Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι

Μάρτης, μπήκαμε στην Άνοιξη. Ότι και να κάνει ο Χειμώνας, όσο και να προσπαθεί με τις εναπομείνασες κακοκαιρίες, φεύγει. Σε μερικές
μέρες θα αποτελεί οριστικά παρελθόν. Η άνοιξη είναι η εποχή της ανανέωσης. Η Νίσυρος μετά από έξι μήνες δουλειάς αρχίζει να βρίσκει
τον βηματισμό της. Παραμένουν ακόμα πολλά αγκάθια στο δρόμο που όμως θα ξεπεραστούν με την αποφασιστική στάση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, με την σύμπνοια που υπάρχει ανάμεσα στον απανταχού λαό της Νισύρου και τη νέα Δημοτική αρχή. Το κλίμα της σιγουριάς και της αγωνιστικότητας διακατέχει την κοινωνία. Η Νίσυρος της προόδου εγκαθίσταται δυναμικά σε όλους τους τομείς διεκδικώντας τη θέση που αξίζει στο νησί μας στο Ελληνικό στερέωμα και στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η συνεχής ανανέωση των δυνάμεων
μας και των πολιτικών μας θα μας κρατήσει ζωντανούς στο όραμα της αναγέννησης της Νισύρου και της συνεχούς προόδου, της αλλαγής
και της αέναης δημιουργίας.
Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό κυρίως τομέα αλλά και στον δημόσιο, η δημιουργία υποδομών και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων, η καλυτέρευση της ζωής των κατοίκων του νησιού, βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής μας για την ολοκληρωμένη αξιοβίωτη ανάπτυξη
της Νισύρου. Η πολιτική των στόχων και των οραμάτων, η πολιτική βασισμένη στις συγκρούσεις για την αλλαγή, η πολιτική που δεν χαϊδεύει αυτιά αλλά τσακίζει
οργανωμένα συμφέροντα, αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής της δημοτικής αρχής σήμερα. Ο μεγαλύτερος σύμμαχος μας, η μεγαλύτερη ασπίδα μας, είναι η ίδια η
κοινωνία. Απαιτείται όμως υπομονή γιατί οι αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν είναι πολλές και όχι εύκολες να πραγματοποιηθούν λόγω της νοοτροπίας που έχει
διαμορφωθεί στη διάρκεια της εφταετίας. Δεν μεταμορφώνονται τα πράγματα από τη μία ημέρα στην άλλη. Κινούμαστε με συγκεκριμένο πρόγραμμα και συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δεν γίνονται πρόσκαιρα πράγματα, εντυπωσιακά και επίπλαστα, για να φανεί ότι κάτι γίνεται. Δεν κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού, γίνεται
συστηματική δουλειά αναλαμβάνοντας το μεγάλο και βαρύ φορτίο, τη μεγάλη πίεση, και την κριτική, για μη ορατά πράγματα που θα φανούν όμως στα επόμενα
χρόνια. Αλλά τα αποτελέσματα θα είναι στέρεα και θα έχουν προοπτική.
Χριστοφής Ι. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων

Ο Ντίνος Παπαδέλιας

Η Νίσυρος θρηνεί για την απώλεια
ενός χαρισματικού και ξεχωριστού
ανθρώπου, ενός καλλιτέχνη, ενός
μοναδικού δημιουργού της λαϊκής
μας τέχνης, μια μοναδική ευφυΐα.
O Ντίνος Παπαδέλιας γεννήθηκε το
1942. Ήταν γιος του Γρηγόρη και της
Διονυσίας Παπαδέλια. Ήταν ο τρίτος
από τα 4 αδέλφια του και τελείωσε
την Δ' Δημοτικού Σχολείου στο Μανδράκι της Νισύρου.
Από πολύ μικρός άρχισε ν' ασχολείται
με το σκάλισμα του ξύλου κάνοντας
κουτάλες και μπαστούνια, διακοσμώντας τις λαβές τους με διάφορες
παραστάσεις αξιοθαύμαστες για τη
συμμετρία, την απλότητα και τη
φυσικότητά τους.
Αργότερα άρχισε να κατασκευάζει
διάφορα μουσικά όργανα: λύρες
κρητικές - ποντιακές, μαντολίνα,
μπαγλαμάδες, που φτιάχνονταν με
τόση μαεστρία και χάρη, που θα τα
ζήλευε και σήμερα ο καλύτερος
τεχνίτης του είδους γιατί, πέραν του
ότι ήταν όργανα που απέδιδαν θαυμάσιο ήχο, το καθένα από αυτά ήταν
και ένα έργο τέχνης.
Κατασκεύασε εκπληκτικά ψηφιδωτά
που στολίζουν αυλές, πλατείες,
δρόμους και σκαλοπάτια στο νησί
μας. Στολίδια που θα μείνουν, για να
θυμίζουν σε όλους τον ταλαντούχο
και εμβληματικό αυτόν άνθρωπο.

