ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΨΕΜΜΑ
Μάιος και Ιούνιος, οι μήνες που μας οδήγησαν στο καλοκαίρι μετά το πρωτομαγιάτικο Πάσχα και τις γιορτές την εβδομάδα μετά το Πάσχα
που αποτελούν μοναδικότητα για τη Νίσυρο. Δύο μήνες συνεχούς εργασίας για την πρόοδο της Νισύρου αλλά ταυτόχρονα μήνες συγκρούσεων με συμφέροντα που θέλουν να οικειοποιούνται την δημόσια περιουσία για να αυξήσουν τα κέρδη τους εις βάρος του κοινωνικού
συνόλου. Σε κάθε μάχη λαμβάνονται υπόψη οι ισορροπίες της ομάδας και οι αρμονικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και η συμβολή στην κοινωνία. Το αποτέλεσμα πάντα καθορίζεται από τον μηδενισμό των απωλειών και την σωστή στρατηγική στην επίτευξη των
στόχων της μάχης. Η τελική επιτυχία πάντα μετριέται με βάση το σύνολο των νικών που έχουν κερδηθεί. Υπάρχει ένα επικοινωνιακό «αξίωμα», σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να κερδηθεί μια πολιτική μάχη, αν δοθεί με όπλα την ειλικρίνεια, την αντικειμενική παρουσίαση
της πραγματικότητας και την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με βάση τις πραγματικές δυνατότητες και τη διάθεση για ουσιαστικές συγκρούσεις. Γνωρίζει δόξες
κυρίως προεκλογικά, αλλά διατηρεί πάντα την «αξία» του. Είναι κι αυτό ένα από τα πολλά που οφείλει να ανατρέψει η σημερινή Δημοτική αρχή. Πιστεύω ότι ζούμε
σε μια κοινωνία που όσο ανεπτυγμένες είναι οι ατομικές ικανότητες του καθενός, τόσο αναιμική είναι η συλλογική ευθύνη ως κοινωνία. Τα οποιαδήποτε οράματα
που θέτονται προς υλοποίηση υποστηρίζονται και στηρίζονται ενεργά με βάση τα προσωπικά θέλω. Δυστυχώς υπάρχει έλλειψη συλλογικών αξιών και απουσία
κοινωνικής οργάνωσης και δεν λαμβάνεται υπόψη το μέλλον του τόπου και το μέλλον των παιδιών μας. Μέσα σε αυτό το κλίμα καρποφορούν ο λαϊκισμός και ο
καιροσκοπισμός, και η παντελής διαστρέβλωση της πραγματικότητας από μια μικρή μειοψηφία του περιθωρίου που λειτουργεί σε καφενειακό επίπεδο. Είναι
γνωστό ότι η σύγκρουση ανάμεσα στο ψέμα της μιας γραμμής και την αλήθεια των πολλών γραμμών είναι απείρως συντριπτική υπέρ του ψέματος. Η αναπαραγωγή
του ψέματος ξεκινά από μια ψευδή είδηση η οποία διογκώνεται, παραμορφώνεται από στόμα σε στόμα και δημιουργείται μια ψευδή πραγματικότητα επειδή η
πλειοψηφία του κόσμου δεν δίνει σημασία ή δεν γνωρίζει την πηγή της είδησης. Πάνω σε αυτή την πραγματικότητα εδράζεται η επικοινωνιακή τακτική των καταστροφέων της πατρίδας προκειμένου να αποδομήσουν το τεράστιο έργο που συντελείται σήμερα στη Νίσυρο από την Δημοτική αρχή. Εφόσον ο μέσος πολίτης έχει
συνηθίσει να ενημερώνεται από «τίτλους» και εφόσον ο τίτλος έχει κατακτήσει την αυτονομία του από την είδηση, τίποτα από εκεί και πέρα δεν τους σταματά.
Εξάλλου το ψέμα, ειδικότερα το ψέμα της «μιας γραμμής» όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο το καλύτερο: Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι ένα μεγάλο ψέμα, που
διαδίδεται μέσα από διάφορα φερέφωνα της καταστροφής, δεν είναι ψέμα. Η αποδόμηση ενός μεγάλου (ή ακόμα και μικρού ψέματος) έχει, τώρα πια, μια δυσκολία: Θα πρέπει να ακολουθήσει τους ίδιους ακριβώς δρόμους που ακολουθεί η ψεύτικη είδηση, αλλά αυτό πρακτικά δεν μπορεί να γίνει, γιατί η αποδόμηση του
ψέματος δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός τίτλου, αλλά υπόθεση ενός ολόκληρου κειμένου. Η σύγκρουση ανάμεσα στο ψέμα της μιας λέξης και την αλήθεια των
πολλών λέξεων και επιχειρημάτων είναι απείρως συντριπτική υπέρ του ψέματος. Είναι λοιπόν η Δημοτική αρχή, με δεμένα τα χέρια και χωρίς καμιά δυνατότητα να
απαντήσουμε στα επικοινωνιακά πυρά αδίστακτων ατόμων επειδή κλείστηκαν οι κρουνοί του δημοτικού χρήματος και επειδή θίγονται τα συμφέροντα τους. Το
εγχείρημα να χρησιμοποιήσει η Δημοτική αρχή τα ίδια μέσα είναι δύσκολο γιατί οι αναλυτικές απαντήσεις δεν μπορεί να έχουν την ίδια «ελκυστικότητα» που έχει
το ψέμα των λίγων λέξεων. Την αλήθεια πρέπει κάποιος/α να την βιώσει, σε αντίθεση με το «ψέμα», που δεν χρειάζεται κάποιος/α να το βιώσει, γιατί όταν συμβεί
αυτό (οπότε και αποδεικνύεται ο ψεύτικος χαρακτήρας του) έχει ήδη εμφανιστεί ένα άλλο εξίσου μεγάλο ψέμα. Η μόνη διέξοδος από το σκότος που δημιουργούν οι
διασπορείς ψευδών ειδήσεων είναι η μετατροπή όλου αυτού του κόσμου που είναι δίπλα στην δημοτική αρχή από «καταναλωτές ειδήσεων και πληροφοριών», σε
«παραγωγούς ειδήσεων και πληροφοριών».
Χριστοφής Ι. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων

Το καλοκαίρι έφθασε

Ο Δήμος Νισυρίων για μια ακόμη
χρονιά είναι έτοιμος να υποδεχτεί το
καλοκαίρι, προσφέροντας στους
κατοίκους και τους επισκέπτες του
όμορφου νησιού μας μια σειρά από
ποιοτικές επιλογές, που θα τους
επιτρέψουν να περάσουν ευχάριστα
την καθημερινότητά τους.
Το πλούσιο πολιτιστικό μας πρόγραμμα θα αποτελέσει για μια
ακόμη χρονιά σημείο αναφοράς.
Το καλοκαίρι μπορεί να είναι για
τους περισσότερους περίοδος χαλάρωσης και διακοπών, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που το διάστημα
αυτό θα εργαστούν σκληρά για να
μπορέσουν ο άλλοι να περάσουν
όσο το δυνατόν πιο ανέμελα.
Αυτοί είναι οι εργαζόμενοι στο Δήμο
μας, που θα εξακολουθούν να δίνουν καθημερινά τη μάχη για να
διατηρήσουν το νησί μας καθαρό και
όμορφο, που θα φροντίσουν να
ολοκληρωθούν έγκαιρα οι όποιες
παρεμβάσεις
απαιτούνται
που
κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα μας και διατηρούν ψηλά το επίπεδο ζωής των συμπολιτών μας.

Φροντίδα της καθημερινότητας

Συνεχής είναι η φροντίδα των προβλημάτων που αφορούν στην καθημερινή μας ζωή:
Συντήρηση των δρόμων, των
πεζοδρομίων και γενικά Κοινόχρηστων χώρων.
Συντήρηση και βελτίωση των
δημοτικών κτιρίων
Βελτίωση - αισθητική αναβάθμιση πολλών κοινοχρήστων χώρων,
πλατειών.
Συντήρηση και ανακαίνιση του
δημοτικού εξοπλισμού, του Δημοτικού φωτισμού
Και φυσικά η αντιμετώπιση των
έκτακτων καθημερινών προβλημάτων, που απαιτούν τις συνεχείς
«πυροσβεστικές»
επεμβάσεις:
ζημιές στα δίκτυα, σε δημοτικά
κτίρια, στο δημοτικό εξοπλισμό, στο
φωτισμό και φυσικά οι άφθονες
δολιοφθορές και βανδαλισμοί.

Η ανακύκλωση

Τους τελευταίους μήνες, καταγράφηκε μια εξαιρετικά «πράσινη»
πλευρά του Δήμου μας: Η αύξηση
των ανακυκλώσιμων υλικών ολόκληρου του Δήμου .
Με τα πολύ καλά αποτελέσματα που
πετύχαμε και μετά από διαπραγμάτευση που κάναμε με την Ελληνική
Εταιρεία Ανακύκλωσης καταφέραμε
να συμφωνήσουμε :
Να μας παραχωρήσουν δύο
καινούργια ηλεκτροκίνητα απορριμματοφόρα.
Να μας προσφέρουν 120 νέους
κάδους για να εμπλουτίσουμε το
δίκτυο.
Ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων
υλικών από τα μη ανακυκλώσιμα
οικιακά σκουπίδια είναι επιτακτική
ανάγκη! Η ευαισθησία και η ενεργή
συμμετοχή όλων μας, μπορεί να
κρατήσει σε ψηλό σημείο τον πήχη
στην προσπάθεια για την διατήρηση
της ποιότητας στην ζωής μας.

ΖΩΝΤΑΝΑ Η ΕΥΧΗ

Για πρώτη φορά μεταδόθηκε σε
ζωντανή σύνδεση η «Ευχή» από δύο
κάμερες στην ιστοσελίδα του Δήμου
Νισύρου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ανά τον κόσμο συμπατριώτες μας να βρεθούν νοερά στη Νίσυρο, με τους μεγαλύτερους να συνδεθούν με συγκίνηση με τις αναμνήσεις
των παιδικών τους χρόνων από το
εντυπωσιακό αυτό έθιμο.
Κατά τη διάρκεια της «Ευχής» η
θεαματικότητα άγγιξε τα 1080 άτομα!! (συνδέσεις σε υπολογιστή).

1ο Διεθνές Συνέδριο
Γεω-Ηφαιστειολογίας
«Μέθανα 2016»

Ο Δήμος Νισυρίων συμμετείχε στο 1ο
Διεθνές
Συνέδριο
ΓεωΗφαιστειολογίας: «Μέθανα 2016»,
που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία στο Πολιτιστικό κέντρο Μεθάνων, την 10-12 Ιουνίου 2016.
Η βασική ιδιαιτερότητα του Συνεδρίου
ήταν η ανάδειξη της αλληλεπίδρασης
των επιμέρους θεματικών ενοτήτων:
της Γεωλογίας, Ηφαιστειολογίας, Σεισμολογίας, Ωκεανογραφίας με τα πεδία
του Γεωτουρισμού, της ΙστορίαςΛαογραφίας και Αρχαιολογίας διαμορφώνοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης και ανάλυσης.
Από την πλευρά του Δήμου Νισυρίων
προτάθηκε το 2ο Διεθνές Συνέδριο Γεωηφαιστειολογίας να πραγματοποιηθεί
στη Νίσυρο το 2017. Η πρόταση αυτή
εκτιμήθηκε θετικά από τα μέλη της
επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου και ήδη έχουν αρχίσει επαφές προς
αυτή την κατεύθυνση.

