντλούν τις πληροφορίες από 
ανθρώπους. Μάλιστα, οι προφορικές μαρτυρίες, εφόσον 
είναι επώνυμες, πολλές φορές είναι περισσότερο αξιόπιστες 
από γραπτές των οποίων ο συντάκτης, συχνά, παραμένει 
άγνωστος. Για το λόγο αυτό έχουν μεγάλη ιστορική αξία οι 
μαρτυρίες απλών ανθρώπων για την εποχή τους. 

Αλλά τι μας χρειάζεται η Ιστορία; Πολλοί συμφωνούν ότι 
η Ιστορία είναι χρήσιμη όταν μας βοηθά να ερμηνεύουμε το 
παρόν, ίσως και να προβλέπουμε το μέλλον, εφόσον έχουμε 
κατανοήσει το παρελθόν. Για μένα προσωπικά η Ιστορία είναι 
χρήσιμη και ως εξαιρετικής ποιότητας ενασχόληση.

Για το λόγο αυτό, ξεκίνησα την εκπόνηση μιας 
διδακτορικής διατριβης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα 
τη Σύμη του Μεσοπολέμου και με επιβλέποντα καθηγητή τον 
κ. Γιώργο Κόκκινο. Παράλληλα, από το 2008, συνεργάζομαι 

Ιστορία και «ιστορίες»
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗ dimitriskipriotis@gmail.com 

με τον κ. Αντώνη Πάχο ο οποίος διατηρεί ένα μεγάλης αξίας 
φωτογραφικό αρχείο κυρίως με θέματα από τη Σύμη του 
Μεσοπολέμου. 

Η έρευνά μου θα προσπαθήσει να αντλήσει στοιχεία από 
το φωτογραφικό υλικό του Αντώνη Πάχου, αλλά και άλλων 
(οικογενειακές φωτογραφίες, καρτ - ποστάλ κ.λ.π.), τα αρχεία 
της Δημογεροντίας Σύμης, τα Αρχεία της Ιταλικής Διοίκησης, 
τη σχετική βιβλιογραφία και, το σημαντικότερο όλων, από 
προφορικές μαρτυρίες. Για το λόγο αυτό χρειάζομαι κάποιον 
να με φέρει σε επαφή με ανθρώπους που έζησαν την εποχή 
αυτή στη Σύμη (ιδιαίτερα γυναίκες), δηλαδή που θα έχουν 
σήμερα ηλικία μεγαλύτερη των 80 ετών. Με τον τρόπο αυτό 
θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την κοινωνία της Σύμης 
αυτή την εποχή. Να εντοπίσουμε τυχόν θετικά ή αρνητικά της 
και να τα αξιοποιήσουμε κατάλληλα για να κάνουμε τη ζωή 
μας σήμερα, αλλά και των παιδιών μας αύριο, καλύτερη.

Δημιούργησα έναν δικτυακό τόπο επικοινωνίας (http://
symihistory.blogspot.com) στον οποίο μπορείτε να δείτε 
αναλυτικότερα την  περιγραφή του project, αλλά και να με 
γνωρίσετε, μέσα από τα αναρτημένο βιογραφικό μου. Σας 
ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων.

ΥΓ. Οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Δήμο Σύμης και 
στους κ.κ. Δημήτρη Χρυσοχόο και Χρήστο Μπάυρον.

1927 - άποψη του λιμανιού © Αντώνης Πάχος

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στον αγαπημένο μας γιό ΝΙΚΟΛΑ ΤΣΑΒΑΡΗ 
που εισήχθη στο τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ του 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜίΟΥ ΑθΗΝώΝ. Ευχόμαστε 
ολόψυχα καλές σπουδές, και εις ανώτερα.

Οι γονείς του Μιχάλης και Κατερίνα
Η αλελφή του Καλλιόπη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Διαμέρισμα δύο δωματίων 78 τ.μ 

κοντά στην πλατεία Αμερικής. 
Για πληροφορίες 6944609659

Εθνικές Εκλογές 2009
« Συνέχεια από τη σελίδα 1

Τέλος, φέτος έχουμε την τιμή να διεκδικεί την ψήφο 
μας ένας συμπατριώτης του οποίου η μέχρι τώρα πορεία 
στα κοινά έχει αποδείξει ότι ενδιαφέρεται για το νησί μας, 
σε ένα από τα ψηφοδέλτια του νομού μας. Είναι ο Β. Υψη-
λάντης, ο οποίος κοσμεί το ψηφοδέλτιο της Ν. Δημοκρα-
τίας. Υποχρέωση, νομίζω και καθήκον των Νεοδημοκρα-
τών, είναι να τον «σταυρώσουν». 

Ο γράφων δεν συγκαταλέγεται σε αυτούς που ψηφί-
ζουν τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά να είστε βέβαιοι ότι 
αν κάποιος με καταγωγή από τη Σύμη κοσμούσε το ψηφο-
δέλτιο του ΠΑΣΟΚ, την ίδια παρότρυνση θα έκανα στους 
ψηφοφόρους του. Με το χέρι στην καρδιά λοιπόν, στις 
4 του Οκτώβρη σταθμίζουμε, κρίνουμε, ψηφίζουμε και 
τιμούμε αυτούς που στάθηκαν δίπλα και πάνω στα προ-
βλήματα του τόπου μας. 

Καλό βόλι!

Λεξικό Ιδιωμάτων Σύμης
Κυκλοφόρησε από το Δημοτικό Πνευματικό-Πολιτι-
στικό Κέντρο Σύμης ο πρώτος τόμος του λεξικού ιδιωμά-
των Σύμης του Γιάννη Μ. Βολονάκη (συνταξιούχου μαθη-
ματικού). Μια δουλειά αξιόλογη, που αξίζει να κοσμεί την 
βιβλιοθήκη μας. 

Να συγχαρούμε το Δ.Π.Π.Κ.Σύμης για την πρωτοβου-
λία του να αναλάβει τα έξοδα εκτύπωσης και να εκφρά-
σουμε την απορία μας σχετικά με το σκεπτικό του Δ.Σ. του 

Πνευματικού Κέντρου 
να μην καθορίσει 
κάποιο μικρό ποσό 
για την διάθεσή του, 
ώστε να καλυφθεί ένα 
μέρος των εξόδων. 

Η δωρεάν προ-
σφορά, όπως απεδεί-
χθη στον τόπο μας, 
υποβιβάζει την αξία 
του έργου. Άλλωστε 
υπάρχουν αρκετά 
παραδείγματα τα 
οποία θα έπρεπε να 
μας προσγειώσουν  
στην πραγματικότητα.



It’s election time in Greece after the Government called a 
snap general election for the 4th of October, just two years into 
it’s second term in office, claiming it needs a fresh mandate 
to tackle the current economy situation (with a hint by the PM 
himself a few days ago for the need for new taxes), though 
the real reason seems to have been the upcoming election (by 
the MPs) in a few months time of a new President with the 
governing right-wing ND party having insufficient votes to 
avoid an automatic (according to the constitution) general 
election.

According to the last opinion polls published a few days ago 
(the current election law, forbids opinion polls to be published 
within a fortnight of the election), the socialist opposition 

General Election 09: 
Choose Wisely!

PASOK is predicted to get around 42% and win by a good 
margin (the difference between the two parties is predicted to 
be as high as 7%) and if this happens it may well gain a small 
majority by 2-3 MPs in the new Parliament (of 300 MPs). 
Whether PASOK gains an overall majority or not seems to be 
the main interest for the upcoming election night. The third 
party, according to the polls, will be the Communists with 
about 8.5% of the vote with the right-of-ND LAOS coming 
fourth with 6% and the left-wing SYRIZA fifth with 4%.

When it comes to electing MPs, citizens voting in the 
Dodecanese Prefecture will choose their preferred party and 
then put up to “two crosses” next to their chosen candidates.

Symi Festival: 
Looking Back

BY CHRISTOS BYRON christos@symigreece.com

Another Symi Festival has ended, with beautiful per-
formances that kept people entertained during the whole 
of the month of August. The official premiere on the 1st of 
August was a concert by Eleni Tsaligopoulou who, together 
with the composer Giorgos Andreou and the bouzouki 
player Manolis Karantinis, presented a programme with 
folk, popular and traditional music. The concert was less 
high-profile and more business-like compared with other 
premieres, with Tsaligopoulou singing along with the 
audience, walking among them or sitting on the edge of 
the stage, and with subdued lighting and less volume from 
the speakers.

There were many concerts this year. Christos Dantis 
excited young and old people alike with his familiar rock 
sounds in one of the best concerts of this summer. Kaiti 
Garbi was worshipped from a packed square in Yialos that 
hadn’t been so crowded in years, though at the end of the 
concert many were displeased that it had only lasted an 
hour and a half, leaving some wondering whether such 
a short concert was worth the amount of money that had 
been spent. 