Συνάντηση με τον ΥΕΘΑ

Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο είχε ο
Δήμαρχος Νισυρίων Χριστοφής Ι.
Κορωναίος. Συζητήθηκαν διάφορα
θέματα που απασχολούν τη Νίσυρο
και του ζητήθηκε να στηρίξει τα
αιτήματα του νησιού που έχει υποβάλλει ο Δήμος, που αφορούν στα
έργα υποδομής και στη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο ίδιος ο Υπουργός είχε ήδη
κατά νού δράσεις του τομέα ευθύνης
του που αφορούν στο νησί. Παραδόθηκε υπόμνημα από τον Δήμαρχο με
όλα τα θέματα.

Συνάντηση με τον ΥΝΑ

Συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Θ. Δρίτσα είχε ο Δήμαρχος
Νισυρίων Χριστοφής Ι. Κορωναίος,
στο γραφείο του στο Υπουργείο.
Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν
καταρχήν η διατήρηση του «Παναγία
Σπηλιανή» στα δρομολόγια προς και
από Καρδάμαινα και Κω. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα του λιμανιού, της κακής συγκοινωνίας καθώς
και στο θέμα των υψηλών τιμών των
εισιτηρίων. Παραδόθηκε υπόμνημα
από τον Δήμαρχο με όλα τα θέματα.

Ο Δήμαρχος στην ΚΕΔΕ

Ο δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος παραβρέθηκε στην Προσυνεδριακή εκδήλωση της ΚΕΔΕ στην
Αθήνα τη Δευτέρα 20 Απριλίου με
συμμετοχή των δήμων Βορείου και
Νοτίου Αιγαίου και με θέμα «Η
Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Πολίτες μπροστά».
Κύρια θέματα υπήρξαν η τουριστική
ανάπτυξη των νησιών, τα προβλήματα από την αύξηση ροής μεταναστών
και προσφύγων, καθώς και ζητήματα
πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας. Ο Δήμαρχος στην ομιλία του
αναφέρθηκε στο θέμα ύδρευσηςαφαλάτωσης των νησιών του Αιγαίου. Έκανε συγκεκριμένες προτάσεις
για την αλλαγή πολιτικής της κυβέρνησης στα νησιά και την εφαρμογή
μιας νησιωτικής πολιτικής που να
αντικατοπτρίζει τις πραγματικές
ανάγκες των νησιών. Για το θέμα της
παροχής νερού, ο Δήμαρχος πρότεινε την σύνδεση παροχής νερούαφαλάτωσης με τα εξής:
Α) Παροχή πόσιμου νερού με ειδική
διαχείριση.
Β) Διαχείριση υγρών αποβλήτων και
επαναχρησιμοποίηση του νερού για
άρδευση.
Γ) Διαχείριση στερεών αποβλήτων με
στόχο την ελαχιστοποίηση πλαστικών.
Δ) Παροχή ενέργειας με την χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ε) Ανάλυση ελαχιστοποίησης Περιβαλλοντικού κόστους.

Αίτημα για τελωνείο
Επιστολή με αποδέκτες τον Υπουργό
Οικονομικών κ. Γ. Βαρουφάκη , την
Αναπληρώτρια Υπουργό κ . Ν.
Βαλαβάνη και τη Γενική Γραμματέα
Εσόδων κ. Κ. Σαββαΐδου, απέστειλε
ο Δήμαρχος Νισυρίων κ. Χριστοφής
Κορωναίος, με αίτημα για δημιουργία πύλης εισόδου στο λιμάνι της
Νισύρου με την επαναλειτουργία
του τελωνείου.

Ο Γ. Νικητιάδης
στη Νίσυρο

Διήμερη επίσκεψη πραγματοποίησε
στη Νίσυρο ο πρώην υπουργός
τουρισμού κ. Γιώργος Νικητιάδης.
Είχε πολύωρη συνάντηση με τον
Δήμαρχο κ. Χριστοφή Κορωναίο
όπου έγινε αναφορά σε όλα τα
θέματα που απασχολούν το νησί
μας. Ο κ. Νικητιάδης έκανε ιδιαίτερη
μνεία στην πρόσφατη πρόταση του
για την καθιέρωση τέλους διανυκτέρευσης ή άφιξης, ώστε να ενισχυθούν οικονομικώς οι Δήμοι της
χώρας στην προοπτική της τουριστικής τους ανάπτυξης.
Ο κ. Νικητιάδης παρέχει στο Δήμο
Νισύρου ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες
του σε καίρια θέματα που αφορούν
την οργάνωση και την σωστή λειτουργία του Δήμου.

