Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι,
Ο Απρίλης με τα λουλούδια είναι ο μήνας της αναγέννησης και της ανάστασης, είναι ο μήνας της εξόδου των πολιορκημένων και της ελευθερίας. Είναι μήνας που ήταν αφιερωμένος στην Αφροδίτη. Ο μήνας που «ξανοίγεται » ο έρωτας, ο μήνας των λουλουδιών, των ανθισμένων δέντρων, της περισυλλογής, των Παθών, της Ανάστασης και της ομορφιάς. «Απρίλη μου ξανθέ» λέει ο ποιητής… « Έστησε ο έρωτας
χορό με τον ξανθό Απρίλη …» ένας από τους πιο όμορφους στίχους στους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονύσιου Σολωμού, δίνει όλο
το νόημα στον Απρίλη.
Ο Απρίλης του 1916 είναι ο μήνας της ανθρωπιάς και της ελπίδας. Ο ιστορικός Απρίλης με την επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στη Λέσβο
από τον Πάπα Φραγκίσκο τον οποίο υποδέχθηκαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο Πάπας έστειλε ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες και τη χώρα μας, μεσούσης της προσφυγικής
κρίσης. Μια ιστορική συνάντηση στην οποία υπογραμμίστηκε ότι η προσφυγική κρίση αποτελεί ευρωπαϊκή και διεθνή πρόκληση, η οποία απαιτεί ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση με σεβασμό στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Η αλληλεγγύη είναι μια λέξη συνώνυμη με τον πολιτισμό και τον ανθρωπισμό. Η αλληλεγγύη είναι η
γνησιότερη μορφή του υπαρκτού Ανθρωπισμού, καθώς αποτελεί την απόδειξη της υλικής, ψυχικής και πνευματικής ενότητας, συνεργασίας και συμπαράστασης
μεταξύ των ανθρώπων, πέρα από φυλετικές, θρησκευτικές, οικονομικές, πολιτικές ή άλλες διαφορές. Ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε στην ανθρωπιστική στάση
του ελληνικού λαού, ο οποίος, παρά το βάρος της πολυετούς οικονομικής κρίσης, επιδεικνύει αλληλεγγύη και προσήλωση στις οικουμενικές αξίες. Η χώρα μας
βρέθηκε στο επίκεντρο όλων των διεθνών μέσων ενημέρωσης.
Ο Απρίλης, ο μήνας της μεγάλης εβδομάδας των παθών, ο μήνας των τελετουργιών της Μεγάλης Εβδομάδας, των Παθών και της Ανάστασης του Χριστού και του
Λαζάρου. Η ποίηση αποδίδει κατά τον καλύτερο τρόπο το περιεχόμενό τους: “Ω γλυκύ μου έαρ, / γλυκύτατόν μου τέκνον, / πού έδυ σου το κάλλος!” και: Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν, λαοί / Πάσχα Κυρίου, Πάσχα!”
Τη φετινή μεγαλοβδομάδα για πρώτη φορά ο Δήμος Νισυρίων μετέδωσε απευθείας, μέσα από την ιστοσελίδα του www.nisyros.gr, τις Ακολουθίες της Μεγάλης
Εβδομάδας, τη Λειτουργία της Διακαινησίμου τη Δευτέρα του Πάσχα, τη Λειτουργία για την άφιξη του Αγίου Φωτός την Τετάρτη του Πάσχα και την Ευχή την Παρασκευή του Πάσχα. Οι ανά τον κόσμο συμπατριώτες μας είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν νοερά στη Νίσυρο, να αισθανθούν την κατάνυξη της Μεγάλης Εβδομάδας
και οι μεγαλύτεροι να συνδεθούν με συγκίνηση με τις αναμνήσεις των παιδικών τους χρόνων. Τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας παρακολούθησαν κατά μέσο
όρο 650 άτομα κάθε ημέρα. Μελανό σημείο, το κόψιμο του καλωδίου της κάμερας μέσα στον Ι.Ν Ποταμίτισσας την Μεγάλη Παρασκευή, και η καθύβριση ιεροψάλτη
από τους γνωστούς-άγνωστους κύκλους της οπισθοδρόμησης της κακίας, του μίσους και της ανωμαλίας. Η στάση αυτή της μικρής μειοψηφίας ούτε μας εκπλήττει
αλλά ούτε και την παρακολουθούμε ως θεατές. Για άλλη μια φορά γίναμε μάρτυρες των αχρειοτήτων ενός καλπάζοντος φασισμού που δεν σέβεται ούτε υπολογίζει
τίποτα. Το τραγικό γεγονός είναι ότι ακούγονται απόψεις, και μάλιστα μας ζητούν να μην ενοχλούμε τα φίδια για να μην δαγκώνουν τους ανυπεράσπιστους πολίτες.
Η δουλειά της αστυνομίας είναι να τσακίζει τα φίδια όπου και αν εμφανίζονται. Η Δημοτική αρχή παρεμβαίνει με κάθε νόμιμο τρόπο για να προστατέψει το κύρος
της Νισύρου και όλων των θεσμών.
Χριστοφής Ι. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων

Η επέτειος της Ενσωμάτωσης

Επίσκεψη 180 τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων

Σε μια άρτια, από πλευράς οργάνωσης εκδήλωση, στην πλατεία Ηρώων,
πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός για
την 68η επέτειο της ενσωμάτωσης
των Δωδεκανήσων στη Μητέρα
Ελλάδα, τη Δευτέρα 7 Μαρτίου
2016.
Το πρωί, τελέσθηκε Πανηγυρική
Δοξολογία στον Ι. Ν. Ποταμίτισσας,
παρουσία μεγάλου πλήθους συμπατριωτών μας. Το μήνυμα της επετείου απέδωσε η μαθήτρια Άννα Χασαπλαδάκη.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων
στο μνημείο Ηρώων από τις αρχές
του τόπου, τα σχολεία και τη στρατιωτική ηγεσία του νησιού και στη
συνέχεια παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί από νέους και νέες του
νησιού.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με
κέρασμα στους παραβρισκόμενους
με πλούσιο μπουφέ από το Δήμο.