The concert of Giannis Mathes attracted many children 
(especially young primary school children), but otherwise 
the number of spectators was less than expected. Maybe 
this also had to do with the extremely loud speakers that 
often made watching the concert painful, not only in the 
square but also in the surrounding bars and restaurants 
where many were complaining. As we later found out, the 
volume level had been demanded by the singer himself 
and, with hindsight, it was maybe something that should 
have been refused. The speakers were also just as loud 
during the concert of the band of Kostantinos Matsikas 
with “Back to Basics” playing mainly rock and heavy 
metal. Especially when the band’s female singers were on 
stage, many were wondering whether it was the quality of 
their voices or the distortion of the sound by the speakers 
that made it sound so bad. 

Greece goes to the polls on the 4th of October
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Super-yacht "A" comes to Symi in style!  

Symi always has its fair share of yachts visiting in the 
Summer, but rarely does it pay host to one like A (according 
to some sources, A’s owner, the fabulously wealthy 
Belarus-born energy and banking businessman Andrey 
Melnichenko, named the yacht after his wife, Alexandra).  

Although it is a rather small name for a rather large 
boat (the twelth longest private yacht in the World, and the 
largest, I think, that has ever visited Symi, coming in at just 
a few metres longer than Roman Abramovich’s Pelorus), 
the extraordinary name seems perfect, as nothing about A 
is even remotely ordinary, with some calling it a sign of 
Russian wealth gone wild.

The French designer Phillipe Starck, well known for 
his interior design, as well as for mass produced consumer goods like toothbrushes and chairs, is responsible for both 

the exterior and interior design of A, and has delivered a 
slap in the face to a yachting industry well known for its 
conservativism. 

The outward appearance splits opinion like no other 
yacht I know of, with the possible exception of the garish 
Jeff-Koons-designed Guilty, which has also visited Symi. 
Some say A looks like a submarine, and some even go so 
far as to say it was converted from one, but A was built 
from new by the German company Blohm & Voss, creators 
of the battleship Bismarck, pride of the German fleet during 
World War II, at their shipyard in Kiel in 2008. There are no 
available pictures to show us what A looks like inside, with 
only rumours mentioning cream-coloured leather, stainless 
steel, movable interior walls, two swimming pools, a 

hovercraft, two speedboats, a garage for a car, and 
Mr Melnichenko’s oversized rotating bed at the 
top of A’s central tower with all-round panoramic 
views.  

Yacht gossip says that A came with a price tag 
around £200,000,000 making it, metre for metre, 
the most expensive yacht in the World, though Mr 
Melnichenko, with a reputed wealth of around £5 
billion isn’t exactly short of a bob or six.

A crew of around 45 attend the 118 metre-long 
A as it travels the seas… all 5,500 tons of it.  At a 
cruising speed of 19.5 knots, it can cover a distance 
of 6,500 nautical miles on a single 750,000 litre 
tankful of diesel, enough to take it most places in 
the World.

Symi has seen fewer of the so-called Superyachts 
and Megayachts this Summer than last, but A’s 
visit makes up for it and it’s day in Symi will be 
remembered for a long time.

You can follow Symi’s Yachting Season 
by visiting the Symi Yacht Spot at http://www.
symigreece.com/yacht.htm

BY WILL SAWYER will@symigreece.com

Photos © SymiGreece.com
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Editorial

THE HIGHlIGHT OF SYMI’S SuMMER is once 
again over; the 15th Symi Festival is complete 
(review on page 7).  As in other years, it had its 
high and low points, with brilliant performances, 
good performances, and just a very few that 
maybe could have been a deal better.  The scope 
and breadth of the Festival this year was wider 
than before due to the hard work of the Festival 
Organising Committee under the leadership of 
Giorgios Papakalodoukas. We think they have 
done a fine job with financial constraints that have 
been more difficult than in previous years. The 
vision of Giannis Diakogiannis remains intact and 
goes forward and we look forward to the 16th Symi 
Festival next Summer.
 
WITH A (MAYBE NOT THAT SuRPRISING, 
really - see page 5) Greek General election called 
next month, much of the discussion on Symi is 
now centring on national and local politics, with 
many changes expected.  The News of Symi will 
be following the election very closely, especially 
the fortunes of those MPs who have been friends 
of Symi in the past, and will report and analyse the 
results fully in next month’s edition. 
 
WE AlSO WISH A VERY HAPPY 30th birthday 
this month to ANES, the shipping company of 
Symi.  It is undeniable that without them, Symi’s 
status as a popular tourist destination would not 
have developed anywhere near as quickly as it 
did.
 
THE EDITORS of both the Greek and English 
editions of this newspaper are also pleased to 
announce that we received a record 3,300 downloads 
of the electronic version of last month’s edition 
from http://www.symigreece.com/newsofsymi.htm 
giving a total estimated readership of over 5,500.
 
HERE’S TO THE FuTuRE!



A few days later in Yialos, we admired the young people 
of Symi and the dance demonstration by the groups of 
Irene Milonaki who, once again, presented traditional and 

contemporary dances and 
a special presentation 
regarding Giorgos 
Zambetas. A week later, it 
was the turn of the Women’s 
Association of Symi to 
present traditional dances 
from the Dodecanese, Asia 
Minor and Northern Greece 
accompanied by the band of 
Mihalis Missos, as always 
under the brilliant guidance 
of the president of the 
association, Sevasti Nikoli. 
The dance performances 
ended with traditional 
dancing from the Cultural 
Association of Loutsa from 
the Municipality of Ioannina 
in the north west of Greece.

In this year’s festival 
there was also an evening with Cretan 
music with Kostis Avissinos and his band 
which unfortunately didn’t attract a lot of 
people to the square in Horio, lectures, 
book presentations, a beautiful pre-
festival concert by Manolis Karpathios, 
a wonderful evening in St John’s yard 
under the August full moon dedicated to 
the poet Yiannis Ritsos and a theatrical 
performance by the Symiot Theatre 
which, as every year, filled the square in 
Yialos with a “musical” performance that 
riveted the spectators for 2.5 hours. 
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The group Domenica played Greek rock music and 
entertained the (unfortunately) few spectators at their second 
appearance at the Symi Festival.

The last big concert was 
by Mary Linda who excited 
young and old alike with her 
songs and her performance. 
Many from the audience 
got up and danced, asking 
for old, favourite songs. 
However, the concert may 
be remembered more for 
the complaints by Ms 
Linda herself on stage 
about the quality of the 
sound. It is true that there 
was one microphone that 
wasn’t working and the 
sound was quite loud, but 
maybe a professional singer 
should not have complained 
continuously to the sound 
technicians for sounds 
that she (and nobody in 
the audience) could hear on stage, with angry stops in the 
middle of songs while the festival technicians were running 
up and down trying to satisfy her.  Despite this, all seemed 
fine come the end and she apologised for her “extra word or 
two” and promised to come again to the most beautiful island 
in Greece!

There was lots of dancing too in this year’s festival. It 
started with the “Gastronomic evening” in Horio where 
dance groups from the Women’s Association of Tsaritsani in 
the Prefecture of Larissa in the mainland and the Women’s 
Association of Symi presented traditional dances at the main 
square in Horio which was transformed into a dance floor 
with many people dancing for hours. 

Like every year the festival ended with the two-day event 
dedicated to Peace organised by the Municipality of Symi in 
collaboration with the Municipality of Datca in Turkey. On 
the first day, Greek and Turkish swimmers took part in the 
Peace Swim (photo above) where swimmers left Symi and 
Datca at the same time, swam about 5 miles, and met in the 
middle of the sea to be greeted by applause, hugs and flag-
waving in a symbolic and commendable gesture of friendship 
and peace. Unfortunately, the Greek swimmers were only 
accompanied by the boat “Triton” with just nine people on 
board (including the crew), a port police vessel, and later on a 
small speed boat with the Mayor of Symi and his team, while 
on the other side there were at least 10 boats with more than 
100 people creating a beautiful atmosphere in the middle of the 
sea.  There may, of course, be other (mainly political) reasons 
why our neighbours take advantage of events such as these, 
but on the other hand maybe more of us should participate in 
events such as this, and accompany the swimmers each year. 
The festivities continued that same evening in Symi and the 
following in Datca with music and dance from Symiot and 
Turkish bands.