Τα οχήματα του Δήμου

Η επέτειος της ενσωμάτωσης

Ο Δήμος Νισύρου διαθέτει 14 οχήματα
από τα οποία τα δύο είναι λεωφορεία,
το ένα είναι υπηρεσιακό για τις ανάγκες του Δήμου και το άλλο είναι
σχολικό. Στο δυναμικό των οχημάτων
υπάρχουν δύο υδροφόρες των 16
κυβικών και 8 κυβικών, ενα πυροσβεστικό με δεξαμενή 500 λιτρων, δυναμικότητας 17 ίππων, ένα απορριματοφόρο, ένα φορτηγό ανατρεπόμενο
Nissan 3,5 τόννων, ένα φορτηγό με
καρότσα 10 κυβικών, ένα 4χ4 βενζίνης
17 ίππων MAZDA. Επίσης τρία τρίκυκλα, ένα εκσκαφέα komatsu 97 ίππων,
ένα αυτοκίνητο Hyundai που χρησιμοποιεί η βοήθεια στο σπίτι, ένα δίκυκλο, ένας μικρός φορτωτής. Ακόμη ο
Δήμος διαθέτει ένα φορτωτή Fiat
Hitachi 130 ίππων ο οποίος βρίσκεται
σε συνεργείο στην Κώ για επισκευή τα
τελευταία
τρία
χρόνια!
Όλα αυτά τα οχήματα που τα παραλάβαμε σε άθλια κατάσταση με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχόμενες
ζημιές.
Η λειτουργικότητα των λεωφορείων
οφείλεται εξ ολοκλήρου στην καλή
διάθεση του οδηγού.
Ταυτόχρονα φέτος για πρώτη φορά ο
Δήμος έχει αναλάβει την μεταφορά
των μαθητών του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και την μεταφορά των
πολιτών, χωρίς καμία επιδότηση από
την Ελληνική Πολιτεία και χωρίς σύμβαση παραχώρησης. Αυτό σημαίνει
επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του
Δήμου με καύσιμα και ζημιές που
προκαλούνται με την συνεχή λειτουργία των παλαιών αυτοκινήτων.
Οι συνεχείς βλάβες των τροχοφόρων
του Δήμου έχουν ως αποτέλεσμα την
επιβάρυνση των έργων που εκτελεί ο
Δήμος μας.
Σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατη
η εκτέλεση συγκεκριμένων έργων. Το
κόστος των επιδιορθώσεων είναι
αρκετά υψηλό και σε πολλές περιπτώσεις ασύμφορο.
Πρόσφατα ο Δήμος παρέλαβε ένα
πυροσβεστικό με 2,5 δεξαμενή λίτρων,
δωρεάν του Πυροσβεστικού Σώματος
Αθήνας.
Η πολιτεία έχει υποχρέωση να δώσει
τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να προμηθευτεί νέα οχήματα
που θα έχουν λιγότερο κόστος και
λιγότερες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε στη
Νίσυρο η επέτειος της ενσωμάτωσης
των Δωδεκανήσων. Tο πρωί τελέσθηκε
πανηγυρική δοξολογία στην εκκλησία
της Ποταμίτισσας και στη συνέχεια
έγινε στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ανακρούστηκε ο Εθνικός μας
Ύμνος και κατατέθηκαν στεφάνια από
τις αρχές του νησιού και τους μαθητές
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στο
Ζωσιμοπούλειο όπου ο Σύλλογος
Γυναικών σε συνεργασία με το Δήμο
Νισύρου προσέφερε μεζέδες, αναψυκτικά, ποτά υπό τον ήχο Νισύρικης
μουσικής.

Γιατροί του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου στη Νίσυρο

Πρωτοβουλία του Δήμου






Ο δήμος Νισύρου πήρε την πρωτοβουλία για τη σύσταση Συνδέσμου των
Νησιωτικών Δήμων (20) που λειτουργούν μονάδες αφαλάτωσης για την
κάλυψη των αναγκών υδροδότησης
των νησιών. ‘Όλοι αυτοί οι δήμοι
αντιμετωπίζουν πρόβλημα οικονομικής επιβίωσης των εταιριών που
λειτουργούν τις μονάδες λόγω υψηλού
κόστους λειτουργίας και των χαμηλών
εσόδων τους. Η επιδότηση από το
Ελληνικό κράτος είναι επιβεβλημένη
για να μπορέσουν οι κάτοικοι των
νησιών να έχουν το βασικότερο αγαθό,
το νερό, που σε όλη την ηπειρωτική
Ελλάδα είναι δεδομένο. Η σύσταση
συνδέσμου θα οδηγήσει στον συντονισμό των προσπαθειών όλων των
νησιών για εξεύρεση λύσης.

Επίσκεψη μηχανικών



















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

Κλιμάκιο μηχανικών της Περιφέρειας αποτελούμενο από τον κ. Τσο- 
μπανάκη Γεώργιο, κ. Πολίτη Πολυχρόνη και την κα Χατζηπαναγιώτου Ελένη επισκέφθηκε τη Νίσυρο για την εξέταση έργων υπο εξέλιξη και την προσπάθεια πραγματοποίησης νέων μελε- 
τών για την υλοποίηση νέων έργων. Επίσης, επίσκεψη πραγματοποίησε στη Νίσυρο επιτροπή Γεωπόνων, η κ. Νικολή Νίκη και ο κ. Βιντιάδης Εμμανουήλ, για παραλαβή σχεδίου βελτίωσης.