Τη Νίσυρο επισκέφθηκαν την Παρασκευή 29 Απριλίου 180 δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι τουριστικών
γραφείων μεγάλων πόλεων της
Πολωνίας. Το ταξίδι αυτό επιμελήθηκε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Ο Δήμος Νισύρου υποδέχτηκε τους
επισκέπτες κατά την άφιξη τους ενώ
πριν την αναχώρηση τους παρέθεσε
γεύμα στην αίθουσα του λιμανιού με
παραδοσιακά εδέσματα και παραδοσιακά ποτά του νησιού.
Ο Δήμαρχος Νισυρίων απεύθυνε
χαιρετισμό στους επισκέπτες οι
οποίοι δήλωσαν εντυπωσιασμένοι
από τις ομορφιές του νησιού.
Σκοπός της φιλοξενίας ήταν η συντονισμένη προβολή και ανάδειξη των
ιδιαιτεροτήτων της Νισύρου καθώς
και η επαφή των φιλοξενούμενων με
το μοναδικό ηφαιστειογενές νησί της
Νισύρου.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ο Δήμος Νισυρίων μετέδωσε απευθείας, για πρώτη φορά, μέσα από
την ιστοσελίδα του www.nisyros.gr,
τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, τη Λειτουργία της Διακαινισίμου τη Δευτέρα του Πάσχα, τη
Λειτουργία για την άφιξη του Αγίου
Φωτός τη Τετάρτη του Πάσχα και την
«Ευχή» την Παρασκευή του Πάσχα.
Οι ανά τον κόσμο συμπατριώτες μας
είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν
νοερά στη Νίσυρο, να αισθανθούν
την κατάνυξη της Μεγάλης Εβδομάδας και οι μεγαλύτεροι να συνδεθούν με συγκίνηση με τις αναμνήσεις
των παιδικών τους χρόνων.
Μελανό σημείο, το ψαλίδισμα του
καλωδίου της κάμερας μέσα στον Ι.Ν
Ποταμίτισσας την Μεγάλη Παρασκευή,
από
τους
γνωστούςάγνωστους κύκλους της οπισθοδρόμησης.
Για την ιστορία, τις Ακολουθίες της
Μεγάλης Εβδομάδας παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 650 άτομα (συνδέσεις σε υπολογιστή) ενώ κατά τη
διάρκεια της «Ευχής» η θεαματικότητα άγγιξε τα 1080 άτομα!!.

Παγκόσμια ημέρα νερού

Ο Δήμος Νισυρίων συμμετείχε στις
22 Μαρτίου 2016, Παγκόσμια Ημέρα
Νερού, στο περίπτερο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών
Ελλάδος στο Σύνταγμα στην Αθήνα.
Προσδιορίστηκαν οι υποχρεώσεις
του Δήμου για τη λειτουργία των
Λουτρών σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που συνίστανται πέραν της
αναγνώρισης της ιαματικής πηγής,
στην έκδοση άδειας προσωρινής
λειτουργίας, στην κατάθεση περιβαλοντικής μελέτης, στην έκδοση Άδειας Χρήσης Νερού, για επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα που εξυπηρετούν “θερμαλιστικές χρήσεις για την
υγεία”, και τέλος στην απόκτηση
μέχρι το τέλος του 2016 ειδικού
σήματος λειτουργίας. Το περίπτερο
επισκέφθηκε πλήθος κόσμου που
ενημερώθηκε για τις ιαματικές πηγές
και τα ιαματικά κέντρα της Ελλάδας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΙΣΥΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο Δήμος Νισυρίων συμμετέχει σε δύο
προτάσεις που έχουν υποβληθεί
στο
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Interreg Ι-V-A Ελλάδα-Κύπρος 20142020».
1. Πρόταση που αφορά τις «σπασμάδες». Τίτλος της πρότασης που κατατέθηκε από το πανεπιστήμιο του Αιγαίου
είναι «Δημιουργώντας το παράδειγμα
για την επανάχρηση των εγκαταλειμμένων αναβαθμίδων Ελλάδας - Κύπρου, με στόχο την λειτουργική επανένταξη τους στην παραγωγική διαδικασία, με την παραγωγή ποιοτικών
τοπικών προϊόντων και την προαγωγή
της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης"
(ΠΕΖΟΥΛΕΣ).
Το έργο θα δημιουργήσει παράδειγμα
λειτουργικής αποκατάστασης εγκαταλειμμένων ξηρολιθικών αναβαθμίδων
σε επιλεγμένες νησιωτικές περιοχές,
αρκετές από αυτές προστατευόμενες,
λαμβάνοντας υπόψη την τοπική τεχνογνωσία και τοπικά προϊόντα, τις απαιτήσεις της καινούργιας παγκόσμιας
αγοράς και την αναγκαιότητα βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος στο
Αιγαίο και την Κύπρο.
2. Η πρόταση έχει τίτλο «Αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία και προώθηση κτιρίων σχεδόν
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου».
Η αξιοποίηση καινοτόμων και οικονομικά βιώσιμων δράσεων, οι οποίες επικεντρώνονται στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των δημοσίων
κτιρίων με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμισή τους σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB).
Οι εταίροι είναι:
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ το Εθνικό Κέντρο
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
ο Δήμος Νισύρου, ο Δήμος Χίου, τo
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
(ΤΠΚ), o Δήμος Πέγειας (ΔΠ) (Κύπρος)

Ο Βιολογικός Καθαρισμός
Ο βιολογικός καθαρισμός της Νισύρου
εντάχθηκε στο πρόγραμμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη συνεδρίαση
της 19ης Απριλίου – Θέμα 6ο :
Προγραμματική

Σύμβαση

με

Δήμο

Νισύρου για την προμήθεια «Εγκατάσταση Βιολογικού Μανδρακίου και
Πάλων», 700.000 ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Εισηγητής: Έπαρχος Κώ κ. Γεώργιος
Χαλκιδιός.

Τα εν Δήμω εν Οίκω
Διμηνιαία έκδοση του Δήμου Νισυρίων
Υπεύθυνος σύνταξης
Χριστοφής Ι. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων
Αντιπρόσωποι
Αθήνα: Οδυσσέας Σακελλαρίδης
Ρόδος: Μένη Σακλαρίδη
Αμερική: Γιώργος Ανδριώτης

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ο Δήμος μας μετά από πολλές ενέργειες κατόρθωσε να έρθει σε συμφωνία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την δωρεάν
παραχώρηση δυο ηλεκτρικών τρίκυκλων και τριάντα τετράδων κάδων
ανακύκλωσης. Εντός του μήνα θα τα
παραλάβει από την Αθήνα. Η Νίσυρος
προχωρεί με σταθερά βήματα σε
πρακτικές που συμβάλλουν στην
βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση
αέριων ρύπων.
.

Ίδρυση “Αμφικτυονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων”
Ο Δήμος Νισυρίων συμμετείχε στην Τελετή Υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με Σκοπό την Ίδρυση “Αμφικτυονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων” την
28η Μαρτίου στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Μαραθώνα κ. Ηλία Ψινάκη. Μελλοντικός στόχος είναι
η ίδρυση φορέα με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
Βασική επιδίωξη της «Αμφικτυονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» θα είναι η
προώθηση του Ελληνικού Πολιτισμού, η βέλτιστη οργάνωση του πολιτισμού
σε τοπικό επίπεδο και η σωστή διαχείριση των θεμάτων του όπως και η διάδοση του Ελληνικού πολιτισμού σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Τον Δήμαρχο Νισυρίων εκπροσώπησε ο κ. Κώστας Χαρτοφύλης. Στην συγκέντρωση παρέστησαν, ο πρέσβυς της Κίνας, η πρόεδρος της επιτροπής
UNESCO Ελλάδος η κ. Τζιτζικώστα, ο υπουργός εσωτερικών κ. Κουρουμπλής
και εκπρόσωποι των υπουργών εξωτερικών, πολιτισμού, τουρισμού, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Πατούλης, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, η αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Χατζηλαζάρου, ο κ. Λούης ο Σορωνιάτης από την περιφέρεια Ν. Αιγαίου και περίπου 200 συνολικά άτομα.
Μετά από τους χαιρετισμούς για τη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής, μίλησε
ο κ. Ψινάκης και είπε ότι σκοπός είναι κυρίως η συνεργασία για την προβολή
του ελληνικού πολιτισμού και των αξιών που καθιερώθηκαν στην αρχαία
Ελλάδα, ότι στην αρχή θα γίνει αμφικτιονία Νοτίου Ελλάδας και στη συνέχεια
όλων των υπολοίπων περιοχών αλλά και αρχαίων ελληνικών πόλεων που
ήκμασαν στην σημερινή Τουρκία και κάτω Ιταλία. Ακολούθησε ανάγνωση του
πρακτικού συνεργασίας και υπογραφή του από όλους τους αναφερθέντες
Ελληνες και τους εκπροσώπους περιφερειών και δήμων.
Την παρουσίαση έκανε ο κ. Κωστάλας, ο οποίος μαζί με τον κ. Ψινάκη εξεδήλωσαν την επιθυμία τους να επισκεφθούν τη Νίσυρο. Ο Δήμος Νισύρου θα
στείλει επίσημη πρόσκληση και στους δύο για να επισκεφθούν το νησί μας.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΩΤΗ

Η ΝΙΣΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Ο Δήμος Νισυρίων έδωσε το παρόν
στην εκδήλωση – αφιέρωμα στην
κατεχόμενη Επαρχία Κερύνειας που
έγινε στην Κυπριακή Εστία στην Πλάκα στην Αθήνα, την Κυριακή 10 Απριλίου.
Η εκδήλωση ήταν ένα οδοιπορικό στην
κατεχόμενη επαρχία Κερύνειας, με
ομιλίες, ιστορικές αναφορές, προβολές, εκθέσεις, απαγγελίες κ.ά.
Η Μεικτή Χορωδία του Συνδέσμου
Αλαγιωτών τραγούδησε τραγούδια
για την Κύπρο και την Κερύνεια ενώ οι
γυναίκεςτου Χορευτικού Ομίλου της
ΕΚΕ «Δεν Ξεχνώ» χόρεψαν παραδοσιακούς Κυπριακούς χορούς. Η Νίσυρος
έχει αδελφοποιηθεί με τον Δήμο
Λαπήθου το 1996.
Η Λάπηθος βρίσκεται στα κατεχόμενα
από την Τουρκία Κυπριακά εδάφη.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο κ.
Γλαύκος Καριόλου, Δήμαρχος Κερύνειας, ο κ. Νεοπτόλεμος Κότσαπας,
Δήμαρχος της Λαπήθου με την οποία
η Νίσυρος έχει αδελφοποιηθεί, ο κ.
Πανίκος Μανώλης– Αντιδήμαρχος
Καραβά, και ο κ. Δημοσθένης Γιάγκου
– Πρόεδρος της Ένωσης κοινοτήτων
Κερύνειας.
Ο Δήμαρχος Νισυρίων εκπροσωπήθηκε από την κα Καλλιόπη Καβαλλιώτη
και τον Οδυσσέα Σακελλαρίδη.

Στην Νίσυρο έφτασε επισκευασμένος ο φορτωτής του Δήμου από
συνεργείο της Κω. Ο φορτωτής πήγε
στην Κω το 2011. Παρέμεινε τέσσερα χρόνια παροπλισμένος και
αφημένος στο έλεος των καιρικών
φαινομένων χωρίς να γίνει καμία
επισκευή.
Πριν ένα χρόνο η νέα Δημοτική
Αρχή ξεκίνησε την διαδικασία
επισκευής του.
Σήμερα βρίσκεται στην αποθήκη
του Δήμου και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο του συνεργείου.
Σε συνεργείο της Κώ έχει επίσης
μεταφερθεί μικρός φορτωτής που
βρισκόταν για πολλά χρόνια παροπλισμένος στην αποθήκη του Δήμου.

21η ΑΠΡΙΛΗ
Η ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Σαράντα εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μαύρη μέρα της
21ης του Απρίλη του 1967 όταν οι
πραξικοπηματίες αλυσόδεσαν την
πατρίδα μας για εφτά χρόνια με
αποκορύφωμα την προδοσία της
Κύπρου και την Τουρκική εισβολή.
Στις γενιές που έζησαν αυτά τα
γεγονότα οι μνήμες είναι ανεξίτηλες.
Τα δεινά που προκάλεσε η εφτάχρονη χούντα παραμένουν ανεξίτηλα στη μνήμη ολόκληρου του Ελληνικού λαού. Αυτή η μαύρη επέτειος
προσδίδει ένα επίκαιρο νόημα στο
αδιαπραγμάτευτο των αξιών των
θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας
και της ελευθερίας. Η εφτάχρονη
χούντα χρησιμοποίησε το νησί της
Νισύρου ως τόπο εξορίας στέλλοντας
εδώ τους αγωνιστές της δημοκρατίας
Βίκτορα Νέτα και τον αείμνηστο
Θεοχάρη Μαναβή, τους οποίους ο
λαός της Νισύρου περιέβαλε με
αγάπη και αλληλεγγύη.
.

Ο εορτασμός για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

Με μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε στη
Νίσυρο η επέτειος της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821. Ο ηλιόλουστος καιρός έδωσε τη δυνατότητα σε
πλήθος κόσμου να πλημμυρίσει τους
δρόμους και την Πλατεία Ηρώων
του Μανδρακίου. Το πρόγραμμα των
εκδηλώσεων ξεκίνησε την 10.00 π.μ.
με Δοξολογία στον Ιερό Ναό Ποταμίτισσας.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Δήμαρχος ο οποίος αναφέρθηκε στο μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός της νεότερης ιστορίας μας, την
έναρξη της επανάστασης του 1821,
της επανάστασης που έδωσε κρατική
υπόσταση στο έθνος μας.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
κατάθεση στεφάνων στη Πλατεία
Ηρώων.
Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν με την
παρέλαση των παιδιών του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου –
λυκείου και αγήματος του Στρατού.
Μετά την παρέλαση ακολούθησαν
χοροί από τους μαθητές του σχολείου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΙΣΥΡΙΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο Δήμος Νισυρίων συμμετέχει σε
άλλη μία πρόταση που έχουν υποβληθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg V-A ΕλλάδαΚύπρος 2014-2020».








Πρόταση που αφορά την ενεργειακή
αναβάθμιση κτιρίων. Η Νίσυρος
συμμετέχει με το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, σε εταιρικό σχήμα για
υποβολή πρότασης στο διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg ΕλλάδαΚύπρος στο έργο με τίτλο «Trad Efficient». Βασικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η ενεργειακή
αναβάθμιση κτιρίων παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής σε συνδυασμό με την
ενσωμάτωση παραδοσιακών υλικών
και τεχνικών δόμησης, την ανάδειξη
νέων, σύγχρονων υλικών που δεν
αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των
κτιρίων και θα αποτελέσουν πρότυπα αντίστοιχων δράσεων στις περιοχές ενδιαφέροντος.
Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα
εκπονηθούν πρότυπες μελέτες για
επιλεγμένα δημόσια κτίρια στην
περιοχή
ενδιαφέροντος
Για τη Νίσυρο έχουν προταθεί τέσσερα κτίρια:
Δημοτικό Σχολείο Μανδρακίου
Γυμνάσιο-Λύκειο
Καρβαΐνειο Σχολείο Πάλων
Δημαρχιακό κτίριο
Με τα νέα δεδομένα ο Δήμος
Νισυρίων συμμετέχει σε τρείς προτάσεις στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg V-A ΕλλάδαΚύπρος 2014-2020».

Επίσης ο Δήμος μας, ως μέλος
του Ελληνικού Δικτύου Μικρών
Νησιών (ΕΔΜΝ), συμμετέχει στις
εξής
προτάσεις
του
ΕΔΜΝ:
1. Πρόταση που αφορά την Πράσινη
Επιχειρηματικότητα στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα ERASMUS PLUS με
συμμετοχή των φορέων: Municipality
of Sardinia Italy with NGO Mine
Vaganti, University of Luxembourg,
Hellenic small islands network, Irish
small islands network, Scottish small
islands network, EOLAS Spain.

Έργα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO

Μανδράκι
 Έγινε πλήρης ανακαίνιση των δημόσι-

ων αποχωρητηρίων της Ηλικιωμένης και
καθαρίστηκε ο γύρω χώρος.
Έγινε πλακόστρωση του μονοπατιού
από Ηλικιωμένη προς πλατεία Αριστείδη
Φωτιάδη
Έγινε πλακόστρωση στο σοκάκι
δίπλα από το Ζωσιμοπούλειο
Ολικό καθάρισμα του οξού στην
πλευρά του Ενετικού φρουρίου στο
ύψος πάνω από Πιαούλι.
Ένα χρόνιο πρόβλημα κατολισθήσεων
λύνεται. Εξασφαλίζεται η ασφάλεια των
κατοίκων και επιλύεται το σημαντικό
πρόβλημα των κατολισθήσεων στην
συγκεκριμένη περιοχή. Η λήψη μέτρων
προστασίας από κατολισθήσεις στην
περιοχή, αποτελεί προτεραιότητα για το
Δήμο, καθώς τίθεται θέμα ασφάλειας
των κατοίκων της περιοχής αλλά και των
διερχόμενων πεζών. Υπήρξε πάγιο και
συνεχές αίτημα των κατοίκων των
σπιτιών στο σημείο αυτό να δοθεί λύση
σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα που έβαζε
σε κίνδυνο τις ζωές τους και τα σπίτια
τους. Με την παροχή συγκεκριμένου
τσιμεντοκονιάματος από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου θα ολοκληρωθούν οι εργασίες σύντομα.


Το έργο για την προστασία των

διερχομένων από το σημείο του οξού
του μοναστηριού της Παναγίας Σπηλιανής συνεχίζεται με την δόμηση τοιχίων
στο ύψος του οξού.
Άρχισαν οι εργασίες κατασκευής
νέου αποχετευτικού συστήματος στον
παραλιακό δρόμο του Λευκαντιού με
στόχο την αποφυγή διαρροών λυμάτων
στη θάλασσα.

Νικειά
Νέος

χώρος στάθμευσης στην
είσοδο του χωριού
Περίφραξη της πλατείας Κατουρί για
να γίνει γήπεδο μπάσκετ.
Περίφραξη του απορροφητικού
βόθρου λυμάτων

Πάλοι
Τσιμεντοστρώθηκε μέρος του χώρου

στάθμευσης
Έγιναν επιδιορθώσεις σε δρόμους.

Εμπορειός
Διαμόρφωση χώρου της πλατείας

εισόδου στο χωριό.


Καθαρισμός σε όλα τα μονοπάτια

του χωριού.

Το διεθνές συνέδριο με τίτλο «International Symposium and Workshop REGreece 2016 - Circular Economy and
Sustainable Use of REnewable REsources in the context of Climate
Change and Social Upheavals», θα
λάβει χώρα στη Νίσυρο την περίοδο
20 με 22 Ιουλίου.
Ο κύριος στόχος του συμποσίου είναι
να προωθήσει τον επιστημονικό διάλογο που θα στηρίξει την αειφόρο
διαχείριση και χρήση των φυσικών
ανανεώσιμων πόρων με τις καλύτερες πρακτικές, παραδείγματα και
πολιτικές σε τοπική, μεσογειακή,
ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα
λαμβάνοντας υπόψιν την τεχνολογική,
κοινωνικο-οικονομική, οικολογική και
αειφορική διάσταση στο πλαίσιο της
«Επιτάχυνσης της μετάβασης σε
μια Δίκαιη, αειφόρο, μετά ορυκτού
άνθρακα κοινωνία».
Παρουσιάσεις με θέμα το κλείσιμο της
αλυσίδας του κύκλου ζωής των προϊόντων μέσω της μεγαλύτερης ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης,
και τη χρήση των πόρων με βιώσιμο
τρόπο από την παραγωγή, την κατανάλωση και τη διαχείριση των αποβλήτων, αποτελεί προσδοκώμενο αποτέλεσμα του συμποσίου.
Η εξαγωγή της μέγιστης τιμής και της
χρήσης από όλες τις πρώτες ύλες, τα
προϊόντα και τα απόβλητα, προωθεί
την εξοικονόμηση ενέργειας και τη
μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, ενώ αποφέρει οφέλη
τόσο για το περιβάλλον όσο και την
οικονομία.
Επίτιμος πρόεδρος του συνεδρίου
είναι ο καθηγητής Donald Huisingh,
Institute for a Secure and Sustainable
Environment, University of Tennessee,
Knoxville, Tennessee, USA, Founder
and Editor-in-Chief, Emeritus, Journal
of Cleaner Production.
Προεδρεύοντες του συνεδρίου είναι:
Αναστασία Ζαμπανιώτου, Καθηγήτρια, Σχεδιασμός Θερμοχημικών Διεργασιών Ανανεώσιμων και Ανακυκλούμενων Πρώτων Υλών, Τμήμα Χημικών
Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
Χριστοφής Κορωναίος, Δήμαρχος
Νισύρου, Καθηγητής, Έδρα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Διαχείριση
Ενέργειας, Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ο διαδικτυακός τόπος του συνεδρίου
είναι:
http://regreecesymposium.wix.com/nisyros

Ο Δήμος Νισύρου συμμετείχε στην
εκδήλωση που διοργάνωσε η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την
UNESCO και το Παγκόσμιο Δίκτυο
Γεωπάρκων για την παρουσίαση
του Νέου Προγράμματος της
UNESCO «Παγκόσμια Γεωπάρκα
UNESCO» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 στο
Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα
με το οποίο, καθιερώνεται η αναγνώριση περιοχών που διαθέτουν
ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομιά με
διεθνή αναγνώριση ως «Παγκόσμια
Γεωπάρκα
UNESCO»
(UNESCO
GlobalGeoparks). Η περιοχή του
ηφαιστείου Νισύρου πληροί όλες
τις προϋποθέσεις ώστε να αναγνωριστεί ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο
Unesco. Τη Νίσυρο εκπροσώπησε ο
ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου
κ. Οδυσσέας Σακελλαρίδης ο οποίος έχει και την ευθύνη της κατάρτισης του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς κατάθεση μαζί με τη σχετική αίτηση, τον
Οκτώβριο του 2016.

Πάρκινγκ στα Νικειά

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την
δημιουργία χώρου στάθμευσης
στην είσοδο του χωριού. Επίσης, ο
χώρος πίσω από το Ηφαιστειολογικό μουσείο έχει καθαριστεί από τις
άχρηστες ζαρντινιέρες και έχει
διαμορφωθεί σε χώρο όπου μπορούν να σταθμεύσουν δίκυκλα.

Προστατευτικά κιγκλιδώματα

Τοποθετήθηκαν μεταλλικές μπάρες
(προστατευτικά κιγκλιδώματα) με
ανακλαστήρες
στα
επικίνδυνα
σημεία του δρόμου προς το ηφαίστειο και τα Νικειά. Το έργο δεν έχει
ολοκληρωθεί πλήρως καθώς απομένουν ακόμη λίγα σημεία που
χρειάζεται να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα.

Κουνούπια και αστικό περιβάλλον
Η ορθή αντιμετώπιση των κουνουπιών στο
αστικό περιβάλλον είναι ευθύνη τόσο της
πολιτείας όσο και των ίδιων των πολιτών.
Κάθε ενέργεια θα πρέπει να βασίζεται σε
μία γενικότερη ορθολογική διαχείριση των
αρθροπόδων υγειονομικής σημασίας που
ως κύριο στόχο θα έχει να περιορίσει ή/και
να εξαλείψει τις εστίες ανάπτυξης των
κουνουπιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους
Ποιες είναι όμως οι πιθανές εστίες στο σπίτι
μας;
Γνωρίζοντας τις «συνήθειες» των κουνουπιών θα μπορέσουμε να επέμβουμε εγκαίρως όταν είναι «εγκλωβισμένα» ως προνύμφες στο νερό αντί να κυνηγάμε τα
ακμαία φτερωτά άτομα!
Τέλος, καλό θα είναι να φροντίζουμε, όπου
είναι δυνατό, και τον ευρύτερο χώρο γύρω
από το σπίτι μας. Εστίες όπως αυτές που
αναφέρονται παρακάτω μπορεί να βρίσκονται έξω από τα όρια του κήπου μας αλλά
σίγουρα τα κουνούπια δεν γνωρίζουν από
τίτλους ιδιοκτησίας και τελικώς μας επισκέπτονται «ακάλεστα» και χωρίς ιδιαίτερους
ενδοιασμούς.
Πιθανές εστίες στο σπίτι μας και στον
ευρύτερο χώρο
1. Το νερό σε σιντριβάνια, μεγάλα ανθοδοχεία ή άλλες παρόμοιες διακοσμητικές
κατασκευές θα πρέπει να αντικαθίσταται
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Τα
πιατάκια επίσης από τις γλάστρες θα πρέπει
να αδειάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα.
2. Πολλές φορές οι σχάρες των φρεατίων
αποχέτευσης φράζουν από πεσμένα φύλλα,
κομμένο γρασίδι ή άλλα σκουπίδια του
κήπου με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η
ροή του νερού προς το δίκτυο αποχέτευσης.
3. Μικρές ή μεγάλες λακκούβες στο χλοοτάπητα ή σε άλλα σημεία του κήπου που
μπορούν να συγκρατήσουν νερό θα πρέπει
να παραγεμιστούν με χώμα ή να φροντίσουμε ώστε να αποστραγγίζουν καλά.
4. Διατηρείστε τα λούκια και τις υδρορροές
στη σκεπή καθαρά καθώς εύκολα φράζουν
από φύλλα ή κλαδάκια δένδρων και συγκρατούν το νερό της βροχής.
5. Βρύσες που στάζουν, αυτόματα ποτίσματα ή άλλες υδραυλικές εγκαταστάσεις με
διαρροές μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν μικρές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών.
6. Τεχνητές λιμνούλες ή οποιαδήποτε
φυσική ή μη συγκέντρωση στάσιμου νερού
αποτελούν ιδανικές εστίες ανάπτυξης των
εντόμων αυτών.
7. Ανοιχτά ή σπασμένα παράθυρα, φεγγίτες
ή οπές εξαερισμού προσφέρουν εύκολους
οδούς εισόδου των κουνουπιών προς το
εσωτερικό των σπιτιών. Το κλείσιμο των
ανοιγμάτων αυτών με λεπτή ανθεκτική
σήτα είναι απαραίτητο.
8. Οι πισίνες θα πρέπει να αδειάζουν όταν
δεν χρησιμοποιούνται καθώς και το νερό
που πολλές φορές κατακρατείται από τα
καλύμματα με τα οποία σκεπάζονται.
9. Παιδικές πισίνες, κουβαδάκια ή άλλα
παιχνίδια που συνήθως αφήνονται μόνιμα
στην αυλή ή στον κήπο θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία ώστε να
μην μαζεύουν το νερό της βροχής.
10. Τα κουνούπια συχνά επιλέγουν να
γεννήσουν τα ωά τους στο νερό που συγκεντρώνεται σε δοχεία, βαρέλια, παλιά λάστιχα αυτοκινήτων ή ακόμη και σε μικρά
τενεκεδένια κουτιά που πολλές φορές
υπάρχουν ξεχασμένα σε κάποια γωνία του
κήπου. Για όσα από αυτά δεν μπορούν να
απομακρυνθούν θα πρέπει να φροντίσουμε
ώστε να μην παραμένει στάσιμο νερό στο
εσωτερικό τους ανοίγοντας ίσως τρύπες
στον πυθμένα τους ή σκεπάζοντάς τα.