Ετήσια Συνάντηση
για την Αειφόρο Διαχείριση
Υδάτινων Πόρων
Την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 ο Δήμος
Νισύρου συμμετείχε δια του εκπροσώπου του Οδυσσέα Σακελλαρίδη, στην
«Ετήσια συνάντηση για την αειφόρο
διαχείριση υδάτινων πόρων», που
πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο
Maroussi Plaza, στην Αθήνα, την Τρίτη,
31 Μαΐου 2016.
Η σημασία του χαρακτήρα του νερού, η
αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, εργαλείων και μεθοδολογιών
διαχείρισης, αλλά και οι καλές πρακτικές διαχείρισης ήταν τα θέματα που
απασχόλησαν φέτος το συνέδριο.
Έγινε ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας από τους πλέον ειδικούς για το
θέμα και συζήτηση για τις τρέχουσες
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ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου στην Αθήνα για την
επανασύσταση και επαναπροκήρυξη
του έργου «Πράσινες Κοινότητες».
Συμμετείχαν Δήμοι από όλη την
Ελλάδα που έχουν ωριμότητα μελετών για άμεση υλοποίηση. Τον Δήμο
Νισύρου εκπροσώπησε ο μηχανικός
Γιώργος Φώτης. Ο υπουργός αναπληρωτής Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης εξέφρασε την επιθυμία του να προχωρήσει
αυτή η δράση και ανακοίνωσε ότι
δεσμεύεται το 2016 να ξεκινήσει η
υλοποίηση του έργου αφού εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του.
Το έργο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Η νέα
προγραμματική σύμβαση (νέο ΕΣΠΑ)
έχει διαφορετικούς στόχους σε σχέση
με το παλαιό ΕΣΠΑ και απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή για την υλοποίηση
του προγράμματος.
Στην σύσκεψη αποφασίστηκε τις
επόμενες μέρες να γίνει συνάντηση
με τους εκπροσώπους των υπουργών
επικρατείας κ. Αλέκου Φλαμπουράρη
και Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ.
Πάνου Σκουρλέτη. Ο υπουργός κ.
Τσιρώνης αναγνώρισε την σπουδαιότητα του έργου και την δουλειά που
έχει γίνει για να μπορέσει να υπάρξει
σύντομα
αποτέλεσμα.
Ο Δήμος μας και ο Δήμαρχος προσωπικά κάνουν ότι είναι δυνατό για
να υλοποιηθεί το νέο αυτό πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε δέκα τουλάχιστον συναντήσεις με τον Υπουργό όσο και
στελέχη του υπουργείου Ενέργειας
και Περιβάλλοντος, ενώ στην διαρκή
επιτροπή που σχηματίστηκε από
τους Δήμους, ο εκπρόσωπος του
Δημάρχου κ. Φώτης συμμετέχει
ενεργά σε εβδομαδιαία βάση.

Τέλος εποχής για το ΔΙΑΓΟΡΑ

Τα εν Δήμω εν Οίκω

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

Τέλος εποχής για το πλοίο ΔΙΑΓΟΡΑΣ
που για χρόνια εξυπηρετούσε τη
Νίσυρο χειμώνα – καλοκαίρι. Η
πλοιοκτήτρια εταιρεία BLUE STAR
FERRIES, το ενοικίασε στο Μαρόκο
και το αντικατέστησε με το BLUE
STAR PAROS που έχει λιγότερες
καμπίνες.Στο δρόμο της επιστροφής
του από τη Ρόδο στη Νίσυρο με το
πλοίο «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», ο Δήμαρχος
επισκέφθηκε τον καπετάνιο στο
πιλοτήριο και του εξέφρασε τις
θερμές ευχαριστίες εκ μέρους όλων
των Νισύριων για την προσφορά του
πλοίου στην Νίσυρο. Ευχήθηκε στον
καπετάνιο και σε όλο το πλήρωμα
καλά ταξίδια και έκανε την ευχή να
επανέλθει το πλοίο σύντομα πάλι στα
νησιά μας.

ΤΑΞΙΔΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΡΟΔΟ
Ο Δήμαρχος Νισύρου Χριστοφής Ι.
Κορωναίος ταξίδεψε στην Αθήνα και
Ρόδο για την διεκπεραίωση θεμάτων
που αφορούν τη Νίσυρο. Στην Αθήνα
έμεινε από την Παρασκευή μέχρι και την
Κυριακή
22-5-2016.
Την Παρασκευή 20-5-2016 επισκέφθηκε
τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε
συνάντηση με την Διευθύντρια Αττικής
και Αιγαίου κ. Γεωργία Φούζα.
Ο Δήμαρχος της εξέθεσε το μεγάλο
πρόβλημα που δημιουργείται στους
οικισμούς και στους κοινοτικούς δρόμους με την κυκλοφορία των ανεπιτήρητων ζώων. Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τον
οικισμό των Νικειών όπου το πρόβλημα
είναι χρόνιο. Ζήτησε την άμεση παρέμβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης για να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα που θέτουν σε
κίνδυνο την ζωή των κατοίκων, των
επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Επισκέφθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών
όπου είχε επαφές για το θέμα της
επιχορήγησης της Μονάδας Αφαλάτωσης. Υπήρξε ενημέρωση από τον υπεύθυνο ότι η ΔΕΥΑΝ και φέτος θα επιχορηγηθεί με 145.000 ευρώ.
Ο Δήμαρχος επισκέφθηκε το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας όπου κατέθεσε δυο
υπομνήματα στον Υπουργό κ. Καμμένο.
Το ένα αφορά την επίσκεψη της ΜΟΜΑ
(Μικτές Ομάδες Μηχανημάτων Ανασυγκρότησης του στρατού) στην Νίσυρο
για εργασίες στους δρόμους από το
Παλαιόκαστρο στο Ηφαίστειο και τον
δρόμο του Αυλακίου. Το άλλο αφορά
την επαναφορά του Ανατολικού τμήματος του Γυαλιού στην κυριότητα του
Δήμου Νισύρου. Το τμήμα αυτό του
Γυαλιού ήρθε στην κυριότητα του
Ελληνικού δημοσίου την δεκαετία του
’50 μετά την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου. Το δυτικό τμήμα στο οποίο
λειτουργεί το λατομείο ελαφρόπετρας,
ήρθε στην κυριότητα του Δήμου Μανδρακίου, και σήμερα του Δήμου Νισύρου, μετά τις έγκαιρες παρεμβάσεις του
τότε Δημάρχου, αείμνηστου Γεωργίου
Γιαλούρη
Την ίδια μέρα ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με το Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη
Χατζηδιάκο για το θέμα που αφορά την
οργάνωση των Δωδεκανησίων Ομογενών στην Αμερική ώστε να συμβάλλουν
στην ευόδωση του σκοπού ανακήρυξης
της Ρόδου ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021.
Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για τεχνικά θέματα που αφορούν τον βιολογικό καθαρισμό, την
ύδρευση, την αποχέτευση και προγράμματα που αφορούν το νέο ΕΣΠΑ.
Την Δευτέρα ο Δήμαρχος βρέθηκε στην
Ρόδο όπου είχε συναντήσεις με τον
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
θέματα που αφορούν τον Δήμο, με τις
Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, με
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
και με την Εταιρεία Ενεργειακή της
Περιφέρειας.

MFI SCRIPT 2 FILM
WORKSHOPS 2016
Νίσυρος, 22 Ιουνίου–4 Ιουλίου
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (MIK) μετά από 19 χρόνια
επιτυχημένης πορείας, διοργανώνει
και φέτος το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
ανάπτυξης σεναρίων & κινηματογραφικών σχεδίων, MFI Script 2 Film
Workshops. Έχοντας λάβει αιτήσεις
από 88 projects και 142 σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς
επέλεξε από 29 χώρες 50 κινηματογραφιστές με 25 σενάρια ταινιών
μεγάλου μήκους από όλο τον κόσμο.Συνεχίζεται και φέτος, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο επιτυχημένος
θεσμός των masterclasses. Στους
βραβευμένους κινηματογραφιστές
(Γέρζι Σκολιμόφσκι, Κριστιάν Μουντζίου, Πέννυ Παναγιωτοπουλου)
έρχονται να προστεθούν άκρως
εξειδικευμένοι επαγγελματίες και
ειδήμονες από το χώρο της παραγωγής. Η Martina Bleis (Co-productions
Consultant / Berlinale Co-production
Market) και ο Nicolo Gallio (PhD in
Film Studies, Marketing & Audiences) προσφέρουν φέτος για πρώτη
φορά στη Νίσυρο την πολύτιμη
εμπειρία τους.
Μέσα από διαλέξεις, masterclass,
case studies και κατ’ ιδίαν συναντήσεις – θα εξοπλίσουν τους συμμετέχοντες με τα εργαλεία εκείνα, που θα
τους βοηθήσουν να υλοποιήσουν τις
ταινίες τους.
Τα δύο masterclasses, «Διεθνείς
συμπαραγωγές & αγορές φεστιβάλ»
από τη Martina Bleis και «Συνδέοντας τις Ιστορίες: Από τα σενάρια
στους Θεατές (2 μελέτες περίπτωσης)» από τον Nicolo Gallio θα πραγματοποιηθούν στο Μανδράκι της
Νισύρου στις 30/6 & 1/7, αντιστοίχως στις 19:00, ως αφετηρία για
συζήτηση και περαιτέρω εμβάθυνση
στα καίρια ζητήματα της συγγραφής,
ανάπτυξης και προετοιμασίας της
παραγωγής.
Θέλοντας, να ενισχύσει το ρόλο του
στην εγχώρια κινηματογραφική
πραγματικότητα, το ΜΙΚ διευρύνει
συνεχώς τις συνεργασίες του. Στο
πλαίσιο αυτό, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη νέα
στρατηγική συμμαχία του ΜΙΚ με τον
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
Καρπός αυτής της συνεργασίας θα
είναι – ανάμεσα σε άλλα – η δημιουργία μιας σειράς μίνι συνεντεύξεων από τους συμμετέχοντες κινηματογραφιστές που θα γυριστούν στη
Νίσυρο και θα αναρτηθούν στη
σελίδα του visitgreece.gr.
Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να
στηρίξουμε την ανάδειξη του πολιτιστικού & τουριστικού προϊόντος της
χώρας μας.Το MFI Script 2 Film
Workshops 2016 περιλαμβάνει: τον
πρώτο κύκλο εργαστηρίων που θα
πραγματοποιηθεί στη Νίσυρο (22/64/7), μια περίοδο διαδικτυακών
συναντήσεων το Σεπτέμβριο, ένα
δεύτερο κύκλο στο Πυθαγόρειο
Σάμου (9-16/10) και μια τελευταία
περίοδο διαδικτυακών συναντήσεων
το Δεκέμβριο

Τα έργα στον Οξό

Συνάντηση Δημάρχου με τον νέο
Διοικητή του Νοσοκομείου Κω
Το νέο Διοικητή του νοσοκομείου
Κω, κ. Νεκτάριο Γιωργαντή επισκέφθηκε χθες Τρίτη 24-5-2016 ο
Δήμαρχος Νισύρου κ. Χριστοφής Ι.
Κορωναίος. Ο Δήμαρχος αφού του
ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα
του καθήκοντα στη συνέχεια του
εξέθεσε το πρόβλημα του δεύτερου
ιατρού που αντιμετωπίζει το νησί
της Νισύρου. Το πρόβλημα αυτό
γίνεται εντονότερο ιδιαίτερα τους
καλοκαιρινούς μήνες, όπου η Νίσυρος δέχεται πολλούς επισκέπτες και
τουρίστες. Ο νέος Διοικητής δεσμεύτηκε στον Δήμαρχο ότι τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η Νίσυρος θα έχει δεύτερο αγροτικό ιατρό.
Ο κ. Γεωργαντής με τον Δήμαρχο
επιθεώρησαν το νέο καινούργιο
ασθενοφόρο που θα φθάσει στη
Νίσυρο πολύ σύντομα αφού τακτοποιηθούν θέματα αδειοδότησης
του οχήματος.