Την Νίσυρο επισκέφθηκε κλιμάκιο γιατρών πολλών ειδικοτήτων που χρηματοδότησε το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου στο Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που υλοποιείται από την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού με
τη χρήση δύο Κινητών Ιατρικών Μονάδων, το διάστημα από 4-6 Απριλίου.
Εκατοντάδες κάτοικοι επισκέφθηκαν τους γιατρούς του Ιδρύματος και πραγματοποίησαν ιατρικούς ελέγχους.
Γιατροί με τις παρακάτω ιατρικές ειδικότητες εξέτασαν τους κατοίκους στα
ιατρεία που στήθηκαν στον δημοτικό ξενώνα:
Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ήταν οι εξής:
Ψηφιακή μαστογραφία
Υπερηχογραφία (άνω - κάτω κοιλίας, θυρεοειδούς, triplex αγγείων)
Ψηφιακός ακτινολογικός έλεγχος
Έλεγχος από Γενικό Ιατρό: αντιμετώπιση παθολογικών, παιδιατρικών,
γυναικολογικών, γηριατρικών περιστατικών.
Γυναικολογικός έλεγχος: γυναικολογική εξέταση, κολπικός υπέρηχος,
εξέταση μαστού, test Pap, σύστημα τηλεϊατρικής για έγκυες γυναίκες με εγκατάσταση καρδιοτοκογράφων.
Καρδιολογικός έλεγχος: καρδιολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα,
διαγνωστική προσέγγιση υπέρτασης-δυσλιπιδαιμίας, triplex καρδιάς, αορτής,
Holter ρυθμού 24/48ώρου.
Νευρολογικός έλεγχος: διάγνωση συνήθων νευρολογικών παθήσεων
(ημικρανίες, επιληψία, άνοιες, εγκεφαλικά, Parkinson), τροποποίηση θεραπείας, περαιτέρω διάγνωση με εξετάσεις.
Οδοντιατρικός έλεγχος: ενδοστοματική εξέταση παιδιών, εφήβων και
ηλικιωμένων, οδηγίες στοματικής υγιεινής. Στα παιδιά ηλικίας 6-18 ετών θα
πραγματοποιηθεί φθορίωση.
Οφθαλμολογικός έλεγχος: άμεση και έμμεση οφθαλμοσκόπηση,
διαθλαστικός έλεγχος, μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης, βυθοσκόπηση, ορθοπτικός έλεγχος, εξέταση αντίληψης χρωμάτων και στερεοσκοπικής όρασης.
Ορθοπεδικός έλεγχος: μέτρηση οστικής πυκνότητας, έλεγχος ανωμαλιών
σπονδυλικής στήλης-άνω κάτω άκρων σε παιδιά και ενήλικες.
Παιδιατρικός έλεγχος: πλήρης έλεγχος της υγείας του παιδιού.
Πνευμονολογικός έλεγχος: αντιμετώπιση παθήσεων αναπνευστικού
συστήματος, λειτουργικός έλεγχος πνευμόνων: απλή σπιρομέτρηση, καμπύλη
ροής -όγκου, αντιστάσεις αεραγωγών, διατασιμότητα, στατικοί και δυναμικοί
όγκοι, υπολειπόμενος όγκος αέρα, οξυμετρία.
Ωτορινολαρυγγολογικός έλεγχος: έλεγχος με φορητά συστήματα,
ωτακουστικές εκπομπές, ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα, εύκαμπτη ενδοσκόπηση.
Ψυχολογική Υποστήριξη: επαγγελματικός προσανατολισμός, διάγνωση
μαθησιακών δυσκολιών, αναπτυξιακών και ψυχικών διαταραχών, διαταραχών προσωπικότητας, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, εξαρτήσεις, σχολικός εκφοβισμός.
Έλεγχος από Γενικό Χειρουργό: χειρουργική αντικειμενική εξέταση,
χειρουργική εκτίμηση θυρεοειδούς και μαστού, έλεγχος κιρσών κάτω άκρων.
Διατροφικός έλεγχος: αξιολόγηση διατροφικής πρόσληψης και φυσικής
δραστηριότητας, μετρήσεις βασικού μεταβολισμού, σωματικού βάρους, ύψους, περιφέρειας μέσης, ΔΜΣ, ανάλυση σύστασης σώματος, μέτρηση οξειδωτικού στρες και αντιοξειδωτικής ικανότητας, αξιολόγηση πρόσληψης αντιοξειδωτικών, αναγνώριση υποθρεψίας / παχυσαρκίας
Έλεγχος από επισκέπτη υγείας: δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας
(έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης, ανίχνευση παιδιών με χαμηλό ανάστημα,
έλεγχος ρύθμισης διαβητικών ασθενών και επανεκπαίδευση σε θέματα ρύθμισης του σακχάρου τους, ενημερωτικές ομιλίες).
Ο Δήμος Νισυρίων ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου για τις
πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Δήμο Νισυρίων.

Η πλατεία των Νικειών

Δραστηριότητα Δήμαρχου

Live Camera

έργα σε εξέλιξη
Εργασίες στη βιβλιοθήκη στην

Η πλατεία των Νικειών Νισύρου
όπως και η πλατεία της Ηλικιωμένης
αποτελούν μέρος των ιερών της
Νισύρου και δεν θα επιτραπεί σε
κανένα να αμφισβητήσει τον δημόσιο χαρακτήρα τους.
Στην πλατεία των Νικειών γίνεται
προσπάθεια από ιδιώτη να αποκτήσει δικαίωμα κυριότητας σε μέρος
της πλατείας μετά την βεβαίωση της
προηγούμενης δημοτικής αρχής της
31ης Αυγούστου 2011, ότι ο χώρος
δεν είναι κοινόχρηστος.
Την 18η Μαρτίου 2015, είχε οριστεί
δικάσιμος για την εκδίκαση αγωγής
ομάδας κατοίκων των Νικειών που
είχε κατατεθεί το 2014 στο Ειρηνοδικείο Κω στηριζόμενη στις περί
προσβολής της προσωπικότητας
διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Με την αγωγή αυτή οι κάτοικοι
ζητούσαν να αναγνωριστεί το δικαίωμά τους για χρήση της πλατείας,
δεν μπορούσαν όμως να διεκδικήσουν την κυριότητα ασκώντας τα
δικαιώματα τα οποία ανήκουν στο
Δήμο. Δυστυχώς οι κάτοικοι αυτοί
αυτοί δεν είχαν παρά τις εκκλήσεις
τους την στήριξη της πρώην δημοτικής αρχής.
Στην παρούσα κατάσταση, η νέα
δημοτική αρχή κατέθεσε αγωγή
προάσπισης των δικαιωμάτων του
Δήμου στην πλατεία των Νικειών.
Η αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης
την 18 Μαρτίου έγινε προκειμένου
να συνεκδικαστεί με την αγωγή του
Δήμου.
Ο Δήμος Νισυρίων θα χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα για να διασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα
του λαού της Νισύρου στην πλατεία
των Νικειών Νισύρου και σε όλους
τους δημόσιους χώρους

Το «Παναγία Σπηλιανή»

Ένα πλήρως ανακαινισμένο και αξιόπλοο «Παναγία Σπηλιανή» επέστρεψε, μετά την περιπέτεια του,
στο λιμάνι της Νισύρου.
Το πλοίο ξεκίνησε τα δρομολόγια του
τη Δευτέρα του Πάσχα. Του ευχόμαστε ολόψυχα καλά ταξίδια.
Όσον
αφορά
στα
ωράρια των δρομολογίων, η εταιρία ΚΑΤΕΡΟΣ
δήλωσε πως θα είναι ανοικτή στις προτάσεις του Δήμου
για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση στη μετακίνηση των κατοίκων του νησιού και των επισκεπτών.

την Πέμπτη 26 Μαρτίου συνα-

ντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα
του
Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.
Μελά Δημήτριο.
Έγινε
εκτενής
συζήτηση
για την ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μελετών του Δήμου που αφορούν σε θέματα ύδρευσης.
Στόχος αυτών των μελετών είναι η
ανάπτυξη της Γεωργίας στη Νίσυρο.
Την Παρασκευή 27 Μαρτίου έγινε συνάντηση του Δημάρχου κ. Κορωναίου με την εταιρία
Ορκωτών
Λογιστών
για τον έλεγχο των Οικονομικών του Δήμου.
Ο έλεγχος διεξάγεται με γρήγορους ρυθμούς και μετά την εορτή του Πάσχα κλιμάκιο των ελεγκτών θα επισκεφθούν το Δήμο Νισύρου.
Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη.
Στη
συνάντηση
έλαβαν
μέρος όλοι οι Δήμοι στους οποίους είχε εγκριθεί το πρόγραμμα Πράσινες Κοινότητες.
Το
Σάββατο,
28
Μαρτίου, ο Δήμαρχος μετέβη στο Ναυπηγείο Περάματος όπου επισκευάζεται το πλοίο «Παναγία Σπηλιανή»
προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των έργων επισκευής.
 Συμμετοχή στο προσυνέδριο της
ΚΕΔΕ.
 Συμμετοχή στο σεμινάριο της
ΕΕΤΑΑ για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου. Συναντήσεις για
θέματα ΕΣΠΑ.
Συμμετοχή του Δημάρχου στην
συνάντηση της Ευρωπαϊκής επιτροπής για τα Έξυπνα Ενεργειακά Συστήματα, στο Βελιγράδι
Την Τρίτη 21 Απριλίου ο Δήμαρχος είχε συνάντηση το πρωί με τον
Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης) κ. Κώστα Ασκούνη
και συζήτησε διάφορα θέματα που
αφορούν τη Νίσυρο. Ο Δήμαρχος
προσκάλεσε τον κ. Ασκούνη να
επισκεφθεί τη Νίσυρο το καλοκαίρι.
Έλαβε μέρος σε ειδικό σεμινάριο
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την σύνταξη του
σχεδίου εκπόνησης των Επιχειρησιακών Προγράμματα των Δήμων.
Είχε συνάντηση με τον Βουλευτή
κ. Νεκτάριο Σαντορινιό για το θέμα
της Πύλης Εισόδου στο λιμάνι.
Το Σάββατο 25 Απριλίου είχε
συναντήσεις με τέσσερεις ειδικούς
για τα θέματα στεγανοποίησης των
βόθρων, εξοικονόμησης ενέργειας
στον φωτισμό της Νισύρου, καθαρισμό της μαρίνας των Πάλων και
παροχής συμβουλών για νέες προτάσεις του ΕΣΠΑ αντίστοιχα.



Ηλικιωμένη για την επαναφορά της
στην αρχική της θέση.

Εργασίες στο Καρβαΐνειο σχολείο

για την δημιουργία Πινακοθήκης.
Εργασίες για τελειοποίηση του
χώρου παρκινγκ στον Τρούλο του
Μανδρακίου, και στους Πάλους.
Επισκευή δεξαμενών στον Εμπορειό και Νικειά.
Επισκευή δεξαμενής στο Λιμάνι,
Μανδράκι.
Επισκευή δρόμων στο Μανδράκι.
Διαμόρφωση του χώρου των
σφαγείων για την υγιεινή λειτουργία
τους.
Συνέχιση μεταφοράς άμμου από
την εξωτερική πλευρά της Μαρίνας
Πάλων
Συνέχιση του έργου σύνδεσης
όλου του οικισμού του Μανδρακίου
στο αποχετευτικό δίκτυο
Συνέχιση εργασιών για την ανακαίνιση του ξενώνα.
Ασβέστωμα όλων των οικισμών
για τις γιορτές του Πάσχα

Τοποθετήθηκε κάμερα εξωτερικά
στο κτίριο της Ι.Μ. Σπηλιανής, η
οποία σε εικοσιτετράωρη βάση
μεταδίδει ζωντανή την εικόνα του
Μανδρακίου στο διαδίκτυο.
Η διεθνής ιστοσελίδα της κάμερας,
δέχεται περισσότερες από 1000
επισκέψεις ημερησίως από το
εξωτερικό, αποδεικνύοντας έτσι ότι
συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο,
στην τουριστική προβολή του
νησιού.

Χώρος για κάδους σκουπιδιών

Διαμορφώθηκαν ειδικοί χώροι
στην Τάβλα του Γιαλού και στον
Τρούλο για την τοποθέτηση των
κάδων απορριμμάτων προκειμένου
αφενός μεν να εξυπηρετείται η
κάθε περιοχή, αφετέρου δε να
βελτιωθεί η αισθητική και η υγιεινή
των χώρων αυτών που έχουν
μεγάλη τουριστική επισκεψιμότητα.

Κινητικότητα για τον Φ.Π.Α.

Συνέχιση εργασιών για την πλήρη

αναμόρφωση της ανατολικής πτέρυγας των Δημοτικών Ιαματικών Λουτρών
Διαμόρφωση χώρου στο Γυμνάσιο-Λύκειο για τσιμεντόστρωση και για
τη δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης
Διαμόρφωση χώρων για την
διατήρηση κάδων απορριμμάτων στο
Πιαούλι και Τρούλο.
Επισκευή τουαλετών λιμανιού
Εργασίες για το ασβέστωμα και
καθαρισμό περιοχών σε όλους τους
οικισμούς
Εκτεταμένες επιδιορθώσεις των
οχημάτων του Δήμου.

Συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες

επισκευής των υπό διάλυση κτιρίων
της αφαλάτωσης

Ο Δήμος Νισύρου συμμετείχε στο
έκτακτο συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου στο
ξενοδοχείο Athen's Plaza με πρωτοβουλία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Οι συμμετέχοντες στην έκτακτη κοινή αυτή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Νοτίου Αιγαίου, έστειλαν επιστολή
στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
με την οποία γνωστοποιούν στον
πρωθυπουργό όσα συμφωνήθηκαν
κατά τη συνεδρίαση, η οποία ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα.
Η συνεδρίαση κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση κατά του ενδεχομένου
κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά.
Παράλληλα, ο Δήμαρχος Νισυρίων
κ. Χριστοφής Κορωναίος απέστειλε
επιστολή με αποδέκτες τον Υπουργό
Οικονομικών κ Γ. Βαρουφάκη και
την Αναπληρώτρια Υπουργό κ . Ν.
Βαλαβάνη, με θέμα τη διατήρηση
του ειδικού φορολογικού καθεστώτος στα νησιά.

Η αποχέτευση

Σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση
στο μεγάλο πρόβλημα ατελούς
λειτουργίας ή παντελούς έλλειψης
αποχετευτικού συστήματος που
αντιμετωπίζουν οι οικισμοί του
Μανδρακίου, Πάλων και Νικειών,
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, υπό
την προεδρία του Δημάρχου Νισυρίων κ. Χριστοφή Κορωναίου.
Στη σύσκεψη που έγινε την 24η
Μαρτίου στο γραφείο του Δημάρχου
και διήρκεσε μιάμιση ώρα, έγινε
εκτενής ανάλυση του αποχετευτικού
συστήματος του Μανδρακίου και
εντοπίστηκαν τα σημεία στον παραλιακό δρόμο όπου υπάρχουν τεράστια προβλήματα και απαιτείται
εκσκαφή μεγάλων τμημάτων του
δρόμου. Αποφασίστηκε ομόφωνα να
γίνουν τώρα μικρές παρεμβάσεις για
προσωρινή μερική επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων μέχρι το
καλοκαίρι, και τον ερχόμενο Οκτώβριο να γίνουν όλες οι απαραίτητες
παρεμβάσεις για την ολική επίλυση
του προβλήματος. Για τα φρεάτια
που βρίσκονται στην περιοχή της
ΔΕΗ πριν το λιμάνι αποφασίστηκε να
γίνουν όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για να σταματήσει η διαρροή
αποβλήτων στη θάλασσα. Για την
αποσυμφόρηση των φρεατίων εγκρίθηκε ομόφωνα η δημιουργία
μεγάλης στεγανής δεξαμενής στην
περιοχή μετά το Μιραμάρε που θα
δέχεται τα λύμματα και από εκεί θα
τα παίρνει το βυτιοφόρο.
Η επέκταση του αποχετευτικού
συστήματος των Νικειών έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό και τα
προβλήματα διαρροών που υπάρχουν θα αντιμετωπιστούν άμεσα.
Στον οικισμό των Πάλων υπάρχει
παντελής έλλειψη αποχετευτικού
συστήματος. Η σύνταξη μελέτης
απαιτεί πρώτιστη προτεραιότητα για
την λύση του προβλήματος.
Η μελέτη για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα θα
προχωρήσει η Δημοτική αρχή στην
προσπάθεια υλοποίησης του έργου
που αποτελεί βασικό πυλώνα για την
ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Νισύρου.

Έγκριση μελέτης

Από το Υπουργείο Γεωργίας εγκρίθηκε η μελέτη του Δήμου για την ασφαλτόστρωση του δρόμου από τον Άγιο Νικήτα έως το Παλιόκαστρο. Ο Δήμος Νισύρου ευχαριστεί θερμά τον Βουλευτή Δωδεκανήσου κ.
Κόνσολα Μάνο o οποίος παρακολούθησε το θέμα από κοντά.

Ο οξός της Παναγιάς
Την Δευτέρα 9 Μαρτίου έγινε σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου
όλων των συντελεστών του έργου
αναστήλωσης του οξού. Παρευρέθηκα ο γεωλόγος και συντάκτης της
μελέτης του έργου κ. Ευθύμιος
Λέκκας, ο εργολάβος του έργου
κ. Νίκος Μαλτέζος, η μηχανικός της
περιφέρειας κ. Ελένη Χατζηπαναγιώτου, ο μηχανικός της περιφέρειας
κ. Νίκος Λυμπερόπουλος, ο έπαρχος
Κώ-Νισύρου κ. Γιώργος Χαλκιδιός, ο
Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος,
ο αντιδήμαρχος κ. Βαγγέλης Μελαχροινάκης, οι Δημοτικοί Σύβουλοι κ.
Αχιλλέας Σφακιανός, Ειρήνη Καρούτσου και Αντώνης Καρπαθάκης. Η
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί
μετά τις παρεμβάσεις που έχουν
γίνει προκαλούν ανησυχία για
τη σταθερότητα του οξού. Ο κ.
Λέκκας ο οποίος συνέταξε την γεωλογική μελέτη του έργου ανέφερε τα
παρακάτω: «Δε μπορούσαμε να
προβλέψουμε τα πετρώματα του
εσωτερικού χώρου του οξού. Περιμέναμε πετρώματα πιο σταθερά αλλά
βρήκαμε πετρώματα πυροκλαστικά.
Το χάλασμα της εξωτερικής επιφάνειας του οξού είχε στόχο την εκκαθάριση από τις χαλαρές μάζες αλλά
δημιουργήθηκε πρόβλημα. Τώρα
χρειάζονται μικρές παρεμβάσεις. Με
βάση αυτά τα στοιχεία η μελέτη
αλλάζει. Οι αγκυρώσεις δεν γίνονται.
Θα γίνουν μόνο τα τοιχία.» Ο εργολάβος κ. Μαλτέζος ανέφερε ότι τα
χρήματα δεν φθάνουν για να ολοκληρωθεί τι έργο όπως είχε σχεδιαστεί. Παρά ταύτα το μεγαλύτερο
μέρος θα ολοκληρωθεί. Συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν οι εργασίες την 30η
Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα για την
κατασκευή του στεγάστρου που θα
γίνει στο σημείο πρόσβασης στους
Χοχλάκους.

Η ολοκλήρωση στεγάστρου έχει
οριστεί να είναι η 10 Μαΐου.
Η κατασκευή των τοιχίων για την
προστασία του μονοπατιού έχει
οριστεί να αρχίσει την 11 Μαΐου.
Η 15 Ιουνίου έχει οριστεί η ημέρα
που θα ανοίξει ο δρόμος για τους
Χοχλάκους. Εάν οι εργασίες δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια
των διερχομένων θα σταματήσουν οι
εργασίες έως το τέλος του Αυγούστου.
Ο Δήμαρχος πρότεινε να εγκατασταθεί πλέγμα για την προστασία από
τις βραχοπτώσεις όπως ακριβώς
υπάρχει και στα Τέμπη. Επειδή το
κόστος είναι μεγάλο αποφασίστηκε
να γίνει υποέργο ενταγμένο στο όλο
έργο με την ολοκλήρωση του. Επί
του θέματος αυτού θα γίνει εισήγηση από τον κ. Νίκο Λυμπερόπουλο.
Αποφασίστηκε να υπάρξει επόμενη
συνάντηση στον Δήμο την 28 Μαΐου
για αποτίμηση της εξέλιξης των
εργασιών. Επίσης αποφασίστηκε να
γίνει αίτημα στην Διαχειριστική Αρχή
υπό την μορφή επείγοντος για την
πρόσληψη Γεωτεχνικού για την
παρακολούθηση του έργου.

Η RedBull στη Νίσυρο

Εντυπωσιακό είναι το διαφημιστικό
βίντεο της RedBull που γυρίστηκε το
Πάσχα στη Νίσυρο. Πλάνα που
κόβουν την ανάσα στο ηφαίστειο και
πολύ όμορφες εικόνες από την πόλη.
Στο σύνολό του αποτελεί μια εξαιρετική δουλειά που προβάλλει το νησί
μας με πολύ δυναμικό τρόπο.