This year’s festival was a success and proved once again 
that it is a vital part of Symi’s summer. Many things improved 
this year such as, for example, the use of fewer plastic chairs, 
especially in St John’s yard (with visibly fewer “accidents” 
when they broke in the middle of a performance), daily 
information about festival events with well-written press 
releases that were sent to all media, and the Municipal Police 
who were present at the major concerts at least, trying as 
much as possible to control or remove the young children that 
disrupted performances. However, something really needs 
to be done to stop the annoying and rude (to the artists and 
spectators) racing of children in front of the stage.  Maybe this 
could be achieved by preventing anyone crossing the square 
in front of the stage, by using barriers at the two openings on 
either side…

A retrospective review of the festival should end with 
the best. Despite the difficulty (and risk) of picking the best 
performances of this year, if we had three (subjective) awards 
we would give them as follows: the classical music night by 
Duo Nota Bene in a packed St John’s Yard that fascinated 
everyone and proved that classical music has a place in the 
festival (and hopefully next year there will be more events 
of such quality), the dance performance by Ballet Tan who 
danced to Vivaldi, Radiohead, Kraounakis, Spanos and 
Loizos, the Beatles and Queen in spectacular choreography 
by Giannis Margaronis, and to the musical performance “The 
Seas of Kavadias” by the group “Night Government” with the 
words of the poet Nikos Kavadias. 

Until next year…

Looking back at the 15th Symi Festival
Photos © SymiGreece.com

« Continued from page 5  

Mary Linda

Christos Dantis
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During the first fortnight of September this 
year’s work for the classification of the archive of the 
Municipality of Symi was conducted by a team of 
university students from the Department of History and 
Archaeology at the University of Crete with Mr Christos 
Loukos as the leading professor (in the photo together 
with the president of the Symi council Mr Sokratis 
Maroulis, at the Municipality of Symi). 

The work started in 2006 and has continued annually 
for about 12 days each year with a 12-member team 
of undergraduate and postgraduate students that, it 
should be noted, do not get paid; only their travel and 
accommodation expenses on the island are covered by 
the Municipality.

This valuable work of classifying the archives of the 
Municipality, is scheduled for digitisation and this will 
soon be available to every researcher and reader. 

As Mr Loukas told The News of Symi, the teams of 
students have found a rich historical archive on Symi 
with some gaps of course, as after the Liberation a 
section was sent to the Historical Archive on Rhodes; 
this section covers a large part of the 19th and 20th 
centuries. There are even some documents belonging to 

The classification of the Symi 
Municipal Archive soon to 
become digital
BY IRINI GAZI irinag@otenet.gr

Greek & Foreign Press
Papers, Magazines, Books, Cigars & Cigarettes

Next to Mina’s shop - Tel. 22460 71675 

Savoy Hotel
In the centre of Rhodes Town

www.savoyrodos.gr - Tel. +30 22410 20721/2

Haritomeni Restaurant
Excellent food, Spectacular views!

Open Every Day - Tel. +30 6945045074

Petalo Fish taverna & Cafe Bar
The only authentic fish taverna on Symi - Directly on the sea!

To Book call: 6937197330 or 6955925428

the end of the 18th century. 
The powerful position of the 

elders in Symi contributed towards 
the recording of specific data on all 
sectors of life (economy, education, 
demography, etc.), so the documents 
of this time can give the researcher a 
complete picture of the society of the 
island and to follow the path of its 
prosperity and decline.

The Department of History and Archaeology of 
the University of Crete also carries out classification 
work on the archives of other Municipalities in Greece, 
such as Amorgos, Tzia, Upper Syros, Villia and Aigio. 
Compared to the other municipal archives, Mr Loukas 
told us that the historical archive of Symi has survived in 
a good condition and that ideally new material should be 
added to it over time to keep it as up-to-date as possible 
in the future. For this reason, the Municipality will be 
making an appeal to everyone who has any store of 
historical information about the island and is willing to 
offer it so it can be recorded and added to the digitised 
programme.

With this programme, the user can type keywords to 
find items in the achived database with results sorted 
by directories of documents, with tens of thousands of 
documents constituting the archive. The archive is very 
detailed and the programme will be available after the 
opening of the Aegli Reading Room, the ideal place for 
whoever wants to use it.

To express their gratitude towards the Department 
of History and Archaeology of the University of Crete 
for the valuable work of classifying its archive, the 
Municipality of Symi has decided to give a grant to the 
student Mr Stefanos Poulios, a member of Mr Loukos’s 
team, for a PhD on the subject of the history of Symi.

Photo © Ειρήνη Γαζή
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Nanou, Ai Giorgis, Agios Emilianos, Marathounta, Sesklia 
and all the other beaches without exception have forever been 
a living part of the island and are visited by locals and tourists 
in the summer setting up impromptu tents and sheds. In the 
past, each and every week,  the trade of medicine and iother 
goods took place at the beaches, with boats coming from 
Yialos making them accessible to all the island’s residents, 
not just the fishermen.

Many have enjoyed their beauty and crystal-clear waters 
but few even suspect that they have their own ancient history, 
myths and traditions that have accompanied them down the 
centuries.

There is no doubt, for example, that in ancient times 
Nimborio was inhabited and some believe that it was the 
location of the court of Nireus, the ancient King of Symi. 
There are ancient ruins in many parts of the island such as Toli 
and Sesklia, which claim (together with Agios Emilianos and 
Pontikokastro) to be the location of the triumphal monument 
that the Spartans, according to Thucydides in his “Histories”, 
set up after their victory against the Athenians during the 
sea battle in 412-411 BC when the Athenians lost Admiral 
Harminos.

On Sesklia, which used to be called Teftloussa during 
antiquity, tradition has it that St Paul took shelter during a 
storm on his way to Rhodes, and this is why there is a chapel 
there in his name. According to one myth, near this chapel is 
hidden the treasure of the Sidean arch-pirate Mouslouhedin 
Kourdoglou, who, like many other pirates, used Sesklia as his 
shelter. According to another version of the myth, the treasure 
is in the “Despotis” (Bishop’s) cave southeast of Sesklia.

Tradition also touches upon a favourite beach of Symi.  
According to some, St George himself once came to the beach 
of Agios Georgios Dysalonas and cut out with his swords the 
steep and imposing rocks that surround the beach.

In the Nanou area, there was during antiquity a carriageway 
that even today is called “amaxiki” in Greek and connected 
the port with the settlements of Tsagria and Sotiris of Ligi. A 

typical legend of Symi tells of the “Varvalakas” (vampire) of 
Nanou, who lives in the cave of Scordalou. Many generations 
of Symiot children have grown up with the fear that he would 
come and terrify them as punishment for their naughtiness!

Finally, in Marathounda the climate and the water from 
the well were considered ideal for treating the kidneys and 
the liver. In older days, the doctor Konstantinos Farmakidis, 
a university professor of paediatrics, director of the greek 
hospitals in Alexandria and chief medical officer of the 
Greek Army in the Middle East during the war, had a dream 
of making Marathounda the Monte Catini of the Eastern 
Mediterranean, a sanatorium for kidney sufferers; a plan that 
was also considered by the Italians during their occupation of 
the island.

Nikolas Patisserie
Symi sweets, Cookies, Ice Creams

The only traditional patisserie - in Yialos since 1925 

Dictionary of Symiot Dialect
The first volume of a dictionary of the Symiot dialect has 
just been published by the Municipal Cultural Centre. The 
author is Giannis Milonakis, a mathematician, and it’s a 
comprehensive and very well-written attempt to gather all 
“Symiot words” and explain their meaning in day-to-day 
Greek. 

As the author tells us in the dictionary’s introduction, 
he first became aware of the Symi dialect during his 
primary school years at the Petridio school while playing 
with other children. While growing up, he heard his close 
family and friends using specific phrases for wishing 
well, during birthdays and namedays, good and bad times, 
lullabies...and he also heard the boat builders at the ship 
yard in Kampos in Yialos and the sailors on the boats. 

Other than his immense love for Symi (which he 
proudly confesses), it was also the realisation that this 
small island of Greece doesn’t just have its own music, 
food and traditions, but also its own language and that he 
wanted to record every word and phrase so that this unique 
language could survive over time. He started to write the 
dictionary in 2004.

This is a unique 
publication that 
should complement 
everyone’s library on 
Symi-related books, 
whether you speak 
Greek or not. The 
cost of printing the 
dictionary has been 
covered entirely 
by the Municipal 
Cultural Centre 
and it is available 
for free from the 
Municipality of 
Symi, and the 
Citizen’s Advice 
Office.

The painting on the front cover is by the author Giannis 
Volonakis

General Election 2009
« Continued from page 5

Obviously The News of Symi will not be asking our 
readers to vote for any particular party, however we 
encourage voters to think of the local Symi-related issues 
when they choose an MP. We should vote for people (of 
any party) who have promoted and helped Symi in the past 
or for those who may be in a position to help the island 
fro within the Greek Parliament. This year, one of the 
candidates in the Dodecanese is from Symi; Mr Vasilis 
Ipsilantis (a candidate for the ND party) has done a lot for 
the island in the past and he is maybe someone to consider 
for those who would choose to vote for ND.