ΡΩΣΙΚΗ ΡΕΓΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΩΝ ΠΑΛΩΝ

Η μεγαλύτερη ερασιτεχνική ρεγκάτα Ρώσων στο εξωτερικό με την
ονομασία «Russian Volvo Regatta»
στην οποία συμμετέχουν 15-20
σκάφη με πληρώματα περίπου 150
ατόμων και με χορηγό την αυτοκινητοβιομηχανία Volvo κατέφθασε
στη Μαρίνα των Πάλων στις 3
Μαΐου όπου και τα σκάφη ελλιμενίστηκαν. Η ρεγκάτα άνοιξε τα
πανιά της από τη Ρόδο στις 30
Απριλίου και με ενδιάμεσους σταθμούς τη Χάλκη, τη Σύμη, τη Νίσυρο
και την Τήλο, τερμάτισε στη Ρόδο
στις 6 Μαΐου. Η κάλυψη των αγώνων γίνεται από τη ρωσική τηλεόραση και ΜΜΕ του εξωτερικού, και
αυτό είναι ιδαίτερης σημασίας για
την προβολή του νησιού μας. Τα
πληρώματα
επισκέφθηκαν
τα
αξιοθέατα του νησιού ενώ ο Δήμος
τους έκανε δεξίωση στη μαρίνα των
Πάλων όπου παρευρέθησαν μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου με τον
Δήμαρχο. Το βράδυ όλα τα πληρώματα συνέφαγαν στην πλατεία της
Ηλικιωμένης όπου τους δέχθηκε ο
Δήμαρχος με τον αντιδήμαρχο, και
τους ευχαρίστησε για την επίσκεψη
τους στη Νίσυρο.

Τέλειωσε η κατασκευή του τοιχίου
στον Οξό και η πρόσβαση στους χοχλάκους είναι πλέον εύκολη και ασφαλής.

Ο Μιλτιάδης Λογοθέτης

Μεγάλη τιμητική διάκριση για τον άξιο
συμπατριώτη μας Μιλτιάδη Λογοθέτη
ο οποίος σε τελετή που διοργανώνει
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο,
την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 και ώρα
20:00 μ.μ. θα αναγορεύτηκε σε Επίτιμο Διδάκτορα του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η
τελετή θα έλαβε χώρα στην αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ο Δήμαρχος Νισυρίων στο συγχαρητήριο μήνυμα του αναφέρει:
Η απονομή του τίτλου του επίτιμου
διδάκτορα αποτελεί τον ύψιστο τίτλο
τιμής από το πανεπιστήμιο για την
επιστημονική ή και κοινωνική προσφορά. Η ανακήρυξη του Νισύριου
Μιλτιάδη Λογοθέτη σε επίτιμο διδάκτορα του παιδαγωγικού τμήματος
δημοτικής εκπαίδευσης στο πανεπιστήμιο Αιγαίου γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια όλους τους απανταχού της
γης Νισύριους.
Ο Μιλτιάδης Λογοθέτης είναι ένας
διακεκριμένος επιστήμονας με πλούσιο πνευματικό έργο, και έχει στο
ενεργητικό του μακροχρόνια προσφορά στην πατρίδα μας Νίσυρο. Η συνεισφορά του στον τομέα της οικονομίας
του τουρισμού και της ιστορίας της
Δωδεκανήσου είναι τεράστια. Βιβλία
και μονογραφίες του έχουν βραβευτεί
από την Ακαδημία Αθηνών από την
Εθνική και Εμπορική τράπεζα, και
άλλες επιστημονικές οργανώσεις και
εταιρίες. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών οργανώσεων και υπήρξε
ιδρυτικό μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του
τμήματος Δωδεκανήσου.
Εκ μέρους του Δήμου Νισυρίων εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια
στο άξιο τέκνο της Νισύρου Μιλτιάδη
Λογοθέτη. Η μεγάλη αυτή τιμή στο
πρόσωπο του από το πανεπιστήμιο
αποτελεί τιμή για τη Νίσυρο.
Χριστοφής Ι. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων

Η Τάβλα του Γιαλού

Φυτεύτηκαν δεντράκια ανθεκτικά
στις καιρικές συνθήκες, στις κυκλικές ζαρντινιέρες στην Τάβλα του
Γιαλού και καθαρίστηκε ο περιβάλλων χώρος.