Η επέτειος της
25ης Μαρτίου 1821

Με δοξολογία στον Ι.Ν. Ποταμίτισσας παρέλαση και κατάθεση στεφάνων τίμησε και φέτος η Νίσυρος την
επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με
παραδοσιακούς χορούς.

Νίσυρος και βιώσιμη κινητικότητα
«Bιώσιμη κινητικότητα είναι κάθε
μορφή ανθρώπινης κινητικότητας
που ανταποκρίνεται στις διάφορες
φυσικές και κοινωνικές προκλήσεις
με τον λιγότερο ρυπογόνο τρόπο»
Zeitler
Οι λόγοι για τους οποίους στρεφόμαστε προς τη βιώσιμη κινητικότητα
είναι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί,
οικονομικοί, ενεργειακοί, χωροταξικοί και παράλληλα σχετίζονται με τη
δημόσια υγεία και ασφάλεια.
Η έλλειψη αξιόλογου δημόσιου
χώρου με ότι αυτό σημαίνει για την
ποιότητα ζωής στους οικισμούς, οι
εκπομπές καυσαερίων σε ένα κατά
τα άλλα υγιεινό περιβάλλον,
η
ηχορύπανση που είναι ασύμβατη με
κάθε προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης είναι λίγα μόνο από αυτά που
καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων
βιώσιμης κινητικότητας. Μερικά από
τα μέτρα αυτά είναι:
Ο περιορισμός της πρόσβασης
των μηχανοκίνητων μέσων
Η προώθηση των ήπιων μέσων
μεταφοράς (περπάτημα, ποδήλατο).
Η ανακατανομή του οδικού
χώρου καθώς και των περιορισμών
υπέρ τρόπων μετακίνησης ή οχημάτων φιλικότερων στο περιβάλλον
Η προώθηση και βελτίωση των
μέσων μαζικής μεταφοράς γιατί η
ενθάρρυνση της μετακίνησης πεζή ή
με ποδήλατο εντός και εκτός του
δήμου περνάει απαραίτητα μέσα και
από την ενίσχυση της δημοτικής
συγκοινωνίας.

Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν:
Τη σωστή διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης
Τη σωστή διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών
Την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των δημοτών
Τη διατύπωση σαφούς οράματος
και μετρήσιμων στόχων καθώς και
Την εκτίμηση του κόστους και
του οφέλους.
Πολλά είναι τα παραδείγματα βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την Ύδρα
που δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα
και μηχανάκια, τις πόλεις του ποδηλάτου (Καρδίτσα, Βόλος, Καλαμάτα,
Μεσολόγγι κ.α.)

Ο αποκλεισμός του κέντρου για τα
ΙΧ αυτοκίνητα και μηχανάκια
σχεδόν στο σύνολο των οικισμών
που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, ενώ σε διάφορα μέρη
έχουν καθιερωθεί εναλλακτικοί
τρόποι μεταφοράς όπως η μετακίνηση με ζώα (Σαντορίνη, Θηρασιά,
Αίγινα, ‘Ύδρα κ.α.) η ηλεκτροκίνηση
(’70 στη Σύρο το πρώτο EV στον
κόσμο, σήμερα στο Ηράκλειο)

Κινητικότητα και νησιά
Τα νησιά παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες όπως:
Ο γεωγραφικός περιορισμός,
αλλά και η αυτοτέλεια.
Η κυριαρχία του εξωαστικού
χώρου και οι μικροί οικισμοί.
Η συνύπαρξη πολύ διαφορετικών περιοχών (παράκτιες, ορεινές,
αστικές, αγροτικές, απρόσιτες με ΙΧ,
υψηλής περιβαλλοντικής ή πολιτιστικής αξίας κτλ)
Οι σημαντικοί περιορισμοί στην
ανάπτυξη μεγάλων μεταφορικών
υποδομών
Η μεγάλη έλλειψη διαθέσιμου
χώρου μέσα στους οικισμούς
Οι ιδιαιτερότητες όμως αυτές,
γεννούν και ευκαιρίες όπως:
πεδία πιλοτικών εφαρμογών για
θέματα ενέργειας και άρα για νέα
μέσα και συστήματα μεταφοράς
(ηλεκτροκίνηση, smartgrids κτλ)
τη ζήτηση για έξυπνες, ευέλικτες, ελαφριές, οικονομικές και
ανθεκτικές λύσεις
την καθιέρωση νέων προτύπων
ζωής, αλλά και νέων μοντέλων
τουρισμού (καθόλου ή χωρίς ιδιόκτητο αυτοκίνητο, πιο κοντά στη
φύση κτλ)
την εφαρμογή πρακτικών που
έχουν αποδώσει σε άλλα νησιά.
Η Νίσυρος πρέπει να κάνει το μεγάλο βήμα. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας μέσα στο Μανδράκι για τα
μηχανάκια και τα αυτοκίνητα την
τουριστική περίοδο είναι ένα από τα
σημαντικά μέτρα που συμβάλλουν
θετικά στο τουριστικό προϊόν. Τα
οφέλη θα είναι πολύ σύντομα
ορατά.