Beaches of Symi: 
Ancient history, myths and traditions
BY IRINI GAZI irinag@otenet.gr 

Agios Georgios beach © Tasoula Papastefanou

Beach at Nimborio © SymiGreece.com
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two-story house, 110 sqm. The first floor 
balcony and the ground-floor yard have 
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History is a “difficult” science, as historians have an 
obligation	 to	 always	 confirm	 the	 “truth”	 of	 what	 they	 say;	
all those who are involved in the process of transmission of 
information	are	people	with	unique	and	different	personalities,	
ways of thinking, views, beliefs, mentalities, etc. and each one 
dresses up their interpretation of history in ways that derive 
from	these	parts	of	their	identity.

A new thinking emerged in the middle of the 20th century 
with regard to History: that verbal evidence could be at least 
as reliable as written sources given that both draw information 
from people. Verbal evidence from known (named) sources is 
sometimes more reliable compared to written evidence where 
the author is often unknown, and this is why verbal evidence 
from	 people	 about	 their	 own	 period	 is	 of	 great	 historical	
value.

But	 why	 do	 we	 need	 History?	 Many	 agree	 that	 History	
is useful when it helps us interpret the present, maybe even 

predict the future, having understood the past. For me 
personally,	 History	 is	 also	 useful	 as	 an	 excellent	 quality	
activity in itself.

For this reason, I started a PhD at the University of the 
Aegean	with	Symi	 in	 the	mid-war	years	 as	my	 subject	 and	
with Professor Mr Giorgos Kokkinos as my supervisor. At 
the same time, and since 2008, I have collaborated with Mr 
Adonis Pahos who keeps a very valuable archive of photos 
mainly	to	do	with	Symi	during	that	period	(1912-1945).

My	research	will	try	to	draw	facts	from	the	photographic	
resources	 of	 Adonis	 Pahos	 and	 others	 (family	 photos,	
postcards, etc), the archives of the Municipality of Symi, the 
archive of the Italian administration, relevant bibliography 
and, most important of all, from verbal evidence. 

For	this	reason,	I	need	someone	to	get	me	in	touch	with	
people who have lived through that period on Symi (especially 
women),	that	is	people	who	would	now	be	more	than	80	years	
old.	This	way	we	will	 try	and	understand	Symi’s	society	of	
that period; to spot potential positive or negative aspects of it 
and to utilise it appropriately to better our lives today and our 
children’s	tomorrow.

I‘ve created a website for contact (http://symihistory.
blogspot.com)	where	you	can	see	the	description	of	the	project	
in more detail (in Greek), and to also get to know me better 
from my CV that can also be found there. I thank you all in 
advance.

ps. I owe special thanks to the Municipality of Symi and to 
Misters	Dimitris	Chrysochoos	and	Christos	Byron.

BY	DIMITRIS KIPRIOTIS dimitriskipriotis@gmail.com  

History and “Histories”
Researching	the	history	of	Symi	between	1912-1945

1927 - view of the harbour © Adonis Pahos

1938 - view of the harbour © Adonis Pahos

1935 - Easter at St John’s © Adonis Pahos
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QUIZZES by SIMOS #7
Solutions will be in the next edition of The News of Symi. If you
can’t wait, they are available online now at SymiGreece.com

NAGGAGRAM

P R O How many words of 4 or more letters can you find from 
these 9 letters? Each letter can be used once without 
plurals ending in s or names of people or places. Every 
word must contain the letter in the centre and be allowable 
in Scrabble. There is one 9-letter word to discover.

N C E
WHAT ON EARTH? P I U
What two household objects are these? Good: 16-30 words   V. Good: 31-43 words   Excellent: 44 words or more

PEOPLE SPOTTING 
Do you know who these famous people are, and what is their connection?

Solutions #6 DITloIDS: The 39 Steps, 1000 Kilograms in a Ton, 31 days in August, 10 Green bottles (sitting on the wall), 41 Kilometres from Symi to Rhodes, 15 Symi Festivals, Much Ado about Nothing (William Shakespeare), 206 
bones in the human body, It Takes Two (Marvin Gaye & Kim Weston), 7 (different) husbands for Elizabeth Taylor. NAGGAGRAM: fortunate, fortune, outearn, taunter, atoner, attorn, attune, fatten, furane, natter, nature, notate, nutate, 
nutter, ornate, outran, ratten, ratton, rotten, tauten, tenour, tenuto, torten, truant, antre, atone, fount, frena, front, furan, futon, noter, oaten, often, rouen, tanto, taunt, tenor, toner, trona, trone, tuner, aeon, ante, aunt, earn, etna, fane, fano, 
faun, fern, font, near, neat, nett, nota, note, rant, rent, roan, rune, runt, tarn, tent, tern, tone, torn, tuna, tune, turn, unto. PEoPlE SPoTTING: Nicolas Cage and Michael Jackson, both former husbands of Elvis Presley’s daughter, lisa 
Marie.

Find your way around with your free Symi Map
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EXPATCAT    by Vasilakis

More ExPatCat at: www.SymiGreece.com/expatcat.htm

#7  expatchat

11/9/79-11/9/09: ANES turns 30
BY DIMITIRS CHRYSOCHOOS  chrysochoosd@yahoo.gr

On the 11th of September 1979, the constitution of ANES was 
submitted to the Board of Trade and on the 27th of the same 
month, it was published by the Government. 

Thirty years later, even if some dislike the notion, it is clearly 
undeniable (ANES shareholder or not) that the prosperity we 
enjoy today on Symi is 100% due to ANES. The journey of the 
past thirty years has not been easy and sometimes there have 
been difficulties that seemed unsolvable, but the will for the 
further development of ANES and the love of the people has 
overcome it all, despite the jealousy (then and now) and unfair 
competition that has sometimes been ruthless and which has 
tested those in charge. 

Let’s wish “Happy 30th Birthday” to ANES - may it carry 
on to be 100 years old, and let’s hope it will very soon achieve 
its goals for the good of Symi and its people. To celebrate the 
birthday of ANES, The News of Symi is publishing a few photos 
of the very first tourist trip of Symi I from Rhodes to Yialos via 
Pedi 30 years ago.

A loan for our sports’ progress

After the negative response from OPAP (the betting 
company) and the Junior Ministry of Sport regarding the 
stadium in Pedi and contributing towards a synthetic grass 
surface, a running track and spectator stands (with claims 
that there are no available funds as other similar projects 
are underway elsewhere), 
the Municipality of Symi 
has had no other choice but 
to take out a loan to pay 
for it. The whole project 
will cost €1,280,000 and 
the Dodecanese Council, 
after a commitment by its 
leader Giannis Mahairidis, 
will initially give  €200,000 
and as much again from 
the 2010 budget.  For the 
remaining amount, which is 
substantial, the Council has 
already approved taking out 
a loan with only one vote 
against from an opposition 
councillor.

Why hasn’t the Municipality had the support of the 
State? Are we cut off from the rest of Greece? Where do 
the islands belong, I wonder?  Usually, in most places in 
Greece, it goes without saying that the State finacially 
supports projects that are related to the construction of 
sports infrastructure. 

As for the project’s progress, the area around the 
football ground is completely cleared and during this 
month the area will be fenced off so the construction teams 
can start the main work. If all goes according to the plan, 
this jewel of Symi will be ready by the end of the year, or 
by February at the latest. The football team will have to 
play the home games in Rhodes and the athletics team will 
also be “homeless” during this period. Let’s hope all goes 
well.

The Symi-Panormitis Run

The 24 km annual race between Symi and Panormitis 
was a great success. This year, the start and finish points 
were swapped. The start 
of the race was in Yialos 
at 17.30 with the finish 
line outside Panormitis 
Monastery where the bells 
were rung happily every 
time an athlete crossed the 
finish line. Fourteen athletes 
of all ages took part in this 
year’s race, most of them 
coming from other islands 
in the Dodecanese. There 
were only two athletes from 
Symi, Mihalis Mihalarias 
and Leonidas Kale.

The winner was Giorgos 

Magafas with a time of 1:32:19. The Metropolitan of 
Symi, Mr Hrisostomos awarded the prizes.  Apart from 
the cups and medals to those who were in the first few 
places, commemorative diplomas and an icon of Archangel 
Michael of Panormitis was presented to all athletes. The 
Panormitis Monastery awarded €150 to the winner, €100 
for the second place and €50 for third. The evening ended 

with traditional 
dancing by the 
dance groups 
of the Women’s 
Association of 
Symi.

The complete 
results are as 
follows: Magafas 
Giorgos 1:32:19, 
Sarikizis Nikolaos 
1:36:59, Patsis 
Vasilis 1:37:16, 
Trakosas Mihail 
1:39:12, Malliakas 
M e r k o u r i s 

1:41:00, Kale 
Leonidas 1:57:53, 

Thanasoulis Georgios 2:01:00, Vagiannakis Ioannis 
2:03:32, Markoglou Stavros 2:03:32, Mavrogiannis 
Ioannis 2:04:04, Kontorinis Ioannis 2:06:04, Moidinis 
Dennis-Nikolaos 2:06:14, Mihalarias Mihail 2:35:00, Lias 
Vasilis 2:50:35.

 Latest News from AOS

- After the departure of Spiros Hatzipetros (who was the 
coach and goalkeeper of the men’s team), AOS has a new 
coach this year, Manousos Kanelakis who was the former 
coach’s assistant until recently. AOS has taken on Ioannis 
Papasavvas, an experienced goalkeeper with an extensive 
CV playing with various teams in the A local league and he 
will certainly help the team to be among the top places in 
this year’s championship.

- Registration has already begun for the AOS football 
academy for children born between 1996 and 2003. For 
more information, please contact the academy’s coach 
Spiros Hatzipetros on 6942818085.

- The draw for 
this year’s local 
champrionship in 
the B league, where 
AOS participates, 
took place a few 
days ago. This 
year there will be 
3 groups with 12 
teams each. AOS 
will be in the 
second group and 
the championship 
will begin the 
weekend of 10-11 
October.

Photo © Kyriakos Karakatsanis
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Αγαπητοί κύριοι μέτοχοι
Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που η παλιά δημαρχία 

Σύμης γέμιζε από μικρούς και μεγάλους μετόχους στις γενι-
κές συνελεύσεις της Α.Ν.Ε.Σ. 

Όπως παλιά, έτσι και σήμερα οι μέτοχοι αυτοί πιστεύουν 
πως δεν ήρθανε εδώ για να αντιδικήσουν με κανέναν, αλλά 
να ενημερωθούν για την πορεία της εταιρείας και τις δυνατό-
τητες που υπάρχουν ώστε να εξυπηρετηθεί η Σύμη καλύτερα, 
ιδιαίτερα το χειμώνα. Και η εξυπηρέτηση του νησιού μας δεν 
είναι απλό αίτημα, αλλά απαίτηση, μιας και ο πρωταρχικός 
σκοπός ίδρυσης της εταιρείας ήταν η σύνδεση της Σύμης με 
τη Ρόδο - κυρίως το χειμώνα - με πλοίο που να ανταποκρίνεται 
στις σημερινές ανάγκες των κατοίκων. Η εποχή που τα πλοία 
«ΣΥΜΗ Ι» και «ΣΥΜΗ ΙΙ» μας εξυπηρετούσαν έχει παρέλ-
θει ανεπιστρεπτί. Tώρα οι ανάγκες και οι απαιτήσεις έχουν 
πολλαπλασιαστεί. Πληροφορούμαστε ότι θα ανακοινωθούν 
καλά νέα. Αυτό είναι ευχάριστο και αξίζει συγχαρητηρίων, 
αρκεί και οι οικονομικοί, διοικητικοί, τεχνικοί και οργανω-
τικοί παράγοντες να είναι τέτοιοι, ώστε να συμβάλλουν στην 
επιτυχία του εγχειρήματος.

Δεν θα έπρεπε ούτε να αρνηθούμε, ούτε να εμποδίσουμε 
αυτή τη νέα πορεία. Όλοι μαζί αξίζει να εργαστούμε για την 
επίτευξη του μεγάλου στόχου, του μεγάλου οράματος που 
είναι η σύνδεση της Σύμης με τον Πειραιά. 

Όμως, ουσιώδης και πρωταρχικός στόχος παραμένει η 
συγκοινωνιακή σύνδεση της Σύμης με τη Ρόδο, για την μετα-
κίνηση επιβατών, οχημάτων, εμπορευμάτων σε σταθερές 
μέρες και ώρες με πλοίο που θα πληρεί όλες τις προϋποθέ-
σεις, όχι μόνο για τα σημερινά δεδομένα της Σύμης, αλλά 
και με προοπτική μιας 10ετίας. Μέχρι να υλοποιηθεί αυτός 
ο στόχος, κρίνουμε σκόπιμο να αυξηθούν τα δρομολόγια του 
πλοίου «ΠΡΩΤΕΥΣ»  το χειμώνα και να μειωθούν οι αναπαύ-
σεις του στη Ρόδο. 

Η κίνηση των δεκατεσσάρων (14), όπως ονομάστηκε, 
στην οποία κι εγώ κλήθηκα και παρέστην , είναι άδικο να 

θεωρείται εχθρική κίνηση, όπως κάποιοι ίσως την έχουν 
εκλάβει για δικούς τους λόγους. Αντιθέτως, είναι μια κίνηση 
ΦΙΛΙΑΣ των μικρομετόχων προς την ΑΝΕΣ, με κύριο αίτημα 
αυτό που μόλις ανέφερα προηγουμένως και τουλάχιστον μια 
φορά το χρόνο υπεύθυνη ενημέρωση των μετόχων από την 
Α.Ν.Ε.Σ. 

Με τον τρόπο αυτό θα ξαναέλθουν πιο κοντά στην εται-
ρεία όλοι οι Συμιακοί που αποτελούν και τους αιμοδότες 
της σε καθημερινή βάση και που σήμερα ωθούνται σε πλοία 
ξένων συμφερόντων, παρά τη θέλησή τους.

Κι ας μην ξεχνάμε ότι οι μικρομέτοχοι ακόμα και της μίας 
μετοχής, μαζί με τους πατριώτες και φίλους της Σύμης, πριν 
15 χρόνια δημιούργησαν και είχαν στην κατοχή τους δύο (2) 
καινούρια πλοία χωρίς χρέη.

Σήμερα η  ΑΝΕΣ έχει μια μορφή διαφορετική απ’ αυτή που 
ξέραμε: Μεγαλύτερα πλοία, μεγαλομετόχους, μεγάλα έξοδα, 
δάνεια, χρέη. Εάν και εφόσον δεν παραβλέπουμε το μέτρο του 
εφικτού και τους αστάθμητους παράγοντες, οι αλλαγές αυτές 
θεωρούνται λογικές, γιατί μεγαλώνοντας η ΑΝΕΣ χρειάστηκε 
κεφάλαια που δεν ήταν κι εύκολο να βρεθούν. Το θέμα είναι 
όμως να μην υποδουλωθεί η εταιρεία στους μεγαλομετόχους 
και να μην επιβάλλονται απόψεις για μεγιστοποίηση κερδών 
εις βάρος του κοινωνικού χαρακτήρα της εταιρείας. 

Σε μια εταιρεία λαϊκής βάσης, όπως η ΑΝΕΣ, ο ρόλος των 
άμισθων μελών του εκάστοτε Δ.Σ είναι να παίρνουν υπεύθυ-
νες αποφάσεις για την ευημερία και την πρόοδο της εταιρείας 
- και όχι να υπηρετούν προσωπικά συμφέροντα, καρέκλες και 
φιλοδοξίες. Πρωταρχικός σκοπός της ΑΝΕΣ είναι να υπη-
ρετήσει τη Σύμη και τους κατοίκους της. Αυτό δημιουργεί 
μεγάλη ευθύνη στα εκάστοτε μέλη του Δ.Σ, τα οποία πρέπει 
συγχρόνως να έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα ότι υπηρεσία 
τους μπορεί κάποιες φορές να γίνεται και ψυχοφθόρα, διότι 
αυτό που κάνουν κρίνεται κάθε φορά από καλόπιστους και 
κακόπιστους. 

Παρ’ όλα αυτά, μία αρνητική κριτική - όταν αυτή γίνε-

Το Μαντείο
Καφέ ή ποτό με υπέροχη θέα προς Πέδι 

Παιδική Χαρά - Εύκολη πρόσβαση -
Πάρκινγκ - Ασύρματο Ίντερνετ

Περιοχή Αγίου Ελευθερίου, Χωριό
Τ 22460 71741

ται με εντιμότητα και καλή πρόθεση - μπορεί να επηρεάσει 
θετικά τις αποφάσεις και τις ενέργειές μας, γιατί μπορεί να 
περιορίσει την αλαζονεία, να επαναφέρει τη σύνεση και έτσι 
να καλλιεργήσει ένα πιο εποικοδομητικό πνεύμα για το καλό 
της Α.Ν.Ε.Σ. Η επιμονή να αρνιούμαστε μια έντιμη και καλο-
προαίρετη κριτική, μόνο και μόνο επειδή δυσαρεστεί εμάς 
προσωπικά, είναι κάτι που μπορεί να βλάψει τον τόπο μας. 
Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ πρέπει να είναι ενημερωμένα εφ 
όλης της ύλης και ειδικά στον τομέα που αφορά το καθένα 
από αυτά, προκειμένου να μην επιβάλλονται συμφεροντολο-
γικές αποφάσεις από έξω.   

Εμείς, ως ΠΑ.ΝΑ.Ε, γνωρίζοντας τις δυσκολίες αυτές, 
κληθήκαμε και κάναμε χρήση του άρθρου 19 παρ.1 του κατα-
στατικού της Α.Ν.Ε.Σ. Προσπαθήσαμε να βρούμε ανθρώπους 
της δουλειάς, χρήσιμους, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους σ’ αυτή την κρίσιμη καμπή που βρίσκεται σήμερα η 
εταιρεία. Ομολογώ ότι δυσκολευτήκαμε να πείσουμε λόγω 
του κλίματος που επικρατούσε. Όμως θέλω να πιστεύω πως 
όλοι κατά βάθος αναγνωρίζουμε ότι η ΑΝΕΣ μας χρειάζε-
ται όλους! Και ειδικά εκείνους που έχουν άποψη και γνώση 
περί ναυτιλιακών και ανωνύμων εταιρειών. Δεν περισσεύει 
κανένας και κανένας δεν γεννήθηκε σωτήρας. Η απαξίωση 
ικανών και έμπειρων στελεχών μόνο ζημιά μπορεί να κάνει 
στην Α.Ν.Ε.Σ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή μορφή της εταιρείας 
και την παραπέρα εξέλιξή της, το Δ.Σ πρέπει να περιλαμβάνει 
πλοίαρχο, μηχανικό, οικονομολόγο, επιχειρηματίες και ενερ-
γούς πολίτες, που ο καθένας θα προσφέρει τις γνώσεις και τις 
υπηρεσίες του δωρεάν. Είναι μέγιστο λάθος η εναπόθεση της 
διεκπεραίωσης όλων των υποθέσεων σε ένα και μόνο άτομο. 

Η οργάνωση υπηρεσιών διοικητικών, τεχνικών, οικονο-
μικών, με επικεφαλής ένα έμπειρο και άμισθο μέλος του Δ.Σ,  
είναι κάτι που θα διευκολύνει την εξέλιξη της εταιρείας, έτσι 
ώστε να ανταποκριθεί στις σημερινές αυξημένες απαιτήσεις 
της ακτοπλοΐας. 

Ο πλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού Μιχάλης Μισός, 
ως ποσταλίσιος, που προτείνεται από την ΠΑ.ΝΑ.Ε, έχει 
σοβαρό έργο να επιτελέσει, εφόσον του ανατεθούν οι ρόλοι. 
Ο Ι.S.M, για παράδειγμα, πρέπει να βρίσκεται κάτω από τις 
οδηγίες ανθρώπων υπεύθυνων, που έχουν γνώση του αντι-
κειμένου, για να μπορούν να πείσουν και να λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά - και βέβαια χωρίς παρεμβάσεις.Επισημαίνω 
ακόμα ότι η εταιρεία δεν πρέπει να πολιτικοποιηθεί. Η εκπρο-
σώπηση του Δήμου, διά του εκάστοτε δημάρχου, θεωρείται 
αρκετή και αναγκαία αφού στα δύσκολα υποχρεούται να 
σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της υπεράσπισής της.

Τελειώνοντας, εύχομαι αυτή η Γ.Σ να φέρει όλους τους 
μετόχους-μικρούς και μεγάλους- πιο κοντά στην εταιρεία, για 
το καλό της Σύμης. Και επειδή πιστεύω ότι κατά την εξέλιξη 
του διαλόγου θα εκφρασθούν παράπονα, απόψεις, κριτικές και 
αιτήματα, ας προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε με ηρεμία, 
χωρίς παρεκτροπές και προσωπικές διενέξεις, έτσι ώστε να 
δοθούν οι πρέπουσες απαντήσεις και το νέο Δ.Σ που θα προ-
κύψει να λάβει μια πρώτη γεύση όλων αυτών που απασχο-
λούν τους μετόχους και τους κατοίκους γενικότερα. Ελπίζω η 
πρόθεση για εποικοδομητικό διάλογο να υπερισχύσει. 

Εμείς, ως ΠΑ.ΝΑ.Ε, έχουμε όλη την καλή διάθεση, σε 
συνεργασία με τον Δήμο και την ΑΝΕΣ, να βοηθήσουμε και 
να συνεισφέρουμε σε ό, τι μας ζητηθεί, γιατί μόνο ενωμένοι 
μπορούμε να πάμε μπροστά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ΜΕ ΤΙΜΗ
Μακράκης Μιχαήλ

Σελιδα διαλογου
Από αυτό το μήνα ΤΑ ΝΕΑ της Σύμης ξεκινούν μια νέα στήλη διαλόγου σχετικά με τη Σύμη. 
Σε αυτό το φύλλο παρουθέτουμε την γραπτή τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΑΝΑΕ Μιχάλη 
Μακράκη στη Γενική Σιυνέλευση της ΑΝΕΣ και καλούμε τους μετόχους της ΑΝΕΣ και όχι 
μόνο να τοποθετηθούν ώστε να γίνει ένας γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος.

Λόγω έλλειψης χώρου, παρακαλούμε οι επιστολές να 
μην υπερβαίνουν τη μία σελίδα Α4 (300 λέξεις) ώστε να 
μην αναγκάζεται η σύνταξη να κάνει περικοπές. Μόνο 
επώνυμες επιστολές (με διεύθυνση και τηλέφωνο) θα 
δημοσιεύονται. Αν δεν επιθυμείται την αναγραφή του 

ονόματός σας, παρακαλούμε να το αναφέρετε.
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SYMI TOURS  www.symitours.com
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Tηλ: 22460 71307, 71689, 70042 (κιόσκι)  
Fax: 2246070011

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΕΞΠΡΕΣ  μέχρι 15/10/09

Σημείωση: Tο δρομολόγιο 
της Κυριακής από και προς 
Ρόδο δε θα εκτελείται από 
τις 26 Σεπτεμβρίου. 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΠΡΑΪΝΤ  μέχρι 15/10/09

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  μέχρι 10/10/09

Επικοινωνήστε με το πρακτορείο μας για τυχόν αλλαγές των δρομολογίων. 

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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ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                  2246370110
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                2246360413
Κ.Ε.Π.                   2246360400 
WATER Δ.Ε.Υ.Α.Σ.           2246070005
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ           2246360419
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ             2246071111
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ                           2246071205
ΤΕΛΩΝΕΙΟ                               2246071429
Δ.Ε.Η.                  2246071338
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ                         2246071315

ΙΑΤΡΕΙΑ
ΓΥΑΛΟΥ                         2246071290
ΧΩΡΙΟΥ                                       2246071316

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΧΑΡ.                     2246071272
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣ..                     2246072050

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝ.                     2246071888

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ                                           2246072294
ΑΛΦΑ                                                 2246071085
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                   2246071332

ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΑΝΕΣ                                   2246071100
ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ                   2246071077
SYMI TOURS                   2246071307

ΤΑΞΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ                   6945226348
ΓΙΩΡΓΟΣ                   6974623492
ΚΩΣΤΑΣ                                   6945252308
ΘΑΝΑΣΗΣ                   6946568731
ΘΟΔΩΡΟΣ                   6945531676
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                         6944105596

Μετά την αρνητική απάντηση του ΟΠΑΠ 
και του υφυπουργείου αθλητισμού στο να 
συνδράμουν οικονομικα στη δημιουργία 
γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πέδι με χλοο-
τάπητα,  κουλουάρ και εξέδρες (υποστηρί-

ζουν πως δεν υπάρχουν χρήματα διαθέσιμα επειδή βρίσκονται σε 
εξέλιξη και άλλα παρόμοια έργα), ο Δήμος Σύμης μην έχοντας 
άλλη επιλογή οδηγείται στη σύναψη δανείου. Το όλο έργο θα 
κοστίσει 1.280.000 € και η Νομαρχία με δέσμευση του Γιάννη 
Μαχαιρίδη θα δώσει αρχικά 200.000 € και άλλα τόσα από τον 
προϋπολογισμό του 2010. Για τα υπόλοιπα που είναι ουκ ολίγα 
το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει την σύναψη δανείου 
με μόλις μία ψήφο κατά από μέλος της μειοψηφίας.

Γιατί όμως να μην λάβει στήριξη ο Δήμος από το κράτος; 
Είμαστε ξεκομμένοι από την Ελλάδα; Τα νησιά που ανήκουν 
άραγε; Στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας είναι αυτονό-
ητο ότι το κράτος στηρίζει οικονομικά, έργα που σχετίζονται με 
τη δημιουργία αθλητικών υποδομών.

Όσον αφορά την εξέλιξη του έργου, ο χώρος γύρω από το 
γήπεδο έχει καθαριστεί πλήρως και μέσα στον επόμενο μήνα 
θα τελειώσει η περίφραξη του και εν συνεχεία τα συνεργεία θα 
μπουν στον αγωνιστικό χώρο για να ολοκληρώσουν τις εργασίες 
τους. Αν όλα κυλήσουν ομαλά και με βάση το χρονοδιάγραμμα, 
το στολίδι της Σύμης θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου 
ή το αργότερο το  Φεβρουάριο. Το ποδοσφαιρικό τμήμα θα είναι 
αναγκασμένο να αγωνίζεται στη Ρόδο και για τους εντός έδρας 
αγώνες αλλά και αυτό του στίβου δε θα έχει «στέγη» αυτό το 
διάστημα. Ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά…

Κλήρωση πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας

Από φέτος στο πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας θα υπάρχουν 3 
όμιλοι με 12 ομάδες ο καθένας. Οι ισχυρές εξ’ αυτών διαχωρί-
στηκαν και στους τρεις για να υπάρξει ισορροπία. Στην κλήρωση 
που έγινε στις 26/8, ο Α.Ο.Σ κληρώθηκε στο Β΄ όμιλο, με τις 
εξής ομάδες: Απόλλων Απολλώνων, Διγενής Κοσκινού, Ευαγό-
ρας Ρόδου, Θύελλα Πυλώνας, Ασπίς Σαλάκου, Π.Α.Σ. Ασκλη-
πειού, Ο.Φ. Ιστρίου, Πετρώνας, Ε.Ν.Α, Δαμάγητος, Ροδιακός. 
Το πρωτάθλημα ξεκινάει στις 10-11 Οκτωβρίου.

Το φετινό πρόγραμμα του Α.Ο.Σ κατά αγωνιστική ημέρα έχει 
ως εξής: 1η: Απόλλων Απολλώνων – Α.Ο.Σ, 2η: Π.Α.Σ. Ακλη-
πειού – Α.Ο.Σ, 3η: Α.Ο.Σ – Θύελλα Πυλώνας, 4η: Ροδιακός – 
Α.Ο.Σ, 5η : Α.Ο.Σ – Ε.Ν.Α, 6η: Ο.Φ. Ιστρίου – Α.Ο.Σ, 7η: Α.Ο.Σ 
– Ευαγόρας, 8η: Α.Ο.Σ – Πετρώνας, 9η: Διγενής – Α.Ο.Σ, 10η: 
Α.Ο.Σ – Ασπίς Σαλάκου, 11η: Δαμάγητος – Α.Ο.Σ. Στο δεύτερο 
γύρο θα ακολουθηθεί το αντίστροφο πρόγραμμα.

Το πρωτάθλημα υποδομών

Μετά από μία άκρως επιτυχημένη  χρονιά στο περσινό πρω-
τάθλημα υποδομών, το εφηβικό της ομάδας μας θέτει  υψηλότε-

ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
kyriakosg21@yahoo.gr  

ρους  στόχους για τη φετινή σεζόν που δεν είναι άλλοι από την 
κατάκτηση του Πρωταθλήματος και το «ωραίο» ποδόσφαιρο 
εντός αγωνιστικού χώρου. Τα παιδιά του Σπύρου Χατζηπέτρου 
περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία την έναρξη του πρωταθλή-
ματος μιας και η προετοιμασία έχει ήδη αρχίσει. 

Τρεις παίκτες από τους στυλοβάτες της περσινής ομάδας 
(Μιχαλαριάς Μ., Καστρουνής Ν. και Κώτης Ν) δε θα συμμε-
τάσχουν φέτος λόγω ηλικίας  αλλά… ουδείς αναντικατάστατος! 
Ελπίζουμε οι παίκτες μας σε συνεργασία με τον προπονητή τους, 
ο οποίος κάνει άριστη «δουλειά» τα τελευταία χρόνια, να έχουν 
ακόμη καλύτερη σεζόν από την περσινή και να φανούν αντάξιοι 
των προσδοκιών τους! Καλή επιτυχία παιδιά…

Το πρωτάθλημα υποδομών θα διεξαχθεί και φέτος σε 2 ομί-
λους (η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για τις 15/9). Ο Α.Ο.Σ 
θα συμμετάσχει στον Β΄ όμιλο με τη συμμετοχή 12 ομάδων. Οι 
αντίπαλοι του Α.Ο.Σ είναι: Απόλλων Απολλώνων, Απόλλων 
Καλυθιών, Αστέρας Μασσάρων, Διγενής Κοσκινού, Δωριέας 
Ρόδου, Δόξα Ψίνθου, Ηρακλής Λάρδου, Κλεόβουλος Λίνδου, 
Κολλέγιο Ρόδου, Νίκη Ρόδου, Π.Α.Σ Ασκληπειού.

Τελευταία νέα του Α.Ο.Σ.

• Με νέο προπονητή θα πορευτεί φέτος ο Α.Ο.Σ μετά την αποχώ-
ρηση του Σπύρου Χατζηπέτρου. Ο λόγος για τον μέχρι πρότινος 
βοηθό του πρώην προπονητή μας, Μανούσο Κανελλάκη.
• Με την αποχώρηση του Χατζηπέτρου και από τα γκολπόστ 
του Α.Ο.Σ, η διοίκηση έσπευσε έγκαιρα να καλύψει το κενό 
του με την απόκτηση του Ιωάννη Παπασάββα, ενός έμπειρου 
τερματοφύλακα με πλούσιο βιογραφικό αγωνιζόμενος στο Α΄ 
Τοπικό,  που θα βοηθήσει την προσπάθεια μας για πλασάρισμα 
στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. 
• Το ποσό των 1.000 € θα λάβει ο Α.Ο.Σ από την ΕΠΣΔ ύστερα 
από επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
•  Η ομάδα μας αντίθετα με την περσινή χρονιά, φέτος δε δήλωσε 
συμμετοχή στο Κύπελλο Δωδεκανήσου.
• Ξεκίνησαν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ήμερα που πραγ-
ματοποιήθηκε και η πρώτη συγκέντρωση στο γήπεδο 5X5, οι 
εγγραφές για τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες του Α.Ο.Σ, οι οποίες 
αφορούν παιδιά που έχουν γεννηθεί μεταξύ του 1996 και του 
2003. Για περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνήσουν με τον Σπύρο Χατζηπέτρο (προπονητή 
ακαδημιών) στο τηλέφωνο: 6942818085.

ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ

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

Αγώνας  Θυσίας «Σύμη-Πανορμίτης»

Με απόλυτη επιτυχία έγινε, ο ετήσιος Δρόμος Θυσίας, 
απόστασης 24 χιλιομέτρων, «Σύμη-Πανορμίτης». 
Φέτος το σημείο εκκίνησης και τερματισμού άλλαξε. 
Η εκκίνηση δόθηκε από το Γιαλό στις 5:30 μ.μ, ενώ ο 
αγώνας ολοκληρώθηκε έξω από την Ι.Μ. Πανορμίτη 
με τις καμπάνες να ηχούν χαρμόσυνα κάθε φορά που 
κάποιος αθλητής τερμάτιζε. Στο φετινό αγώνα δρόμου 
συμμετείχαν 14 αθλητές διαφόρων ηλικιών, οι περισσό-
τεροι προερχόμενοι από τα γύρω νησιά της Δωδεκανή-
σου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο δύο ήταν συμιακοί, 
οι Μιχάλης Μιχαλαριάς και Λεωνίδας Κάλε.

Νικητής ήταν ο Γιώργος Μαγκαφάς με χρόνο 
1:32:19. Την βράβευση έκανε ο Μητροπολίτης Σύμης 
κ.κ Χρυσόστομος. Εκτός από τα κύπελλα και μετάλλια 
στους πρώτους, δόθηκαν αναμνηστικοί έπαινοι και μία 
εικόνα του Αρχ. Μιχαήλ του Πανορμίτη σε όλους τους 
αγωνιζόμενους. Η Ι.Μ. Πανορμίτη δώρισε το ποσό των 
150 € στον πρώτο, 100 στον δεύτερο και 50 στον τρίτο. 
Η βραδιά έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς από το 
χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης Γυναικών Σύμης.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα: Μαγκαφάς Γεώρ-
γιος 1:32:19, Σαρικίζης Νικόλαος 1:36:59, Πάτσης 
Βασίλης 1:37:16, Τρακόσας Μιχαήλ 1:39:12, Μαλ-
λιάκας Μερκούρης 1:41:00, Κάλε Λεωνίδας 1:57:53, 
Θανασούλης Γεώργιος 2:01:00, Βαγιαννάκης Ιωάννης 
2:03:32, Μάρκογλου Σταύρος 2:03:32, Μαυρογιάννης 
Ιωάννης 2:04:04, Κοντορίνης Ιωάννης 2:06:04, Μοϊ-

Αθλητική ενημέρωση για τη Σύμη 
και όχι μόνο τώρα και στο διαδύκτιο: 

www.SymiGreece.com/grsport

Φώτο © Κυριάκος Καρακατσάνης
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ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΛΟ 15,70 €
ΓΙΑ ΝΙΣΥΡΟ 21,20 €  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
ΑΠΟ ΣΥΜΗ 10:50

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΑΠΟ ΝΙΣΥΡΟ 17:40
ΑΠΟ ΤΗΛΟ    19:05

ΑΝΕΣ εκδρομές

ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ

ΡΟΔΟ  10:00 ΡΟΔΟ 09.00 ΣΥΜΗ 08:00 ΡΟΔΟ 09.00 ΡΟΔΟ 09.00 ΡΟΔΟ 10.00 ΣΥΜΗ 06:30
ΠΑΝ/ΤΗ 11:50 12:45 ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 11:45 ΡΟΔΟ 09:50 Δ ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 11:45 ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 11:45 ΠΑΝ/ΤΗ 11:50 12.45 ΡΟΔΟ 08:20 09.00
ΣΥΜΗ 13:45 16:45 ΣΥΜΗ 12:45 16:00 ΣΥΜΗ 12:45 16:00 ΣΥΜΗ 12:45 16:00 ΣΥΜΗ 13.45 17:15 ΠΑΝ/ΤΗ 10:50 11:45
ΡΟΔΟ 18:35 Δ ΡΟΔΟ 17:50 18:15 ΡΟΔΟ 17:50  Δ ΡΟΔΟ 17:50 Δ ΡΟΔΟ 19:05 19:15 ΣΥΜΗ 12:45 15:45
   ΣΥΜΗ 20:05 Δ ΣΥΜΗ 21:05 Δ ΠΑΝ/ΤΗ 16:45 17:00

ΡΟΔΟ 18:50 Δ

ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ

ΡΟΔΟ 09.00 ΡΟΔΟ 09.00 ΣΥΜΗ 07:00 ΣΥΜΗ 07.00 ΚΩ 06.00 ΡΟΔΟ 08.00
ΣΥΜΗ 10.35 13.45 ΚΑΣΤ/ΖΟ 13.40 14.00 ΡΟΔΟ 08:40 09.00 ΡΟΔΟ 08.35 11.00 ΝΙΣΥΡΟ 07.30 07.45 ΣΥΜΗ 09.35 09.55
ΡΟΔΟ 15.25 Δ ΡΟΔΟ 18.40 19.15 ΚΑΣΤ/ΖΟ 13.40 14.00 ΣΥΜΗ 12.35 13.15 ΤΗΛΟ 09.00 09.20 ΤΗΛΟ 12.05 12.20

ΣΥΜΗ 20.55 Δ ΡΟΔΟ 18.40 19.15 ΤΗΛΟ 15.25 15.45 ΣΥΜΗ 11.30 11.55 ΝΙΣΥΡΟ 13.45 13.55
ΣΥΜΗ 20.55 Δ ΝΙΣΥΡΟ 17.10 17.20 ΡΟΔΟ 13.35 14.15 ΚΩ 15.30 15.50

ΚΩ 18.55 Δ ΚΑΣΤ/ΖΟ 18.55 19.05 ΝΙΣΥΡΟ 17.25 17.35
ΡΟΔΟ 23.45 Δ ΤΗΛΟ 19.00 19.15

ΣΥΜΗ 21.25 21.45
ΡΟΔΟ 23.20 Δ

/  - /
  31/10/09

/
  31/10/09
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ΩΡΑ ΩΡΑΩΡΑ

ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ

ΩΡΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ
ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΩΡΑ ΩΡΑ

«Εν Σύμη και εν τω Καταστήματι 
της Πανσυμαϊκής Ναυτικής Ενώ-
σεως, κειμένω εντάυθα και επί της 
οδού Υπολοχαγού Μενοικίδη ιδιο-
κτησίας του Φωτίου Ορφανού σήμε-
ρον την δεκάτη ογδόη (18) του μηνός 
Αυγούστου του 1979 ημέρα Σάββατο 
ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου 
Ρόδου Αθηνάς Κουταλιανού-Κυρια-
κίδου, κατοικοεδρευούσης εν Ρόδω, 
ενεφανίσθησαν αυτοπροσώπως οι μη 
εξαιρετέοι (ακολουθούν ονόματα)...
ητήσαντο την σύνταξιν του παρόντος 
δι’ου συνεφώνησαν και συνωμολόγη-
σαν τα ακόλουθα: Συνιστώσιν Ανώ-
νυμον Εταιρείαν ης το Καταστατικόν 
έχει ούτω:»

Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1979 το 
ιδρυτικό καταστατικό της ΑΝΕΣ κατε-
τέθη στη Διεύθυνση Εμπορίου και στις 27 του ίδιου μήνα 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (φωτό).

Τριάντα χρόνια, που όσο κι αν ορισμένοι θέλουν να τα 
παραγράψουν δεν είναι δυνατόν να γίνει, αφού η ευημερία που 
απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή στο νησί μας οφείλεται κατά 
100% στην ΑΝΕΣ. Αυτό δεν μπορεί και δεν έχει δικαίωμα 
να το αμφισβητήσει κανείς καλοπροαίρετος μέτοχος ή μη. Ο 
δρόμος δεν ήταν ανθόσπαρτος. Πάντα υπήρχαν δυσκολίες και 
αρκετές φορές φάνταζαν ανυπέρβλητες. Όμως, το πείσμα για 
περαιτέρω ανάπτυξη της ΑΝΕΣ και η αγάπη του κόσμου τα 
ξεπερνούσαν όλα. Η ζηλοφθονία υπήρχε και τότε, όπως και 
τώρα, και ο αθέμιτος ανταγωνισμός, ο οποίος πολλές φορές 
ήταν ανηλεής, δοκίμαζε τις αντοχές των διοικούντων. 

Δυστυχώς, ο χώρος είναι λίγος για να γράψουμε περισσό-
τερα και δεν απομένει από το να ευχηθούμε η ΑΝΕΣ να τα 
εκατοστήσει και πολύ σύντομα να επιτύχει τους στόχους της, 
οι οποίοι είναι συνυφασμένοι με την πρόοδο του νησιού μας.

Τιμής ένεκεν θεωρούμε υποχρέωση μας να δημοσιεύ-
σουμε τις θητείες των Διοικητικών Συμβούλων της ΑΝΕΣ 
από την ίδρυσή της έως και σήμερα.

18.08.1979 – 29.07.1980
Πρόεδρος ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕ-
ΝΗΣ, Αντιπρόεδρος ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διαχειρηστής ΣΑΡΡΗΣ  
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Μέλη ΤΟΠΟΥΖΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ 
(από 22.04.1980 Δ. Σύμβουλος)

29.07.1980 – 09.04.1984
Πρόεδρος ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕ-
ΝΗΣ (από 15.01.1983 ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ), Αντιπρόεδρος ΜΟΡΑ-
ΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,  Δ. Σύμβουλος 
ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Μέλη 
ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΝΤΟ-
ΡΙΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

09.04.1984 – 14.11.1989
Πρόεδρος ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αντιπρόεδρος 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ. Σύμβουλος ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ 
ΜΑΡΚΟΣ, Μέλη ΜΟΡΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-
ΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΕΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΗΤΑΣ

14.11.1989 – 16.06.1993
Πρόεδρος ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αντιπρόεδρος 
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ (από 01.07.1990 Πρόεδρος), 
Δ. Σύμβουλος ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Μέλη ΜΟΡΑΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (από 01.07.1990 
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ), ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (από 01.07.1990 Αντι-
πρόεδρος)

16.06.1993 – 23.06.1997
Πρόεδρος ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Αντιπρόεδρος ΤΣΑΒΑ-
ΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ. Σύμβουλος ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ 
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ, Μέλη ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (από 
29.09.1994 ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ), ΛΕΡΙΑΣ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

23.06.1997 – 06.05.2001
Πρόεδρος ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Αντιπρόεδρος ΤΣΑ-
ΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Δ. Σύμβουλος ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΥ-
ΦΡΙΟΣ, Μέλη ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΡΦΑΡΑΣ ΦΙΛΗ-
ΜΟΝΑΣ, ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΕΡΙΑΣ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ

06.05.2001 – 30.06.2005
Πρόεδρος ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, (από 27.10.2002 και 
ΚΑΙ Δ. Σύμβουλος), Αντιπρόεδρος ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟΣ, Δ. Σύμβουλος ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ, (από 
27.10.2002 ΣΥΚΑΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος), Μέλη ΜΟΡΑ-
ΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΛΟΔΟΥ-
ΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

30.06.2005 – 30.06.2009
Πρόεδρος ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Αντιπρόεδρος ΧΑΤΖΗ-
ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Δ. Σύμβουλος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟΣ Μέλη ΜΟΡΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,  Κ Α ΡΑ Γ Ι Α Ν -
ΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

30.06.2009 - σήμερα
Πρόεδρος ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Αντιπρόεδρος 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ. Σύμβουλος  ΚΑΛΟΔΟΥ-
ΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλη ΜΟΡΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΠΑΠΑ-
ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΧΑΣΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 
ΜΙΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

11/9/1979 – 11/9/2009: Τα 30α γενέθλια της ΑΝΕΣ

Πρώτο τουριστικό δρομολόγιο Ρόδος-Πέδι-Γιαλός (1979), Φώτο © ΑΝΕΣ
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