Φυτεύτηκαν καλλωπιστικά και
αρωματικά φυτά στο χώρο δίπλα
από το Εκκλησιαστικό Μουσείο
συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια που γίνεται για τον εξωραϊσμό
της περιοχής της Τάβλας του Γιαλού.
Σιγά σιγά η περιοχή αυτή αλλάζει
όψη.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ALPHA ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΣΥΡΟ

Την Νίσυρο επισκέφθηκε τηλεοπτικό συνεργείο του καναλιού ALPHA
με επικεφαλής τη δημοσιογράφο
Σοφία Παπαϊωάννου προκειμένου
να πραγματοποιήσουν ρεπορτάζ για
τις ανάγκες της εκπομπής 360
μοίρες, με θέμα τη Γεωθερμία στην
Ελλάδα, που προβλήθηκε την Τρίτη
11 Μαΐου στις 00:40 π.μ.. Στην
συνέντευξη που έδωσε ο Δήμαρχος
Νισύρου, Χριστοφής Ι. Κορωναίος,
ο οποίος είναι Χημικός Μηχανικός
και καθηγητής στο πανεπιστήμιο σε
θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναφέρθηκε στις αρνητικές
επιπτώσεις που θα έχει στη Νίσυρο
η τυχόν εκμετάλευση του γεωθερμικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας
που υπάρχει στο νησί. Για τη Νίσυρο είπε, ο μεγαλύτερος γεωθερμικός πλούτος είναι οι ιαματικές μας
πηγές.

Συναυλία του Κουιντέτου
Ξύλινων Πνευστών της
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε στο Ζωσιμοπούλειο Θέατρο την Παρασκευή 20-5-2016 η συναυλία του Κουιντέτου Ξύλινων
Πνευστών από την Κρατική Ορχήστρα
Αθηνών.
Η δράση πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του εκπαιδευτικού της προγράμματος «Επιμένοντας Αιγαίο» το
οποίο υλοποιείται με την ευγενική
υποστήριξη της Γερμανικής Πρεσβείας
στην Αθήνα και του Δήμου Νισύρου.
Ο Δήμαρχος Νισύρου ευχαριστεί
θερμά την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
για την πραγματοποίηση αυτής της
συναυλίας.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ

Το Σάββατο 14-5-2016 πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός για τα εγκαίνια του
νέου σύγχρονου γηπέδου μπάσκετ
στην αυλή του Γυμνασίου – Λυκείου
Νισύρου. Την κατασκευή του γηπέδου
έκανε δωρεάν η αστική μη κερδοσκοπικής εταιρεία «Πάνος & Χρυσηίδα –
Βοήθεια στα παιδιά». Τον φωτισμό
προσέφεραν οι Λή και Βασίλης Αγγελόπουλος στη μνήμη των γονέων τους.
Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Του
ιδρύματος «Πάνος & Χρυσηίδα –
Βοήθεια στα παιδιά» κ. Διόνη Βαρδάκη, ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος, ο αντιδήμαρχος κ. Βαγγέλης
Μελαχροινάκης, πολλά μέλη της
εταιρίας καθώς και πλήθος κόσμου.
Στην ομιλία του ο Δήμαρχος ευχαρίστησε το ίδρυμα «Πάνος & Χρυσηίδα –
Βοήθεια στα παιδιά» για την προσφορά τους στα παιδιά της Νισύρου και
έκανε αναφορά στο πώς κατόρθωσαν
οι ιδρυτές του να μετατρέψουν τον
πόνο τους από το χάσιμο των παιδιών
τους σε ελπίδα για χιλιάδες άλλα
παιδιά.
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
«Πάνος & Χρυσηίδα – Βοήθεια στα
παιδιά» ιδρύθηκε το 2006 στη μνήμη
του Πάνου Βαρδάκα ο οποίος νεότατος έχασε την άνιση μάχη με τον
καρκίνο. Το ίδρυμα «Πάνος & Χρυσηίδα – Βοήθεια στα παιδιά» έχει καταφέρει να δημιουργήσει πολλά σημαντικά έργα στους τομείς της υγείας,
πρόληψης, καταπολέμηση φτώχειας, παιδείας, επαγγελματικής κατάρτισης, άθλησης, αναψυχής και πάντα
με την βοήθεια του κόσμου.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τη Νίσυρο επισκέφθηκε η Ομάδα
Αιγαίου την Τρίτη και την Τετάρτη 17
και 18 Μαΐου 2016. Η Ομάδα Αιγαίου
απαρτίζεται από πολλούς γιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων οι περισσότεροι
των οποίων είναι κάτοχοι φουσκωτών
σκαφών και επισκέπτονται τα νησιά
του Αιγαίου προσφέροντας βοήθεια.
Η Ομάδα Αιγαίου λειτουργεί αμιγώς
εθελοντικά, μέσα από την αυτοδιάθεση
των μελών και φίλων της και το πνεύμα
συλλογικότητας που την διέπει.
Οι δραστηριότητές της διακρίνονται σε
αποστολές ανθρωπιστικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και πολιτιστικού
χαρακτήρα στα νησιά του Αιγαίου και
σε άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις γύρω από τους σκοπούς της Ομάδας.
Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και
επεμβάσεις. Οι ιατρικές υπηρεσίες
υποστηρίζονται από το ιατρικό τμήμα
της Ομάδας το οποίο διαθέτει πάνω
από 15 ειδικότητες:
Παθολογίας, Καρδιολογίας, Γυναικολογίας-Μαιευτικής,
Παιδιατρικής,
Ορθοπεδικής και παιδο-ορθοπεδικής,
Ογκολογίας, Πνευμονολογίας, Οδοντιατρικής, Νευρολογίας, Ψυχικής
Υποστήριξης, Δερματολογίας, Ουρολογίας, ΩΡΛ, Γενικής και Πλαστικής
Χειρουργικής, Αγγειοχειρουργικής και
Μικροβιολογίας σε ενηλίκους και παιδιά.
Στη Νίσυρο οι γιατροί της Ομάδας
πραγματοποίησαν ιατρεία στο Π.Π.Ι.
Νισύρου και στον Δημοτικό Ξενώνα.
Πάρα πολύς κόσμος επισκέφθηκε τους
γιατρούς όπου πραγματοποιήθηκαν
ιατρικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις.
Η Ομάδα Αιγαίου δώρισε στο Π.Π.Ι.
Νισύρου ένα εξεταστικό κρεβάτι, ένα
γυναικολογικό boom, και έναν αναλυτή ξηράς χημείας.
Στο Νηπιαγωγείο Νισύρου δώρισαν
δάπεδο ασφαλείας, μια τραμπάλα,
ένα σπιτάκι κήπου, εκτυπωτή, φαξ,
ασύρματο τηλέφωνο, αναλώσιμα
υλικά, παιδαγωγικό υλικό και μια
ντουλάπα.
Η Cosmote δώρισε στο Γυμνάσιο – Λύκειο Νισύρου πέντε φορητούς υπολογιστές, ένα φιλέ και πέντε μπάλες.
Ο Δήμαρχος Νισύρου Χριστοφής Ι.
Κορωναίος ευχαριστεί θερμά τα μέλη
της Ομάδας Αιγαίου τόσο για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στους κατοίκους της Νισύρου όσο και για την
ευγενή χορηγία στο Π.Π.Ι. Νισύρου και
στο Νηπιαγωγείο. Ευχαριστεί επίσης
την Cosmote για την ευγενή χορηγία
στο Γυμνάσιο – Λύκειο Νισύρου.