Τα χωροκατακτητικά είδη κουνουπιών
και το Ασιατικό κουνούπι τίγρης
H ελεύθερη διακίνηση αγαθών και
ανθρώπων μέσω του εμπορίου και των
ταξιδιών έχει διευκολύνει την εξάπλωση
των μη ιθαγενών ειδών σε ολόκληρη τη
γη. Τα φυτά και τα ζώα που εισέρχονται
σε νέους βιότοπους μπορούν να αλλοιώσουν τη φυσική χλωρίδα ή πανίδα και
να βλάψουν το περιβάλλον ακόμη και
τον άνθρωπο.
Οι εν λόγω οργανισμοί είναι γνωστοί ως
«χωροκατακτητικά είδη». Ειδικότερα
για τα κουνούπια, αρκετά είναι τα είδη
τα οποία είναι χωροκατακτητικά και
έχοντας εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή
επικράτεια βρήκαν ιδανικές περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες.
Ένας εκπρόσωπος της ομάδας αυτής
είναι το Ασιατικό κουνούπι τίγρης. Το
αποτέλεσμα της εισαγωγής του συγκεκριμένου κουνουπιού στην Ευρώπη
ήταν η εγκατάστασή του. Υπολογίζεται
ότι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής το
πρόβλημα των χωροκατακτητικών
κουνουπιών θα επιδεινωθεί στο άμεσο
μέλλον. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται
ότι νέοι υγειονομικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι θα ανακύψουν. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός της εμφάνισης ή
της επανεμφάνισης ασθενειών που
σχετίζονται με τα κουνούπια (πχ
Chikungunya, Zika, Δάγκειος πυρετός
κτλ) σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, οι
οποίες πρέπει να εφαρμόσουν άμεσα
μέτρα καταπολέμησής τους.
Το Ασιατικό κουνούπι τίγρης θεωρείται
ως το περισσότερο εισβάλλον χωροκατακτητικό είδος κουνουπιού παγκοσμίως. Ενδημούσε στη Νοτιοανατολική
Ασία και τα τελευταία 30-40 χρόνια έχει
εξαπλωθεί στη βόρεια, κεντρική και
νότια Αμερική, σε περιοχές της Αφρικής,
στη βόρεια Αυστραλία και σε διάφορες
χώρες της νότιας κυρίως Ευρώπης.
Ως κύριος τρόπος διασποράς παγκοσμίως του συγκεκριμένου κουνουπιού
θεωρείται το εμπόριο των χρησιμοποιημένων ελαστικών (αυτοκινήτων).
Το Ασιατικό κουνούπι τίγρης είναι ένα
κανονικό σε μέγεθος κουνούπι (μήκος
σώματος 5-6 mm), παρόμοιο με εκείνο
του κοινού κουνουπιού (Culex pipiens),
ενώ το σώμα του είναι μαύρου χρώματος με λευκές ρίγες στο θώρακα, την
κοιλιά και τα πόδια (εκεί οφείλεται και
το όνομα «τίγρης»).
Τα θηλυκά είναι επιθετικά και τσιμπούν
συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας,
κυρίως νωρίς το πρωί (06:00-08:00) και
αργά το απόγευμα (16:00-18:00). Συνήθως ψάχνουν για τροφή κοντά στο
έδαφος και προτιμούν να τσιμπούν στις
περιοχές των αστραγάλων και των
γονάτων. Εκτός από τον άνθρωπο
τσιμπούν με ευκολία και άλλα θηλαστικά (περιστασιακά τρέφονται και με αίμα
πτηνών). Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη βιοοικολογία του συγκεκριμένου κουνουπιού μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου
LIFE CONOPS, www.conops.gr.
Τέλος, στην ιστοσελίδα του έργου LIFE
CONOPS:
http://www.conops.gr/asian-tiger-greece/
υπάρχει επικαιροποιημένος χάρτης με
την παρουσία του συγκεκριμένου
κουνουπιού στην Ελλάδα.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

Με μια μεγάλη αγκαλιά οι κάτοικοι
της Νισύρου υποδέχτηκαν την εθελοντική Ομάδα των Φίλων Κοινωνικής
Παιδιατρικής & Ιατρικής «Ανοιχτή
Αγκαλιά», αποδεικνύοντας ότι η
εθελοντική προσφορά είναι πάντα
ευπρόσδεκτη και ότι Εθελοντισμός
σημαίνει Αλληλεγγύη – Συνέχεια –
Συνέπεια – Συνεργασία σ’ έναν κοινό
σκοπό, που δεν είναι άλλος απ’ αυτόν
της προσφοράς προς τον ακριτικό
πληθυσμό, ιδιαίτερα σε εποχή κρίσης, μα πάνω απ’ όλα σημαίνει Αγάπη.
Στο χρονικό διάστημα από 15 έως 22
Απριλίου 2016 οι ΦΚΠΙ «Ανοιχτή
Αγκαλιά» πραγματοποίησαν την
προγραμματισμένη Εκστρατεία Προληπτικής Ιατρικής σε Νίσυρο και Τήλο
με την οικονομική κάλυψη της LIDL
HELLAS και το Πρόγραμμα Clown
Doctor με την Υποστήριξη της Alpha
Bank.
Στην αποστολή συμμετείχαν ιατροί
από τα Νοσοκομεία Παίδων Αθηνών
και Θεσσαλονίκης και το Μαιευτήριο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. Το επιστημονικό προσωπικό αποτελούσαν 4 Παιδίατροι,
Παιδοχειρουργός, Παιδοορθοπεδικός,
Οφθαλμίατρος, Καρδιολόγοι, Ακτινολόγος, Γυναικολόγος, Μαία, Παρασκευάστρια, Νοσηλευτές εθελοντές
της Ανοιχτής Αγκαλιάς.
Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν πάνω
από 1.400 ιατρικές πράξεις σε παιδιά
και ενηλίκους και στα δύο νησιά. Σε
όλα τα παιδιά που προσήλθαν, ελήφθη λεπτομερές περιγγενητικό, ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό, έγινε λεπτομερής παιδιατρική
εκτίμηση και συζητήθηκαν με τους
γονείς τα προβλήματα και ο τρόπος
χειρισμού τους.
Εξετάσθηκαν όλα τα παιδιά, αγόρια

και κορίτσια, από βρέφη έως 15 ετών.
Τα παιδιά σε γενικές γραμμές είναι
φροντισμένα,
παρακολουθούνται
από ιδιώτες ιατρούς (όπως πάντα οι
γονείς στην πλειονότητά τους φροντίζουν τα παιδιά τους), ενώ το 1/3 των
παιδιών εμβολιάσθηκε δωρεάν. Τα
ιατρικά ευρήματα διαφέρουν σε κάθε
νησί. Έγινε ενημέρωση στους εφήβους για το εμβόλιο το οποίο πρέπει
να γίνεται και για τα μεταδιδόμενα
νοσήματα. Άρνηση παρατηρήθηκε
από μητέρες, κυρίως αλλοδαπές, για
τον εμβολιασμό γενικά.
Πολλά προβλήματα παρουσίασαν οι
ενήλικες, οι οποίοι δεν ακολουθούν
την φαρμακευτική αγωγή που πρέπει.
Όπου κρίθηκε απαραίτητο, δόθηκαν
οδηγίες για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων τους και έγινε παραπομπή. Υψηλό ποσοστό άγνοιας ή
κακής πληροφόρησης ως προς τα
θέματα υγιεινής κ.ά., αποτελούν
ένδειξη ότι οι γονείς και τα παιδιά
στα ακριτικά νησιά έχουν ανάγκη από
ενημέρωση, μέτρα πρόληψης και
έγκαιρης αντιμετώπισης.
Ευχάριστη έκπληξη μας επιφύλαξαν
τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου
Νισύρου που μας υποδέχτηκαν μ’ ένα
πανό που φιλοτέχνησαν τα ίδια,
ευχαριστώντας μας για την δωρεά της
παιδικής χαράς του Σχολείου τους.
Συγκινητική ήταν και η υποδοχή του
Συλλόγου Γονέων, που μας υποδέχτηκαν με ποιήματα και τραγούδια.
Η μακρόχρονη σχέση με τα παιδιά και
τους ενήλικες είναι γεμάτη αναμνήσεις, από τις οποίες είναι δύσκολο να
ξεχωρίσεις κάποιες στιγμές γιατί
μπορεί να αδικήσεις κάποιες άλλες.
Οι έφηβοι αγωνιούν, όπως πάντα,
αναζητώντας καλύτερους τρόπους
ζωής. Όλοι εμείς οφείλουμε να σταθούμε δίπλα τους.
Στα 23 χρόνια παρουσίας τους, οι
Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής &
Ιατρικής περιβάλλουν με αγάπη και
σεβασμό όλους τους ακρίτες. Εδώ και
23 χρόνια οι Εθελοντές Γιατροί και
Νοσηλευτές προσφέρουν απλόχερα
τις υπηρεσίες τους στον ακριτικό
πληθυσμό με Αγάπη και Σεβασμό.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ
Την Νίσυρο επισκέφθηκε η Αγγλική
εταιρία παραγωγής τηλεοπτικών
ντοκιμαντέρ Millstream Films, στην
οποία έχει ανατεθεί από το Der
Spiegel TV (Γερμανία) να κάνει μια
σειρά τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ με
τίτλο «Ζώντας στη σκιά των ηφαιστείων". Στο ντοκιμαντέρ γίνεται
αναφορά στη ζωή υπό την σκιά των
ηφαιστείων (τα πλεονεκτήματα,
όπως η γονιμότητα του εδάφους ,
ιαματικές πηγές, ο τουρισμός, κ.λπ.),
καθώς και απειλές που δημιουργούνται από αυτά τα ηφαίστεια (επιστήμη). Επίσης θα αναλυθούν και οι
μύθοι που συνδέονται με αυτά τα
ηφαίστεια (πολιτισμός / μυθολογία).

Τα ηφαίστεια που θα προβληθούν
είναι της Αίτνας, Βεζουβίου, Καναρίων Νήσων, Νισύρου και Campi
Flegrei.
Έγιναν γυρίσματα στο χώρο του
Ηφαιστείου, στο χώρο των ιαματικών λουτρών και σε πολλά σημεία
του νησιού.
Εκτενή συνέντευξη έδωσε ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος, όπου
αναφέρθηκε στο ηφαίστειο και την
σημασία του στη ζωή και την οικονομία του νησιού.
Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στον
Γερμανικό τηλεοπτικό σταθμό ZDF,
στην Αυστρία ORF, και στην Ιταλία.

