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noιrmκlς μσνόδες.
Έχουμε κο\ χειρότερα παροδεΙγματο λΙγο

ηιο πέρα. Δ/πλο οπό 10\1οικιομό θεολόγου
~σtOΣΚΕU6σtΠKεο σταθμός mς ΔΕΗ 10 1973-
1975.Όμως μετό αΠόλfγα χρόνια όρχιοovνο
φι6χνοντοι ξεvoδoχε(o κοι άλλα τουριστικό
mΊ:o}.(ιμσroκαι αΊιxεφι'κJεις. Το oπoτtλεσμo
ε:ναι γνωστό οε όλοι.ις.
Το πράγμα10 βιβαια γ(νοντοι οαφώς χει-

pitι;ρo όταν κόποιες οπό τις δραστηΡιόmτες
011ές δε λεt1OUptOWσύμφωνα με ης προ-
β,\tψεις του νόμου κοι τον οπαιτούμενο οε-
βασμό στο περιβόλλον. κ6τι που δεν (Ιvoι
Ot'tM'iBιato σΊΟV10f μας. ΕΙναι και ουτό tvo

εδώ κοι πολλά χρόνιο. θα συνα[οοομε να
ΙΧουμε πς {διες δικοlολογπμένες οντιδρό-
::rεις οπό mv πΛΕUρι!των πολιτών. Γιοτ[ 10
,1ρόβλnμOδεν ε/'ΙΟΙ.αvτtς Koθαιn:Ις οι.όποιες
εγκατ0σt6oεις αlλό 10 yεγovό( όnδεν unόρ-
χει Χωροθέτηση 1ων διοφόρων σνθρωnΙνων
δρoσtnριoτι'ιτων πάνω στο νnoι.
Έτσι στην ηερΙπτωση {ων ~oλoβoρδών.

δίπλο οπό τον ΟJ(ιομό lγινσν ο. 6εξoμι::νtς
~.oιΤΟορνιθοτροφεία. δίπλο οπό ouιό εηε-
τΡάππ να γfνoιιv οπΙπο. δiπλα από 10 οπ[τια
άοvμε θερμοκι\πιο ΚΟΙ dλλες γεωργικές
δραστηΡιότητες r.OlδΙnλα οπό outtς Ιχοuμε
τουριστικό κσταλJμ010. εσnατόρ.α κοι μετο-

οιφοΙι::ς μοΡΡις αvτm0Ρ6θε::rπς. Από τπ 0tJ-
vtλεuσn μόλστα ι:.Eι:JέVn και ι:mαμcMς εnι-
τρoπ~ αγώνc για να oυvτoν{oει ης onoIroIi- >"

μεντς εvtργα.ι::ς στα nρότυno ΤΓΜ;επιφοπή(-.
αγώνα γιο τnΔEH.

Δεύτερη λ~ίκή συνέλευαn φέτος
ΠΡΙπει να ιrnμεlωBε[ 6n OU1~~ταν n δεύ-

τερη λoίκn OLvtλεl)(Jllπου γ{νιται στα KDλα-
βάρδα φt'toς. Η ηponyoύμενn dxι:: γ{vι::lτην
Παρσσκειιn 27 Μο1αυ 2011 ΚΟΙθtμα mς εΙΧε
τις οχλήσεις που δέχετοι το χωριό οπό mν
εnαε(ρnαπ ΖλΣΠΑ 1(0\ τnv α:Ίoχέtεuσπ ΤΓΜ;
Τοπικ!ις Κοινδτπτας Σολ6κοιι. Auίό βΙβοιο
δειxvtι I(CItτο προβλήματο κσι πς πιroεις nou
δέχεται π μικρr1oιnn κοιν6mτa οηό δραστn-
ρι6mτtς noυ σvoπt\ισσovτoι στο 6ριό {ης.

Μια μικρή ανσδρομή
Σύμφωνο με K01oCKOUζτου χωριού οι δε-

ξoμενtς ΚOVΟψωνλειτούργnoον γιο πρώtπ
φορά μετό το ,Jtao {ης δtl<αετ{ας του 1960
Πα κόl10ΙΟ :φoVΙKό διάστπμα υπι'ιρξε σνα-
σΊολή της λειτ:ιυργΙος τους κ)ι το 1986 με
1987 tnavoAεlrouρynσov οπό την croιptIo
Rodoi\ ΑΕ. Η rnφι::iο 01Jt~πτώΧευοε το 1996
κοι μπnκε σε iιOδtKσσ[α εκκοθόριοης. Τις
εγκοτοστόοεlςΊότε ανολαμβάνει νto crotpε{o
Μυ πς AtnoUPt'OOt €ως το 2003-2004. ΑΟΟ
τότε ε(ναι σνε:νφytς. ΤΟ2006 nφιήλθov ορι_
στικά στην tδtonooio mς ετοq:εfος ••STOR.
AGE FAQLΠlES ε.π.& ouνάμει του
17994127-2-19$ ouμβολοΙou.

Τ. δε{xyouν ~α αυτά
Όλο 10 πoρorΌνω δcixνouν ακριβώς ovtό

nou λtεt κοι ο Ο1μεριν6ς μας t{τλος. Ότι δη-
λαδt'i ι::6νδεν υπάρξει χωρο10ξΙα στο νησ! κοι
xρnσας γης. tι{π_nou tnpεnε βtβαo νο y{vει.

Χωροταξία ή Χάος
Αυτό φάνηκε για ακόμα μια φορά αηό τη λαϊκΓ) συνέλευση
στα Καλαβάρδα για τις δεξαμενές πετρελαίου
Τnν ntμmn. 15 Δεκεμβρ(ou 2011rφαγμσto-
πou\θrικε λotκfι σwtλεuσn cm:ιΚαλαβόρδα
γιο το θtμα mς εnανaλεπouργ{oς των £κεΙ
δεξσμtνών cnoθflκεuσnς nεtρελaιoειδώv. Ο.
κιΠοικαι σε μcα rφωtaφCM'ι νιο το δεδoμtνo
tv6ς !""ΡΟ> """,ιού αuyxtνφωσn δuπρdw.>-
σαν. σε ~rVιoOς πoλι'ιtς φoρtς t6ν0Uς. την
αOOφασ~τους w μην εmρέψow.την εκ
νtoιι λttτoυργ(α αλλ6 κοι την εntιmJσn των
q-καταστάσεων πou ζmόει αaφdo αn6 την
Μ••••.

X6νtρες για tOUς ιθαγενε[ς
ΣυγKειφιμtνo n εταιρε[α SΤORAGEFAOl.

mes Ε.Π.Ε μt έδρα mν Κηφισιά αtnν Aθr\νo
με εΠΙΟ'Ίολήπρος την Τοπική ΚOtν6mτα Κο-
λσβαρδών σης 1/11/2011 που κοινοποιείται
στο χωρικό Ο'ιτιδήμορχο Κ. Α. Πάλλα και 10
Μμορχο Pόδou κ. e. Κουσοφνό, ζmόει να
επσνσλεΙ10υρ'(ήσεlτπν εγκατάσταση αποθή-
κευσης Kauσψων. Μόλισια oto tyγpaφ6της
αναφέρει ότι θα εKσυγXΡOVΙOO10νεξοπλι.
σμό της εγκαt6oτoσnς και θα I'ίστoστrloει ω
ΚολοβόρΟΟ κlvιpo τροφοδοσ{ας l/'(fJώνKOU-
σΙμων για όλο 10νnoΙ τnς Ρόδου
Δεν ποραλεΙηει μάλιστα στο ίδια tγγpαφO

νο δεσμειιtεl όιι n πλειoψnφ{o τοο nρoσωnι-
κού, που θο αναι περΙπου 10 άτομο. θο προ-
Ιρχετσι 000 το Κολοβάρδο ΚΟIόπ 60 πσρΙ.
xovrol δωρεάν 10.000 λΙτΡο πεφtλσιo γιο πς
σv6γκες τnς Κοινότπτας, Σε επφρωσπ δι mς
πρώτης υπόσχεonς απεστόλη νΙο έΥΥραφο
σης 9/1112011με ης αδtχόIπΤες που θο απο-
σχοληθούν σης εΥι<σταστόσεις ΚΟΙης ομαι.
βtς τοος (1).
Φl)(JtΚόοι nόvω οπό 200 κ6τοικοι του χω-

ριού ομόφωνο οπεφ60ιοον ότι δεν επιθυ-
μούν να σwαινlσouν σttς εξελιεεις σιιτtς κοι
μεριl':οΙ τ~σαν ότι θο KOΤOφVyoυν οε

Στπρίξτε τπν προσπάθεια των «Εθελοντών Ρόδου» για ανακύκΑωσπ
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μων στο χωριe μαι;
Να μην λείψει ούτε tνoς. κόθε.ψήφος όιεl

1Π1'σπμασΙα mc;
Εόν λεlΤOUΡγήοουν οι δεξαμενές πετρε.

λοlων στο χωριό μος. 1α μόvο που απομένετ
ε{νσι.να μας φοριώσουν ΚΟΙτους τσι'f'{όνouς
που δεν θέλε.- κανένας. {Ανίκσθεν πάντο
ήταν δΙnλo στο πεφtλoια}.

Συνέχεια ση σελ 36

Σε κάθε l1£ρΙπτωσπ πόντως και σι.δύο θα
nptnCI να ξονασκεφΒσύν noλύ σοβοΡό την
δπμιοοργΙΟ μιcς τέτοιας KαταCΤραφoo'ιςr:i-
Kστόσιασnς. Ύ\Ol( δtoφoρετιιtf εnωμΙζoνtoι
τερόσιιες ευθιΝες.
Η ι.ιnόθεσπ OJ1n μαγεφεUεrει εδώ ΚQΙ δύο

χρόνιο. £ηί νομαρχ!ας Μα:ιι.οφίδη και ως
υποψήφιΟΙ _cπενδuτΙς ••φlραvιoν ορΧικό οι
1<.Moμlδόκnς ΚΟΙ Μελlσσαν/δΓς - τώρα εμ-
φσνΙζεtαι μάνο ο 1<.Mαμlδόκnς. Σ' όλο αυιό
το διόστnμα κυιιλοφορούσαν noλ'lς και πΟI.
κιλες φήμες σε εηΙπεδο oικoνuμικών συμ.
ψιρόνιων. καθώς και πο.λιτικομμαηκό
-πάρε-δώσε ••.Σύμφωνα με πλπρaφoρ[ες οι
_επεvδυτtς .• σκοπεύουν να εγ-<oταotι'iσovν
12 - 18 δεξσμc(tς KαUΣ{μων.στη ΒΙση των
πΜε της ••RODOIL. που υπόρχουν μέχρι
σήμερα. όφnσιες και ονενεργές. Αυτές οι
ntντε δεξαμενέ:; έκλεισαν ταν Ιονουόριο του
1996

'..~ ..
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ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΤΟΥ RODOSAL.ARM.GR
Στο ρεπορτάζ του radosataπn.gr αναφΙ.

ρεται συγι<εκρψtνα γιο [ο θtμα συτό: _Μιο
νέο ΦουκouσΙμα με δεξαμεvtς βενζΙνης. πε.
τρελαίaυ. oλλιi.(oι ιηρaι:ρίaυ. ιτοψόζετοι να
σιηθε! στπ δutιKή πλευρό 10υ ν1σιoι.:iμcς ΚQΙ
συ'(Κ£Kρψtνα 'Ππν παραλία των Κσλοβάρ.
fMI. Φo{νεtαι μάλιστα να ίχο",,' δαθε! ΟΟπσι
ευλoγlες αηό ταν περιφερειόρχη κ. Γιόννπ
Mωιαιρ{δn. ενώ E[VOIάγνωστο αν ρόλο διο-
δραμοτΙζει και ο δήμορχας κ. Στόθης Κου-
σouΡνό.ς.

μας. λόγω ΤΓ\(μεlωμtνnς tως'ι<αι καθόλου
ΔCΚΙλεlQςnou θσ "υηάρχει 011ν τοπιllJ'l κοι-
νωνία. Το εσuατόρια θο απασΧολοιΝ λιγό.
τερο κόσμο. \Ο καφενεlο δει' 6α-έχΟ\Ν τπν
[διο πελαtεΙα. το ενoιι<ιαζάμενu δεν θα b::ouv
παιότητα και ποσότπτα ιδΙων nύ.σtών ι<λιΊ
Απομάκρι.ινση μελ/οντlκώ'ι επενδύαεων

ανόπru{nς (O\i(ίtc;και επιχειρl"ισειι;Jαπό lrIV
τοπική περlcιι:ή λόγω της βεβαρυμtνnς
όχλησης που θα υπάρχει. ":αν£Ις δεν θα
προτιμά να κτσει ή να ογοράσ<:ι£.ια σπ!η για
τον Ιδιο ι'ι το παιδΙ ,ου Olnv 1ερΙΟΧήαυτή,
εόν έχει τπν δυνσ,ότητα νο πάει l<σπoιJ
αλλού. Πόοο "άλλον μΙο εηιχεΙρπση και ιδl.
οιτέρα τουριστική aιιχείρπση. tΣtnv πφιο:ιιή
έχουν ήδη πρσχωρnσεl σχέδια από εnενδυ-
τές για δ ταυλάιστον μικρές ,oυριστικtς μα-
νόδες) "
Εηιβ6ρυνση της γειτονικής ζώνης Nalura

{nροσιατευμt.n nεpIoxnl. ι<αθώςεnΙσης ΚΟΙ
Μιθσνό1η,αεξcφόVιαrις πλtoνγια το σπάνισ
ψαρι;i.KIγκιζά'.,. (στο ρέμο αρYVΡOύηου ζει
010 φυσιι<ό Τα/ περιβόλλον). Μην ξεχνόμε
ότι τον χειμών) π θόλσσσο κσι.π λΙμνη επι-
κοινωνούν
Η εtαφεΙo noυ θα τα λειτο.JργrΊοει εΙναι

αμφιβόλου βιuσιμότπτoς. δεν είναι κάποια
μεγόλn εtαιρεI:! άιως π ΔΕΗ για νu γνωρl.
ζουμε το noιό ••mς.
rια όσες υφιστάμενες επιΧειρήσεις l1£ρι-

μένουν 010 μιυ.ον να υπαxθoι.:iν σε επιδο-
τούμενο πρόγραμμα (rυc Αγροτουριαμός Ι"
ΕΣΠΑ). εόν n {ώvπ μας χαρο~mριστε{ βια-
μπxανtκή. ηιθσιότατα θσ εξοιρaiMα~
Ο θεός μος txιl δφaει ινα δώρο nou αε

ουτήν ,ην κρ!ιιη βλtπc,ε πάσο σπμανιικό
είvoι σε σχέσπ,ιε την Βόρεισ Ε\\όδο. ηου αι
κάτοικοι mc; σl4ή m'j στιγμή OJ7'ι'Oπεθa(νouv.
Το δώρο αυτό ε{voι οι φυσικές ομορφιές. οι
οπαlες μας φlρ'1OIJVταν ιουρισμό. εόν n
Ρόδας σιγά-σιγά χάνει τον τοιιρισμό τnς. μΙα-
μιο ΟΙηεριοxtς mc; θα OΡγonεθα(voυν.
• θtλoυμε έστω και 1nν παραμιιφή πιθο-

νό[πτα ενός με/όλου αruχιιματος σιπv πε-
ριoκf!ιμας;
- θtλoυμε ΤΠΊμόνψη ηχσρύπανση αηό τα

φορτπγό στην ι-ερlαxι'iμος;
• θέλουμε vc γΙνει βιoμηxoνoπoιπμtνn η

l1£ριοχή μος:
- θέλουμε νογ(νουμε ο Aonj:άIupγoς 1ης

Ρόδου:
- θtλoυμι: το Χωριό μος νο απο,ελεί t.ιo

::ιισθπτικό il<tplJVOτπς συναλικής εικόνας
της nι:ριoXΙΊς :
- θέλουμε να απαξιωθούν όλες οι ηεριου.

οίες μας:
θέλουμε να 010ξιωθεί τα μέλλον των πσι-

διώνμας; ':. .
• θέλovμε tnVl<atoatpoφι'i τοο υπαθαλάσ-

σιαυ χώρου και την απομάκρυνση των ερο.
σηεxνΏV ψσρόδ:.Ν:
- θtλoυμε ,η~ αρχαιολογιΚή υποβάθμιση

1ης περιοχής μα:;:
- θέλουμε να .:ξοφα'l(σουμε τις παρούσες

θέσεις εργασΙα{ 1ouρισμαύ. ψυχογωγlας.
γεωργ{ος για νc δημιουργήσουμε 10 νΙες
που δεν 80 εξσρ:ώνται οπό εμάς:
- θtλoυμε νο θεωρούν όλοι τπν nεριoxή

μας. nrpιoxn Β ~στnγαρlaς:
• Εάν δεν θDoυμε έστω και tνo σπό 10

παροπόνω
Να βρεθούμε όλοι τπν πtμπτπ 15/12f2{)1I

18:00 010 δπμιιηκό σχολεΙσ Κολοβόρδων.
σtnν έκτοκιπ λο'κι'ι συνtλι:uoπ '(ισ τη λ/ψπ
t'lC;onόφoαnς γι~ τπν επαναλειτουργ(α ή μπ.
κοl cntΚTaon τω; δεξσμενών υγρών καυσΙ.

ΟΙ Κ(πΟΙΚΟLκάνουν λόγο για νΙο "Φουκο.
ο[μιμ όπως mοκαλύπm οε σχετικό ρεnoρ.
τόζ 10 Ειδησεογραφικό site www.rodosa.
Iarm.gr κοι nροειδonoιούνότι δεν πρόκειται
να επιτρέψουν νto υποβόθμΙα1ΤΓ\ς ηεριoxnς
τους.
Με σvOKotyωon που απΙστειλαν σι:ην "ρ-

Ο! κόιοικοι Υ.'ωΟ1.0Πotούνδη την ερχ6μΕ'1n
ΠΙμπτη 15 Δεκεμβρ{ou στις 6 το anόYC\JIJQ
βα πραγματonou'ισoυν λοlκή σι.ινtλευση για
το θέμα ουτό και σιnν σνοκοr.'ωσή τους εnι.
οημο(νουν όη. ([νσι oηoφασισμlνoι να αγω-
"ΙΙα/συν για νο nρOστστεύσOιIl τον 1600. τις
πrρΙOιIO{εςΤΟJςκαι πάνω ΟΠ'όλο την υγε(ο
"'οι ,ην ασφό},(ιο των lδιων και tc.N ποιδ\ών
τους. Στην σνοκοΙνωσπ σι κάτοικοι ovοφΙ.
γα.υοισUΓXειφψένα,
".AρνnΠKΙς επιπτώσεις - £παναλεtτOUΡ.

,ίοι; δεξαμενών καυαίμων Ο1αΚαλαβάρδιι
ΑWΧήμσιο
ε'ύηαναη θόλασαας σε περίπτωση δισρ-

ροι\ς (καIΟστροφι'ι όλnς της θαλόσσιος
ζωής κοι τπς ,OUΡΗΠΙΚΓΙςχρnσψό,ητας τnς
παραλίος για μαιφοχρδνια ηερίΌδοΙ. Ει.
σηνo~ αερίων πετρελσΙou και καπνού οε ηε-
ρΙπτωσπ πυρl<ογιός. καθώς και απαμό-
1\.t' .•..Nt.::;~Guoμoίo Q£ περίπτωση ανΙμou.
Hxaru~von αηό φορΙΠγό βαρΙου ,ύπαυ.

εΠΙβόρύνση κυκλοφοριακαύ 010ν οδΙΚΟ
όξα'ο'ΟΡδδου.ΚαμεΙραυ. •
BιoμnxavanαCnon J nεptBωρtonoCnon πε-

ριαxnς.
Ήδn π ηλευρά ταυ νncιaU μος ΙΧΙ:Ιεπιβα-

ρυνθεί από τη•••λειtOυργ(α του ερyoσtOσ[oυ
τπς ΔΕΗ.nou δεν μnoρd να μC1εγκσroσταΒεΙ
εδώ Μ.ΟΙτόσα χρόνια.
Ket(.n σισθητική για ,ην εικόνα ,ου χωριού.
Αφού θtλoι.ν ,α Κολαβάρδο νσ γ(νouν

Klνιρo τροφαδοαΙας καυαΙμων για όλο ,ο
νnσί. Ο ,ΟΙΙΡΙσΡός θα απαφεύγ~ι βιoμnxovt-
ι<ές ζώνες. ίΕστιατόρια. εναΙΚΙ:Jζόμεvο. κο-
φπtριι:ς i<λnθa χάσουν ,πν ηλειoψnφΙα mς
πελστείας τους!.
Μείωση οικαπεδικής εnιφό\1:Ιoς. γειτονι.
'οΥ lδtoKΤnσιιίNonό τον δρόμο προς τις δε-

ξομενΙς. Οδρόμος ηρος το νέο συγκρότημα
δεξoμε'>'WνUΓρών καυοίμων θο πρέπει νο
διαnλOιυνθε{ 010 δ-8 μtfρα ,ου>'όχιοτον, κά-
ποιοι ιδιακιι'ιτες 80 χάσουν επιφάνειες cnό
τις ιδιοκ,πο{ες ΙΟΙΙΙ;.κοι τα oKίιnτά τους θσ
απαξιωθούν ~oU κσθ'όλη τπν διάρκε.ια της
ημέρας θα διtρxovιαι φορτηγά πάνω-κάτω.
ΜεΙωοπ τπς αξΙας όλων tUV σκινήτων

(σγροl. οιχόπιδα. αικίtςj σιnν nεριox.ι\.
Η αγοραίο οξΙο όλων των αl<ινήΤων θα

πίσα ΚΟ1αl<όρυφο.μέχρι Ο1ιγμιΊςθεωρού-
μοστε ήσυΧΠ σγροιική περιοχή με τουρι.
σnκή πσραυσ{α (ηεριποτπτΙς. kiIe-Sur1.
εστIΟ1όρια).μειό θα θεωρούμαστε βιομηχα-
νικn Ιόnως ο Aαηρόηυργoςj.
Κατσστροφή ;:ου υηοθολάσσι::ιυ ψήμστος

ιπς περιοχής ηου θσ nn'(UIνolpxovtot τα πε-
φελοιοι;όρα καράβιο. από τήν oνa,opoxn
ταυ βuθού.
Μεlωοπ ιnς cρχοlολογιlιJ'ις onμoσ(aς τnς

nεριo.ιιΓlς μας, ).όγω τnς αισθηηκής επιβά-
ρ,vvοπς 1αυ τοπΙου από τις δεξαμενΙς. ,ο ηε-
φελσισφόρο. κοι τα φαρmγά.
Απώλεια θtσεων εργσσ{ος από σuvιoηΙτες

Ayανoκtωμfνoι αλλd onoφoιιι.αμtνoι νο δώ-
σουν MJν O'f.ίNo φθάνoνtας στα 6ιφα. dwt
οι κ6τοικαι των Kαλnβόρδων. οι οποΙ:Οι σvn-
δρούν 010 εYδεx6μεvo εγκατ6σtoonς μανό-
δων oηoθι'ίκtυσnς πετρελαίων και υγραε-
ρ{ωv σmν ηaρΑΛCΑmς περιoxflς τους.

http://www.rodosa.
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Visa Center στο Bodrum
ΈνOn6γιoαhφ;ίOO~ιnmρrμιr.ι.!<.O!.ί!".όσμou
γm~, 01T?i όώoσfι βΙΦς ~ με mι ι.no-
ypo:ρr'ιm; ~ ~ και λm~νtSacen:!!f
(ΠΟ Bodrum. 0-.61(70' uφ.JI'IOUpj'ό Τouρισμciι - Γoλmoμoύ κ,
Γιhv10 NwτncXn ΚCltIW κο. ~ fiί$α. ~ rrc: εmι-
ράος η αno(α δlJ):~ΟΙ το ~ cenιers '{\Ολαyφt.o:ηiι mς
Ελ/Μος. Το γpαpdo wτ6 & λrnι:ψyι'ιιxι onό 1σΙΜ6Ρ;κ) 2012
κο;ό:α mι κdbλιιιiI ~ τω ~ KόOΙΙαJ
Τοφάος καιΘ~ ΣψΡ:.Μ:ι ι.ε CIVfJι«IMια1 rτouiδωoε cm
δnμooι6τmo ,'I.OtΌ θtμα Ο £'Λoioς φ::ιρό:ις τοι.ιριαμού Κι.l-Νισυ--
ρου. σvτηipει Cn ~ σΕΙ.ΟΟ'ις oΦoon 1QIJφφ'μatoς αuroύ.
σε ελιb:ισro φόιQ. nιcrrώ.αι ιr.t:N It Γ~ NιiιrnWδn. ο cnoioς
ιnβε:βoiωoε γι] μια 0Jtόμα ι;qiι mν cnnι.λεoμcrnιιόό rou
κο. τnνφxr'Wx;n ιoιιcrrw εrιkαΊ rp:.fI,I.ηJ&.ωιrw σpoρoύv
mι Κω.aλ/ό ltQ m.rtψ.ίtεpnπq:ιαισ'lμoς.Tc o;t}-I'i'y10 tt:1I ,όno
ΜΣC;d.α τερό:ntι κι:ι.& qnr.αNαNroμα. σι CM1λoγισθεi ..;::M:fς
mι ιδιoίtφα ~δΠoon K~ από ΤαjpκΣuς 1OΙ..ιρiσπ;ς
nou~rm~iniΚωΟ}Μκσ.ΌΙ:Ι~νr:αό
ΤΟ~μoς 'fO '"" ~ aγφό cMIι ιlΊιcιt.ερα, yιml
cxιn« α ToύρoD ~ rρ:ιψώιIoυ δIOlO'.<iνrσ. tψ 0!1ό
ro <iισtr1Jo aII ί"dιJ5Ne.~) οι κστtMlλι.nικtςτouς σ:J"-\-.
θε:ιες. nσ.ι ~DtΦ.N~ 11οΗΕ}.ιΙΑ"Κ£'f\Wιtα τnάt'ixuon n.\cό-
του σtt'H αιpύtι:ρn ιJIjqXι κncaς~ mxειρ-Ίocιςtn.;
!<ω-

Στο αυτόφωρο οι οφειλέτες στο ΙΚΑ
Στο αι.m5φ:..'JIOGeoδπγcίMα mo rξιΥ:,.όσα cφσkτες ίΌ!J ΙΚΙ\
f:ι:ωιoφ>HΆΝW-ιω.ι ιso:n::~ιroια:..~'Vocδια-
Κ!J'~.Ηι:ι:~oιr.nlJlJQτσi8nκε.~μεrV~
ρίις.1Imό m ~I(α/J 1UW"tm."-"I CΙ'.σItι'u:ιιι.'1Ιζ ~ [f).[

roooβ~oι.π:ιι.ιy,.όςΓ-fy::lαία;;Κt:1ί<α'o\.λw'κ;Aoιfά-
},ιαπ:;.Γιιφγo.~ 1<o.Jφα.ιμ&r.ι: μ :ως κανωνικoιiς cπiρc.u: ΚCJ

θα ηφιλιηΔ-; αtO νέο nι;W.ΛQ..ιoσxtδιo τou ~J CMo-
WΜI<ώι,
Σjjμ:;ριι.M'Jμε ~ ίδIEςm(f.c. το uπωρ'ι'do Eρyooiα:. cε σι.Νφ-
\'00Ιο με 10 Ο\'ιαρμΜισ υnσ.ιpνdσ, εξrn]1"ρ U1Ionι:: ~,α/'!Ι"ΙΙ r::;'!l-
βολή twro:ι'ι ι;:φ.ι"Ι (F. εiOr: κα 1.Π1pαiες, η:ιoιωμtνω w
δnμοι.ιργr&nενnλ/aΚTll\ο{ nδρoι rιtιχrv1WV ["~. \10 m
χρημσroδόιn7lΤΟΟoo:;xJ.\ι:σί.ι-οοω:m'ιμσroς.' .
Το σoβcιρό1ιp:) ~ιa ινrr.nίζ£'tα-, σιο ΙΚΑ ;n iλN:ι.μμo 100
::ιr-αou:ι.άγω ιnc; ύφι:t:nς ravq:TJia. με:iωτ.ι ro6άJι onό οσιοολι-
ιrnκtς ιttφOf{ς) mς μεIwσrι::: πχ; aqOCMItfr)liNΤOΙΙ ε.\λ"MlΦ.ί
~ KOΙtων~σ..VΊCΙΖΙrιOOπ'xι.rωι OOOΤΎlφ t'J
Ι.5 6:0. εψ:;:. Τη'l iδιo ι::Ρο cl 3εβαιωμ..ιες αλ/.1 σιdαφJκιrς
ooφ:ιλι.σnκά ooψ:1ρtς αηόεnπιpriσεις nou βρI~ovtoι σε Ν:.ι.
louρyiα σι$«ιvrnι στο 9άο. tupώ
Γιαw σιtψεx.ιniσα ro σίΙΙΜΈWτομαοιο:ό πρόβ}rιμo η &o:κnσn
του ΙΚΑ. εF$JY.JxJεεξotpι:r.<6 EroVouσα ε.γκίιΙιΝο με ιTro'cηo!c.
/ittό CIlό nς κστό τόnσJς aρμOOια; διι:uO.iνσι:ις tI'T;' -4Jron κοι
σ'Ί6kιm εφcDIJI7τ':1 t\ιN~I μέqx..Nάη:ιoφ; και ΊΟυ
μέφου mς ~m6σxε.σnς εις χriρoς φ{u.N σ<:6roJς φγώό-:ες
α;ri)o.NKOΙμε δι~ rσ.ιςει.ANrιb tmw ι.nrr:ω σεoίQ.oon
noεnpι-ισ:.:ιpYόδInl'.w:ι'o'ICIJό'.
Σί-vμ.ΜI μεroνιυIάκα [l0l:X'Ιξα..Ις δφ:)σiιι71εσό&.ιY. το αιrη-
l«J'ΠIΚά μcφ~ nou ~ yw mν ~ ίQ'J( c:vα η

κσrόσχε.oπ Ifν:r.ώ(. ιfu: στο χιρω ισυ cqnItrn ι:i1ε KMΠWιKΙU
orιαιtJ'α:ώ.,. Ισ.ι. άtε εv γtια cτu χfoo roi!ov tωι n Kσιόo:ιxεσn
σ>::Miπ..oJ. ' ,

ΣΕ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΠΕΡιΟΔΙΚΟ
Νγα:, φtpcς fμV oc l.pι:rni"ι't','VO!'U σιο nψcδ.ιo:ό ιcτφoς
Οί::ι npσγματ010ld1O!. ~ 10 ocλίδωΥ για ΙΌ vnoί mς
Ρ6δ0'..ιΟJ:!!:.epθnΙJrrφ.~ ~!'αl:mιeι..r.'Iς
τou CI ίIιάf,.τ rφoδιγ.oιj OOJ l'J.•••.ό,Qφoρd σtr"I mc-i.a,!"Iopto-
'!Uf,IO ι«ι. χ.φς m:; ιΊατΜι<.Β;- ~ σ.q.ιrn:txε στο DΠ:'!"δ
Iφnouφyσ.ΛXJετo~ EOiloocνlαςom~τι:
περcqJt,,;ικα'l;ι.(dpιY~ σηo~ δn.
~ctxε~ΚII~mo'onJiV'lς
Κω σro τΜOf. Σεmr:μβριou 2011 ErU1ς 00'pψ:ί!'.e:t 6c rιρo.
(υneεi J£1ό ης γισμ:ό; οπό ΊΠ; 1\>ΈΠινvιsιόn EsρYnaI nρό-
γΡφμο ωpια/t'ιζδι~ uε ~ σro νnc:~ της P6δ0u.
¥.ω.MιJκ6o.w,.οιΣοιφ.π::'(ΙQo:1V~"DΊtOJtmίoo
DιN'"-P'\Όσtnιι"ι-ι εξοιρεηκόοιφφεiς1tιHnεpιo~~.

--
των Κσλαβάρδωlι, Ετσι, ΚΩ'

λοιΝιαι σε λσί!:ή οuνtλtuοn
Inν Πέμπτπ 15 ΔεκεμβρΙου
σπς 6 μ.μ στο !'<οινοτιιιόKC-
τάσιnμο. ΚαλούνΊαl δηλοδή
νο υπογράψαυν 1πν (αοεΙ
ΙΙΟ100ίκη TOIΚ;.

Η σσβαρότπm 1011θέματος
δεν περιορίζετ-οl μόνο σιην
ευpιltερn nερloxιΊ ιων Ka},o.
βόρδων, oνrfBno αφορό όλη
{;]διιηκή nλεupό 10U νnσιoύ
οπό το Kαλσβςjpδo μέχρι 1ην

nόλn m:; P6δ0v. Διόπ mlxrI-
ρdHM μια γtγO'πισ{o εγκοτό-
(i1oon υψrιλoύ κινδύνου
~uρ(ς χωΡOroξΙKό σχεδια-
αμό. xWΡΙς τις οηοραί1πτες
f.ψενlκlς εγκ010σΊΟΟεις -
μιο 6λ).Α δπ'.αδιΊ ξ(φρο)'η
ΦouκouoΙμα, 1ΠV οποίο ovt1-
δcίξoμε από 111'1 KUΡtoKn.

Mηxσvoλόγαι και μπχΟ"(\-
κοί 1«(1\I0UV 'Μηα γιο μιο αrιΙ.
στευrπ ηορσ.ιομ{ο ηou εyιι;u.
μανεΙ TερόστlΑUς KIvδtiνu'Jt,
καθώς σvol'1όφΕUκtO cu\'δt.
οιΝ την ηραχr:ψότητα δύο
ΦouKOιια{μιι.r,' σια l'\λεuρ6
tnς νr'lσou Ρόδου.
Yσιq:ιtl από -δουλειά. 00 •

ρooKnviwv. με άγνωσια ολι-
οβφΙαιο, οι εnενδutές t01tI-

λαν 1ην περοομΜ εβδο-
μάδα om Ρόδο OTζMnδες
ηου υπόσχΟνΤ0Ι είκοσι et-
αεις ερΥοοίος ηΡοκεψάαυ
να πεΙσουν τσυς κοτοΙκους
tωV Ko.\oβόΡΔΩV νο σvμφω-
νnαovν (Πα ολέθρια οχΙδι6
,ους, δηλαδή σmν κοταδiκπ
1ω\' εσutώνΙοι.ις και ιων ηοι-
διώ'ι ιouς. nιI>J καλό οου δεν
άρχιααν \'0 μοιράζουν και
xαί~oλιό ιInr.x;.γινόιον κό.
nott. οτους ιBCJγ£Vt{ςmc
AφptKrn:, για να τους ... εκ-
nολ!ΤΙαOlN!,.

Τnν 16n μnv6ς Δεκεμβρίου nμΙρο
Παραοκευή 1',01 ώρα θ Π,μ, εις τον
Ιερό Νοό Ταξιορχών ΝεφοτοφιΙou
Ρόδου, lΙ:λουμε 6μnνo .ινnμόσwo
υηΙρ ο'lOποvαεως 'ης ψυχής της
λαψευτι'lς μος ουζύ'ι'OU. vnttpoc.
αOCλφτ'iς και θε(ας

ΑΝΟΗΣ PΩMAlDY
Ο oIίζυvτ:ις,.NIKOς

Την 16π JrtVΌc;; ΔεκεμβρlΌυ ημέρα
Ποραοl((υη 1<01ωρο 8 Π.μ. εις τον
Ιερό Ναό Ταξιαρχών Νεκροταφείου
Ρόδου, τt1l0ύμε 9μηνο μνnμ6σvνo
untp αναπαύσεως της φυχι'ις της
λaτρειιrr'κ; μας συζύγου, μητέρας,
'ι'σΥιός. αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΑΣ KPA1Di
Ο oUζuyoς: Avιώνης

Το παιδιά: Βοσιλι:ία-Σtq.Υσς, ftoIiρoς.nopαOI((Un. Κυ-
ριόκος
Το εγγόνια, '" αδέλφια. l' αν(~ 10 κοι οι λοιποl συγγΕVεΙς~-

Η ;ι;όρπ. Πσνσγιώτσ
Η οδελι.ι:ή: Μορ{ο
Τ ον(ψια κοι ::ιι λα/Ωσί ουΥ'!'ενε(ς

Επί ποδός πολέμου
στα Καλαβάρδα
Σuνtχ.εια από m σελ 9

Την 13π μηνός ΔεκεμβρΙου ημέρα
Τρίτη και ώρα Ι. μ.μ. εις τον Ιερό
Ναό Γv.vήοεwς'θεοτ6Itου Ψ\νθου
τελούμε εtήσιo lNπμόoυvo υπέρ
σνοησίισεως της ψυxr'ις ιnς λσIPa)-
fής μας σvζύyoυ. μπτtρoς. θuyoτέ.
ρος. Υιa{\ός. oδελφι'lς 1«11θείος

ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΙΚΗ
nών6S

Την IfιΓ μηνός ΔεκεμβρΙου ημέρα
Ταόρτπ κοι ώρα 8 n μ, εις τον ιερό
Ναό Αγίου Νικολ60υ Ποσίίδος. τε-
λοίίμε εtrΊσιO μνnμόσιΛ'l) unέρ σνα-
noύσtως mς Ψυχι'ις .ης λa1ριι.;:rΊς
μας σιιζύγου, μπτΙρος, ΟΟcλφής κοι
Bc!ac;

Την 14π μnνός Δι:κι:μβρΙou ημΙρο
Tcιόριη κοι ώρα θ n μ εις πι\' Ιε.ρό
Νοό .Aγfαυ [Ι:ΡΥίου lαλuοοv ,ε.
λούμε 9ήμερο μνπμόoιr.'o υrιΙρ
σνοπούσ£ως Τα/; ψΙΙΧής 10υ λaφεu'
10ύ μας ηατΙρα. υιού. οδελφού,
θείου, ανιψιού ι\οι ξοδθ.φou
ΚΩΝrTΑΝΠΝΟΥ-ΜIΧΑΗΛ ΠΑΞΙΝΟΥ

["Ιών"

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Η κόρη: MόYιKO.AyvrAlKn
Η μmiρα, Βαρβάρα
r o'tλφιo, ι' ονΙψια. οι θεΙοl κοι 10 ξαδΙλφιο

α"ό το \'τιμtρl(η κ. Γι6ννπ
Ποροοκευ6 ως ηαΡάνομες
κοι λόΥω παλοιότητας.
ΤΟ δίδυμο .MπμlδόKnς -

Mελιoσoνίδflς< ή μόνος ο κ.
ΜομιδάΚΩς. ηήρov στην κο.
ταχή ΙΟ(}ζ 10 οικόΠεδο tm;
"ROOOll_ κοι πολεμούν εδώ
και δύο xρcrllO με κόΒε
1ρόπο κοι μΙε" \'0 υλonοι-
rΊooιιν 10 κοταπροφικό. για

, , lm' nrpισxn, αχέδιό τouς. Το

j
..Ι Τ" \/,' μ"ός Δ,,,"'ρ'ο' ,μ/ρ, "λόγωο"όοώο"',,ο,,';

._ . ~~ Τεταρm και ώρα Β 'ιμ. εις <0\' !ερ1 είvol 5 σφέμμσιο, α)J,ό λογω
. ~- Ναό Τοξι(ψιών ΝεΚΡΟίοφ({Ο'J φαγώμοτος από τη θάλασσα.

στπ~ nρoyμmIΚιIm1D δc\'
- ~.J , J Pό~oυ τc.\ού.με 6μπvo μνπμ_όσυν:> εΙναl nεριcoότε:ρσ από 3.θ:xJ

, '~ - υfιερ σνσησυσεως Tnς ψιrxης 1αυ ψ, Δηλσδή ε:ναι Cνιι OIK!).

.
~

Y,.." λcφrιι:οvμπς cυζύγcu. ποτΙρα ΜΙ ηεό:> μη όρηο ΚΟΙμόλισίΟ
ποπηοο χάνει κόθε ό'J'Ι'ατόmτοOrnιt-

, ΜΙΚΕ ΚΟΥΓΡΟΥΛΗ σοδπποιε εκμετόλλευσης, ον
. Η σΟζuyος, Άννα .: γfvttOΡIoθtmσn CΙlγιαλαύ κσι

ΤΟι>οιδιό: Kσλλlόπη-MαόΛnι;. Νικόλαος-Ευανθία, rtO- nοptJλfοι;. Ποίι λοιπόν θα cy.
μΟ1ία-ΚωνστανΤΙνος KOΤOO1α9oύv0112- 18δεξο.
Το εγγόvιo ;ςαι οι λοιποί OU'lYεvεfc 1(>."'" μ£vές, ΠΡοφο.-ώς cn αχεδιο.

σμσΙ των"'εηενδt.nών>o ηφι-
λσμβ6voυν OvαyKασηKΙς
απαλλοτριώσεις Κ01ά μήκος
mc; οοραλίας, ολλά και ΠΡος
τον δρόμο ηρος Kάμcιρo.
όπως C1IιxcιpfιBnKt να ΥΙνει
και 10 1991ι-9S οπό όλλouς
εηcνδυtΙς. I>J.M τό1Ε νομάρ-
χπς ή'ον ο Γιόwnς Παρα-
ακι;uός καl1Ι: ... groso cαlρo
δrν Ιπιασε! Α.πότ61ε μάρι
σnμερα το μtνo noιι όλλαξε
είvι;ιι οι εnενOuttς, μπροστά
ατπν πολυσΧιδή δύνuμn ίι •.'ν
ΟI10Ιων κάποιαι θα υποκλι.
θο(ιν και θο JnοκuΨouv, αν
δεν 10boov ήδη κόνει.

ΠόV1ως. φαίνC'1αι όη n
"δoUΊ,ειά~ είναι σ;ρωμένn
και το μόνο που λείπει ε(ναι
VtI αUΜφιι.ινnαOΙN 011i6το:καl

, ~ ..--1 Την 15π μπνός Δεκεμβρ{ου ημtρα
•~ ~~ ΠέμΠ1η κοι ώρα 8 η,μ. εις τον ΙερόIfrI~-:::..Ι Νοό ".γίου Πα<ltελεriμονας Ρόδου.-"r.. ιελού.ιε ΙΟήμερο μνημόουνα υπέρ

r - oνσrltuorwc 1ης ψυχής της λαφεu---_-.! τι'ις μ:ις μπτΙρας. γιι:γιός, ηρογι::ι-
-r,,! Υιός, αδελφής κοι θείας

ΝΟΜΙΚΗΣ ΦIΛιΠΠΟΥ
Τοποιδιά, το εγγόνια. τα δlσέγγο\'ο.

το tpl0tγγO\ro. t' αδέλφια, τ' α~Ιψι'Oκοι οι λοιποΙ 0IJlιΎε-
νε(ς
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~~Aυτάχρειάζεται ο τουρισμός"
Τα μέτρα άί:Jτάαπoτελoύν προϋποθέσεις για μια καλή πορεία και το 2012
Λιστο oρμoδιιm\tων πρός εννέο υπαuργαύς.
πω οπστελαύν παράλλnλα και λιίσεις οε δια-
χραvιK6 προβλήματα ταυ τωριαμού. έδωοε
στη δπμαm6τnτα ο πρόεδρος ταυ Συνδέαμου
Eλλnνικών Τουριστικών Επιχεφήαεων Αν-
δρέας Ανδρε6δης. Οπως επιaπμolνει ατα

) .ι-Ω ••.••_-.L~δικτυαΚ6τ6noτouΣΕΤΕ. ηεu-

(

-
. "_._- - ." - ---,-----_ .. ~--.---.-- ~ ".

το 2012.
6. ΠερΙΙΙάλΑοντος.
ΓιώρΥσς ΠαπαKωνστaντIνoυ,

• Ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροτοξικού Υια
τον ιυυρισμό.
7. ΠρocmιαIaς του noλim.
Χρήστος Παπουτσής,
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Λαγούς με ... πετραχήλια τάζουν στους Καλαβαρδενούς
Επιχειρούν να τους δελεάσουν για να αποδεχθούν τις δεξαμενές καυσίμων
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Αποφοοιομtvοι νο μπν επιτρέψουν τπν
υποβάθμιοπ τπς περΙΟΧήςτους κοι νο μπν
υποθπκεύοουν το μέλλον των ποιδιών τους
είναι οι κότοικοι των Καλαβαρδών. οι οποίοι
ετοιμάζοντοι νο πάρουν κοθοριστικές οπο-
φόσεις για τις £γκnrnmόσεις πετρελοιοει-

δών ούριο. στπν προγρομμοτιομtvπ λοίκή
τους συνέλευσπ.
Οι κότΟΙΚΟΙκσι ΟΙεκπρόσωποι του τοπι-

κού συμβουλίου. κάνουν λόγο γιο ασφυκτι-
κές πιέοεις που ασκούντοι με κάθε τρόπο
έτοι ώστε να υπάρξει ρήγμα στο μέτωπο

των κστοίκων. αφού π ενδιαφερόμενπ εται-
ρ(ο. απέστεtλε ήδπ ... δελεαστική πραοφορό
σύμφωνα με την ΟΠΟ{Ο θα προχωρήσει σε
προσλήψεις 12στόμων (φύλακες. λογιστή -
ταμία. γραμμστείας κλπ) καθορίζοντος μά-
λιστα και το... ύψος των μΠVΙαΙωνοποδο-

χών! Οι κάτοικοι διαμπνύουν πάντως ότι
ΤΟ... έργο τα έχουν ξοναδε! και onμειΏVoυν
ότι με τέτοιου είδους προχειράτπτο δεν
μπορούν να εφαρμοστούν τάσο σοβαρές
ενέργειες που θα καθορίσουν το μέλλονmς
περιοΧής για πολλές δεκοετΙες.
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