18 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 – 18 ΤΟΥ ΜΑΗ 2016 - ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΚΑΝ
ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τη μεγαλειώδη νίκη της Πατριωτικής Ενωτικής Κίνησης Αναγέννησης της Νισύρου
(Π.Ε.Κ.Α.Ν.), στις 18 Μάη του 2014, με την πρωτοφανή διαφορά των 210 ψήφων. Μια νίκη που επήλθε και μετά την
ιστορική απόφαση του πρωτοδικείου Κώ να διαγράψει από τους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Νισύρου 149 παράνομα εγγεγραμμένους αλλοδαπούς από την προηγούμενη δημοτική αρχή.
Με την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα Δημοτική Αρχή ξεκίνησε ένα αγώνα για την αναστήλωση του νησιού εντός
και εκτός Νισύρου σε όλα τα μέτωπα. Η πλήρης αναφορά για το έργο της Δημοτικής αρχής θα γίνει τον Σεπτέμβριο με τη
συμπλήρωση δύο χρόνων στο τιμόνι της διακυβέρνησης του Δήμου Νισυρίων. Μια μικρή αναφορά στα τελευταία έργα
γίνεται παρακάτω:
Ο Δήμος Νισύρου έγινε στην πράξη Δήμος Νισυρίων ενώνοντας όλους τους πανταχού Νισύριους που συμβάλλουν
όπως μπορούν στην πρόοδο της πατρίδας.
Για πρώτη φορά οι απανταχού Νισύριοι μπορούν να βλέπουν ζωντανά καθημερινά τη Νίσυρο και να παρακολουθούν
ζωντανά την τις θείες λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας.
Το συνεργείο του Δήμου που δημιουργήσαμε συνεχίζει να εκτελεί με μεθοδικότητα όλα τα έργα του δήμου αποφεύγοντας τα εκατοντάδες τιμολόγια που συσσώρευσε η προηγούμενη δημοτική αρχή.
Τα οχήματα του Δήμου επιδιορθώθηκαν.
Στα Λουτρά, ανακαινίστηκε η ανατολική πτέρυγα, με νέους λουτήρες και ανθρώπινα δωμάτια.
Το δημαρχιακό μέγαρο έχει επανέλθει στην αρχική του μορφή όπως χτίστηκε.
Ο ξενώνας, το ΚΑΠΗ, το Ιατρείο, Το Καρβαΐνειο σχολείο στους Πάλους ανακαινίστηκαν.
Ανακαινίστηκαν οι Δημόσιες τουαλέτες στην Ηλικιωμένη και επισκευάστηκε το οδόστρωμα της πλατείας.
Έγιναν παρεμβάσεις για την επιδιόρθωση του αποχετευτικού συστήματος.
Έγινε τμηματική τσιμεντόστρωση του αγροτικού δρόμου από το Παλιόκαστρο στο ηφαίστειο.
Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος από τον Γήπεδο στο Παλιόκαστρο και θα συνεχιστεί η ασφαλτόστρωση.
Κατασκευάστηκε το γήπεδο μπάσκετ στο Γυμνάσιο Λύκειο.
Καθαρίστηκαν και ασβεστώθηκαν οι δεξαμενές νερού στο Μανδράκι
Ξεκίνησε το πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών.
Έγινε ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων.
Έγινε αναμόρφωση της πλατείας στην περιοχή του Λευκαντιού.
Ανακαινίστηκε το Δημοτικό Σχολείο και επισκευάστηκε πλήρως η οροφή του.
Έγινε ταξινόμηση και αρχειοθέτηση του αρχείου του Δήμου για το τμήμα που αφορά τον Δήμο Μανδρακίου και
μέρος του Δήμου Νισυρίων.
Ανακατασκευάστηκαν τα δυο κτήρια της αφαλάτωσης που στεγάζουν τις αντλίες υψηλής και χαμηλής πίεσης που
βρίσκονταν υπό κατάρρευση τα τελευταία χρόνια.
Τοποθετήθηκαν ξύλινες καλαίσθητες πινακίδες σήμανσης
Έγιναν νέα πάρκινγκ δικύκλων και αυτοκινήτων στο Μανδράκι, στους Πάλους και τα Νικειά.
Απαλλάχτηκαν από τα καλώδια της ΔΕΗ οι πλατείες Δημαρχείου και Νικειών.
Ελευθερώθηκε το λιμάνι και έγινε ανακαίνιση του κτιρίου και του χώρου αναμονής.
Καθαρίστηκαν τα μονοπάτια στο Μανδράκι και τον Εμπορειό.
Διαμορφώθηκαν οι παραλίες στον Άγιο Σάββα τους Πάλους και τον Κουκουμά.
Έγινε εκβάθυνση της μαρίνας των Πάλων.
Άρχισαν οι εργασίες κατασκευής νέου αποχετευτικού συστήματος στο Λευκαντιό
Έγινε ρύθμιση χρεών της καταχρεωμένης ΔΕΥΑΝ ενώ διεκδικήθηκε και εξασφαλίστηκε χρηματικό ποσό από το Κράτος για ενίσχυση.
Έγινε περίφραξη της πλατείας Κατουρί για να γίνει γήπεδο μπάσκετ στα Νικειά
Έγινε περίφραξη του απορροφητικού βόθρου λυμάτων στα Νικειά
Έγινε τσιμεντόστρωση μέρους του χώρου στάθμευσης στους Πάλους
Διαμορφώνεται ο χώρος της πλατείας εισόδου στον Εμπορειό
Έγινε καθαρισμός σε όλα τα μονοπάτια Εμπορειού
Τοποθετήθηκαν προστατευτικά κιγκλιδώματα στην επαρχιακή οδό
Μεγάλη είναι και η προσφορά Νισυρίων της διασποράς οι οποίοι βλέποντας την προσπάθεια που γίνεται συμβάλλουν
και αυτοί με τις δυνάμεις τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε την προσφορά ενός λεωφορείου, την προσφορά βιβλιοθήκης,
ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών στα σχολεία και το Δήμο, την προσφορά συσκευών προστασίας Η/Υ από τις
αυξομειώσεις της τάσης, την ανάληψη του κόστους λειτουργίας των δύο καμερών που μεταφέρουν ζωντανά την εικόνα
του νησιού, το κόστος της υπογειοποίησης των καλωδίων της ΔΕΗ στην πλατεία των Νικειών, το κόστος ανάπλασης του
μνημείου Ηρώων, προσφορά των υλικών για την ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου.
Ο Δήμος Νισύρου δίνει το παρών ανελλιπώς σε όλα τα συνέδρια – ημερίδες – εκθέσεις που πραγματοποιούνται και
σχετίζονται με τους ΟΤΑ καθώς και σε εκείνα που σχετίζονται με τις ιαματικές πηγές, την ενέργεια, το περιβάλλον, το
νερό, τον τουρισμό ενώ έχει εξασφαλίσει την πραγματοποίηση ικανού αριθμού συνεδρίων που συμβάλλουν τα μέγιστα
στην οικονομία του νησιού.
Ο Δήμος έχει εξασφαλίσει την περιοδική επίσκεψη κλιμακίων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων συμβάλλοντας έτσι στην
καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας στους δημότες στο θέμα της υγείας. Η Νίσυρος είναι πλέον πιο εύκολα προσεγγίσιμη με την εναρμόνιση των δρομολογίων του Παναγία Σπηλιανή με τις πτήσεις από Αθήνα. Οι επαφές με την πολιτική
ηγεσία είναι συνεχείς στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων μας.
Ο Δήμος μας έχει καταθέσει αρκετές προτάσεις σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και οι προσδοκίες μας να ευοδωθούν οι
προσπάθειες την επαναλειτουργία του τελωνείου, την κυριότητα του υπολοίπου τμήματος του Γυαλιού, για τα υπόγεια
δίκτυα, τον βιολογικό καθαρισμό, τα Λουτρά, την εξοικονόμηση ενέργειας, είναι μεγάλες.
Θλιβερή, αλλά αναπόφευκτη όμως είναι η διαπίστωση πως τα τελευταία χρόνια η πλήρης απραξία, η κακοδιαχείριση, η
πελατειακή σχέση με τους δημότες, η καθεστωτική αντίληψη και το κλείσιμο των ματιών στα συμφέροντα, της προηγούμενης Δημοτικής αρχής, μπόλιασε με αδιαφορία ένα μικρό μέρος της Νισύρικης κοινωνίας ενώ ένα άλλο μικρό κομμάτι της κοινωνίας το οδήγησε στο να υιοθετήσει την τακτική της πλήρους άρνησης, της καταγγελίας και της υπονόμευσης, κάθε προσπάθειας που αποβλέπει στην πρόοδο του νησιού, κάθε προσπάθειας που αποβλέπει στην τήρηση των
κανόνων και των νόμων που σε κάθε τόπο έχουν σχεδιαστεί και θεσπιστεί, κάθε προσπάθειας που γίνεται για τη διατήρηση της φυσιογνωμίας της πατρίδας μας.
Μπορεί η λογική και το μέτρο να χάθηκαν από εκείνους που είχαν την τύχη του νησιού στα χέρια τους, μπορεί και εμείς
να υιοθετήσαμε συμπεριφορές και αντιλήψεις, που θεωρούσαμε σύγχρονες, που όμως δεν ήταν έτοιμη η κοινωνία να τις
αφομοιώσει, το παρελθόν όμως και η πορεία πρέπει να αντιμετωπίζονται ως σημείο αναφοράς και έμπνευσης για το
μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά διδάγματα, τόσο από την προσφορά και τις επιτυχίες
του, όσο και από τα προβλήματα και τις αρνητικές πτυχές αυτής της διαδρομής.
Σήμερα, οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά και να αγωνιστούμε με βάση τις αρχές μας και τις σημερινές ανάγκες. Βάζουμε προτεραιότητες αναπτυξιακές και κοινωνικές για να πάμε μπρός. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
Τους επόμενους μήνες έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη και κρίσιμη περίοδο εξελίξεων, υπερβάσεων, αποφάσεων και
προοπτικών. Με στρατηγική αντίληψη και αίσθηση της συγκυρίας, πορευόμαστε.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας τους οποίους έχουμε την πεποίθηση πως με επιμονή και υπομονή θα
κατακτήσουμε.
Χριστοφής Ι. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων

