Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι
Διανύουμε τον ένατο μήνα στο πηδάλιο του πλοίου "Δήμος Νισύρου". Βρισκόμαστε στο μέσο μιας επίπονης και δύσκολης περιόδου, που
χαρακτηρίζεται από τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την έλλειψη υποδομών που παραλάβαμε, με τον καθημερινό
αγώνα να συντηρήσουμε τα διαλυμένα αυτοκίνητα και μηχανήματα, με τα συνεχόμενα αιτήματα για χρέη του παρελθόντος. Είμαστε στις
επάλξεις, δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις, αγωνιζόμαστε για το καλύτερο δυνατόν, το άριστο, και πολεμάμε γι’ αυτό, με πείσμα και
μεθοδικότητα, όλοι μαζί. Διεκδικούμε τα πάντα με νόμιμους τρόπους. Ονειρευόμαστε και πολεμάμε για το μέγιστο, ονειρευόμαστε για να
φτάσουμε στα άστρα ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στην κορυφή του βουνού. Αυτό το βιώνουμε κάθε μέρα, ο βίος αυτής της δημοτικής αρχής είναι η Οδύσσεια που όλοι μαζί ξεκινήσαμε. Οι συνεχόμενες καθημερινές καταγγελίες σε όλες τις υπηρεσίες, πολεοδομία, εισαγγελία, αρχαιολογία, υπουργεία, για οποιοδήποτε έργο εκτελείται για το καλό της πατρίδας, δεν μας πτοούν.
Ο λαός της Νισύρου έβγαλε εισιτήριο χωρίς επιστροφή, και αυτή η δημοτική αρχή δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Δεν πρόκειται όμως να ανεχτούμε και να αφήσουμε στο απυρόβλητο όσους εξακολουθούν να παίζουν με τη φωτιά, όσους ποντάρουν στην αποτυχία αυτής της δημοτικής αρχής και θέλουν να συνεχίσουν την πορεία του παρελθόντος. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε για να μετατρέψουμε την πιθανότητα σε δυνατότητα. Ο λαός της Νισύρου, οι απανταχού Νισύριοι, μας
εμπιστεύονται για την ειλικρίνειά μας αλλά και γιατί γνώριζε ότι ο δρόμος που θα έχουμε να βαδίσουμε δεν θα είναι εύκολος, αλλά ανηφορικός. Και μας στηρίζει
γιατί αντιλαμβάνεται ότι αγωνιζόμαστε στο όνομα της Νισύρου, αγωνιζόμαστε γα τα συμφέροντα ολόκληρου του απανταχού της γης λαού της Νισύρου, και όχι για
συγκεκριμένα συμφέροντα. Μας στηρίζει ο λαός της Νισύρου σε όλες μας τις προσπάθειες για αλλαγή γιατί αντιλαμβάνεται υπάρχει μια νέα δημοτική αρχή που
παλεύει για ισονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, που έχει εφαρμόσει πλήρη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Τίποτα στα κρυφά, όλα στο φώς. Η πορεία μας είναι πορεία
για το αύριο της πατρίδας. Ο Ιούνιος, ο μήνας του θέρους, ο μήνας που ώριμο πια το στάχυ θα δώσει τον πολυπόθητο καρπό του που θα αποτελέσει τη βασική
πρώτη ύλη για την παραγωγή του ψωμιού. Ο Ιούνιος της δημιουργικής δουλειάς, του πείσματος για να σηκώσουμε τον ήλιο ψηλά πάνω από τη Νίσυρο κόντρα στις
δυνάμεις της κοινωνικής φθοράς. Προχωρούμε μπρός, πέντε βήματα μπρός και ένα πίσω, το ένα πίσω της απειρίας και της προφύλαξης εκ των έσω. Η Νίσυρος
σταδιακά αλλά αποφασιστικά οδηγείται προς το ξέφωτο. Κανένας Νισύριος δεν ονειρεύτηκε με μιας τον παράδεισο. Έγραφε ο Οδυσσέας Ελύτης «Μέσα στη θλίψη της
απέραντης μετριότητας, που μας πνίγει από παντού, παρηγοριέμαι ότι κάπου, σε κάποιο καμαράκι, κάποιοι πεισματάρηδες αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη φθορά».
Χριστοφής Ι. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων

Επαφές του Δημάρχου

Τα οχήματα του Δήμου

Ανακαίνιση στο λιμάνι
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης του χώρου αναμονής και
αναψυκτηρίου στο λιμάνι του Μανδρακίου το οποίο διαχειρίζεται ο
συμπατριώτης μας Αχιλλέας Σφακιανός.

Ο Δήμαρχος Νισυρίων κατά την
επίσκεψη του στην Αθήνα πραγματοποίησε τις παρακάτω επαφές:
Συναντήθηκε με εκπροσώπους
των Γιατρών του Κόσμου προκειμένου να διερευνήσουν την πραγματοποίηση μηνιαίων επισκέψεων στη
Νίσυρο με γιατρούς των απαραίτητων ειδικοτήτων.
Συναντήθηκε με τον Διοικητή της
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου κ. Νικόλαο Καρβούνη όπου επικαιροποίησε το αίτημα
για παροχή δεύτερου γιατρού στη
Νίσυρο.
Συμμετείχε στο συνέδριο για τα
θέμα ύδρευσης των Νησιών όπου ως
ομιλητής ανέλυσε τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν σήμερα τα μικρά
νησιά όπου λειτουργούν μονάδες
αφαλάτωσης. Παράλληλα είχε εκτενή
συνομιλία με το νέο Γενικό Γραμματέα υδάτων κ. Ιάκωβο Γιαννούλη.
Συναντήθηκε με εκπροσώπους
του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς
και με την οικονομική επιτροπή της
ΚΕΔΕ για την εξεύρεση πόρων για την
κάλυψητου τεράστιου ελλείμματος
της ΔΕΥΑΝ.
Συναντήθηκε με τους υπεύθυνους στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΗ
προκειμένου να διευθετήσει με
διακανονισμό την πληρωμή του
χρέους της ΔΕΥΑΝ.

Κλιμάκιο συνεργείου αυτοκινήτων
από την Κώ έφθασε στη Νίσυρο για
να τοποθετήσει την επισκευασμένη
μηχανή του βυτιοφόρου που μεταφέρει νερό στους οικισμούς του
Εμπορειού και Νικειών. Διενεργείται
έρευνα για την πλήρη εξακρίβωση
της αιτίας που υπέστη τη ζημιά που
είχε ως αποτέλεσμα την προβληματική παροχή νερού στους οικισμούς
Εμπορειό και Νικειά, καθώς και το
μεγάλο κόστος επισκευής της . Ταυτόχρονα επισκευάστηκε το μικρό
βυτιοφόρο και εντός των ημερών
φθάνει στη Νίσυρο το σχολικό λεωφορείο που είχε σταλεί σε συνεργείο
της Κώ. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η
επισκευή του φορτωτή που παραμένει σε συνεργείο της Κώ τα τελευταία
τριάμισι χρόνια. Όλα τα οχήματα του
Δήμου είναι παλιά και δημιουργούν
συνεχή προβλήματα. Ο Δήμος βρίσκεται στο δρόμο της νομιμοποίησης
οχημάτων που δεν απέκτησαν ποτέ
άδεια κυκλοφορίας με αποτέλεσμα
να δημιουργούνται κωλύματα στην
διεκπεραίωση πολλών εργασιών.
Φέτος, για πρώτη φορά ο Δήμος
ανέλαβε τη μεταφορά των μαθητών
του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, επειδή δεν προσήλθε κανείς στο
διαγωνισμό της περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση εξόδων για το Δήμο για
επισκευές και καύσιμα, χωρίς να
υπάρχει η οποιαδήποτε οικονομική
βοήθεια από την περιφέρεια.

Ο χώρος έχει ανανεωθεί πλήρως και
πλέον αποτελεί κόσμημα για το
λιμάνι μας. Το έργο το χρηματοδότησε το Λιμενικό Ταμείο Κώ-ΝισύρουΑστυπάλαιας. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου στην οποία ήταν παρόντες οι
εκπρόσωποι του Δήμου μας, ο Δήμαρχος και ο σύμβουλος Διαμαντής
Χαρτοφύλης, ψηφίστηκε προϋπολογισμός για
την ανακαίνιση του
εκδοτηρίου εισιτηρίων στο λιμάνι το
οποίο είναι κλειστό τα τελευταία
χρόνια λόγω της σχεδόν ολοκληρωτικής του κατάρρευσης. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν οι εργασίες.

Μετονομασία στρατοπέδου
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού με
έγγραφο το οποίο απέστειλε στο
Δήμο Νισύρου ενημερώνει ότι στην
παρούσα φάση εξετάζει το αίτημα
μας για μετονομασία του στρατοπέδου της ΔΑΝ Νισύρου.

Με την πρώτη ματιά

Απαλλαγμένες από τα αντιαισθη-

τικά καλώδια της ΔΕΗ οι πλατείες
Νικειών και Δημαρχείου.
Καθημερινά δρομολόγια του
λεωφορείου προς τα χωριά, και τις
Λιές.
Ανάπλαση της πλατείας στο
Ηρώον.
Διαμόρφωση της παραλίας στον
Άγιο Σάββα με ομπρέλες και καμπίνα
αποδυτηρίων.
Διαμόρφωση της παραλίας στον
Κουκουμά και τους Πάλους.
Πυκνά δρομολόγια του Παναγία
Σπηλιανή προς Καρδάμαινα και Κω.
Ανταπόκριση με τις πτήσεις εσωτερικού.
Συντήρηση και ανακαίνιση όλων
των Δημοτικών κτιρίων.
Νέα πάρκινγκ αυτοκινήτων και
δικύκλων στο Μανδράκι και στους
Πάλους.
Μείωση του χώρου που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα
στην πλατεία Ηλικιωμένη μετά από
αναδιανομή του χώρου στους καταστηματάρχες.
Ανακαίνιση
της
ανατολικής
πτέρυγας των Λουτρών και καθαρισμός της δυτικής πτέρυγας για
λειτουργία εικαστικής έκθεσης.
Ελευθέρωση του λιμανιού από
το παρκάρισμα των τουριστικών
λεωφορείων και ανακαίνιση του
κτιρίου και του χώρου αναμονής.
Ξύλινες καλαίσθητες πινακίδες
σήμανσης





Το θέμα της πλατείας Νικειών

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

έργα σε εξέλιξη 1
Αποπεράτωση

Ο Δήμος χειρίζεται υπεύθυνα και με
μεθοδικότητα το θέμα της πλατείας
Νικειών. Η ποινική έκβαση μιας υπόθεσης, (συνέχεια της ασκηθείσης
αρχικά αγωγής η οποία ως γνωστό
απερρίφθη λόγω τού ότι δεν συνέπραξε ως όφειλε η προηγούμενη δημοτική
αρχή) στην οποία ο Δήμος δεν είχε
καμία συμμετοχή ούτε εκλήθη να
παραστεί , ουδόλως επηρεάζει την
διαδικασία την οποία έχουμε κινήσει
νόμιμα, μετά την αλλαγή της ηγεσίας
του Δήμου και αφορά την αναγνώριση
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του
καταληφθέντος τμήματος της πλατείας. Να σας υπενθυμίσουμε ότι 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. Η νέα δημοτική αρχή κατέθεσε
αγωγή προάσπισης των δικαιωμάτων
του Δήμου Νισυρίων στην πλατεία των
Νικειών και αναμένεται να εκδικαστεί
τον Μάρτιο του 2016. Οι Νικειάτες και
οι απανταχού Νισύριοι γενικότερα δεν
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να
ανησυχούν. Ίσως η διαδικασία να είναι
χρονοβόρα όμως η πλατεία των Νικειών θα γυρίσει εκεί που ανήκει, στο
λαό της Νισύρου.

Φωτιά στον Εμπορειό

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε 1 ώρα μετά τα
μεσάνυκτα της Κυριακής 14 Ιουνίου,
στην αγροτική περιοχή κάτω από την
κοινότητα του Εμπορειού. Εντοπίστηκε
έγκαιρα και κατέφθασαν επί τόπου η
δύναμη του εθελοντικού πυροσβεστικού σώματος μαζί με πολίτες και
κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο.
Το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι μακριά από το οδικό δίκτυο
σε παράπλευρο αγροτικό δρόμο, που
δημιουργεί πολλές υπόνοιες για εμπρησμό.

των
εργασιών
εκβάθυνσης της μαρίνας των Πάλων.

Δημιουργία παραλίας στους Πά-

λους.
Συνέχιση εργασιών από το συνεργείο του Δήμου για την πλήρη αναμόρφωση της ανατολικής πτέρυγας
των Δημοτικών Ιαματικών Λουτρών.
Επίσκεψη κλιμακίου από το πρόγραμμα συλλογής ομβρίων υδάτων
στα ελληνικά νησιά με στόχο την
επισκευή των δεξαμενών.
Καθαρισμός
μονοπατιών
στο
Μανδράκι.
Αποπεράτωση
Παρκινγκ στον
Τρούλο.
Αφαίρεση καλωδίων ΔΕΗ από την
πλατεία των Νικειών.
Επιχωμάτωση μέρους του δρόμου
προς Σταυρό.
Έναρξη εργασιών ανακαίνισης του
χώρου αναμονής και αναψυκτηρίου
στο λιμάνι του Μανδρακίου.
Παραλαβή 1000 σακιών τσιμέντου,
δωρεά της εταιρίας ΛΑΒΑ στο Δήμο μας.
Αναμόρφωση σκουπιδότοπου και
μετατροπή του σε αποθηκευτικό
χώρο.
Ψεκασμός και απολύμανση όλων
των φρεατίων συλλογής υγρών αποβλήτων πραγματοποιήθηκε στο Μανδράκι από το συνεργείο του Δήμου. Οι
εργασίες θα επεκταθούν σε όλους
τους οικισμούς τις επόμενες μέρες. Το
κόστος των εργασιών είναι πολύ μικρό
μιας και για πρώτη φορά γίνεται από
συνεργείο του Δήμου και όχι από
εργολάβο.
Στο λιμάνι Μανδρακίου έχει πλήρως αποκατασταθεί ο φωτισμός και
μετά από πολύ καιρό το λιμάνι μπορεί
να λειτουργήσει χωρίς προσκόμματα
τη νύχτα. Στη μαρίνα των Πάλων έχουν
ξεκινήσει οι εργασίες για την πλήρη
αποκατάσταση του φωτισμού. Στο
λιμάνι Μανδρακίου όπως και στη
μαρίνα των Πάλων θα αρχίσουν οι
εργασίες μπογιαντίσματος των μεταλλικών κατασκευών εντός των
επόμενων ημερών.

Η μονάδα πόσιμου νερού

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

Μετά την αλλαγή του φίλτρου άνθρακα με νέο, συνεχίζεται κανονικά
η παροχή πόσιμου νερού δωρεάν.

Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση
της Επιτροπής Νήσων της Διάσκεψης
των Αποκεντρωμένων και Θαλάσσιων
Περιφερειών με την υποστήριξη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Νίσυρος έδωσε δυναμικά το παρών. Μαζί
με εκπροσώπους οκτώ νησιωτικών
Δήμων του Αιγαίου, μέλη του Δικτύου Αειφορικών Νήσων Αιγαίου και
Ιονίου – ΔΑΦΝΗ, προσχώρησαν την
25η Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο
των Νησιών, στη διάρκεια επίσημης
τελετής υπογραφής στις Βρυξέλλες.
Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την
Ελλάδα, οι ακρίτες της Ευρώπης
έδωσαν δυναμικό παρόν, αποδεικνύοντας την πίστη τους στη Ευρωπαϊκή
συνεργασία. Το Σύμφωνο των Νησιών, που βρίσκεται σε ισχύ από το
2011 με την επίσημη αναγνώριση και
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απευθύνεται σε νησιωτικές
αρχές που θέλουν να αναλάβουν
δράση και να υπερβούν τους στόχους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο με ορίζοντα το
2020.

Με την υπογραφή του Συμφώνου, η
Νίσυρος, η Δημοτική Αρχή της Νισύρου δεσμεύτηκε να αναπτύξει Σχέδια
Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, τα
οποία διευκολύνουν την πρόσβαση
σε τεχνική στήριξη και χρηματοδότηση για την υλοποίηση σχετικών έργων. Με τις νέες προσχωρήσεις το
Σύμφωνο αριθμεί 104 νησιά – μέλη
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ από την
Ελλάδα μετέχουν πλέον 27 νησιωτικοί
Δήμοι και 3 νησιωτικές Περιφέρειες.



Η επίσημη τελετή υπογραφής έλαβε
χώρα κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση
της Επιτροπής Νήσων της Διάσκεψης των
Αποκεντρωμένων και Θαλάσσιων Περιφερειών. Η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ήταν ευρεία, με τη συμμετοχή Ευρωβουλευτών από τρεις πολιτικές ομάδες. Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι Νησιωτικών Περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και
άλλοι φορείς.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν τη συμβολή
των νησιών στην επίτευξη των στόχων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς όπως
η ενέργεια, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η καινοτομία, η συνοχή, η
μετανάστευση κ.ά., ενώ υπογράμμισαν
την ανάγκη οι ιδιαίτερες προκλήσεις
αλλά και οι δυνατότητες των νησιών να
αντανακλώνται επαρκώς στις πολιτικές
προτεραιότητες της Ένωσης.

Σε αυτή την κατεύθυνση παρουσιάστηκαν τα «Έξυπνα Νησιά», μια
πρωτοβουλία που προτάσσει την
ολοκληρωμένη βιώσιμη διαχείριση
υποδομών και πόρων στα νησιά και η
οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει
εργαλείο πολιτικής αποκλειστικά για
τις νησιωτικές περιοχές.
Στην τοποθέτησή του ο Γενικός Διευθυντής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Dominique Ristori αναγνώρισε πως μια τέτοια πολιτική
πρωτοβουλία μπορεί να αναδείξει τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών, καθιστώντας τα πεδία εφαρμογής και διάχυσης καινοτόμων τεχνολογιών, που στόχο θα έχουν την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
της βιωσιμότητας.

Σε παρέμβαση του ο Δήμαρχος Νισύρου έκανε αναφορά στο ότι η εφαρμογή προγραμμάτων για την μείωση
των εκπομπών άνθρακα δεν αφορά
την έλλειψη τεχνολογίας αλλά την
έλλειψη πολιτικής βούλησης και
οικονομικής συμβολής της ΕΕ.
Ζήτησε από την συνέλευση να προωθηθεί η συνεργασία όλων των Ευρωπαϊκών δράσεων που ασχολούνται με
το θέμα. Το Σύμφωνο των Νησιών
είναι ένα δεσμευτικό κείμενο με το
οποίο οι νησιώτικες τοπικές αρχές
αναλαμβάνουν την πολιτική δέσμευση να πραγματοποιήσουν τους στόχους που θέτει το Σύμφωνο για την
βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών.
Το έγγραφο του Συμφώνου λαμβάνει
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών νησιωτικών περιοχών και
δεσμεύει τους υπογράφοντες για τα
ακόλουθα:
Την περαιτέρω εφαρμογή των
στόχων του 2020, μειώνοντας τις
εκπομπές CO2 τουλάχιστον κατά 20%.
Την ετοιμασία και υποβολή
Νησιωτικών Αειφόρων Ενεργειακών
Σχεδίων Δράσης όπου αναφέρονται
τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν για την επίτευξη των στόχων
μείωσης των εκπομπών.
Υποβολή Εκθέσεων Εφαρμογής
(implementation report) ανά διετία
τουλάχιστον, η οποία θα βασίζεται
στο πρότυπο του Σχεδίου Δράσης για
την Αξιολόγηση, Παρακολούθηση και
Επιβεβαίωση των Εκπομπών.
Την Οργάνωση Μέρας Ενέργειας
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους και συμμετέχοντες, όπου θα
παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες
για την αποδοτική χρήση ενέργειας,
καθώς και συνεχή προβολή του
θέματος από τα διάφορα ΜΜΕ.
Τη συμμετοχή σε διάφορες
εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς
και Φορείς και αφορούν θέματα που
περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο των
Νησιών, αλλά και στο Σύμφωνο των
Δημάρχων.
Την ενεργοποίηση χρηματοδοτικών μέσων για επενδύσεις σε έργα
που περιλαμβάνονται στα Ενεργειακά
Σχέδια Δράσης.

ΔΕΥΑΝ – Αφαλάτωση - Προβλήματα
Επιστολή έφθασε στο δήμο από τη ΔΕΗ για την πληρωμή του ποσού των 90.000
ευρώ που οφείλει η ΔΕΥAN αλλιώς θα κοπεί το ρεύμα και δεν θα μπορεί να
λειτουργήσει η αφαλάτωση νερού. Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ μετά
από πολλές προσπάθειες και επαφές με την πολιτική ηγεσία της Γραμματείας
Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, και συγκεκριμένα τον Γενικό Γραμματέα κ.
Ιωάννη Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη, θα μεταβεί στην Αθήνα στα κεντρικά γραφεία
της ΔΕΗ προκειμένου να γίνει συμφωνία για καταβολή του ποσού σε δόσεις.
Η ΔΕΥΑΝ είναι σε άθλια οικονομική κατάσταση με αποτέλεσμα να καθυστερείται η πληρωμή των εργαζομένων στην εταιρία. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες
στην περιφέρεια, στο υπουργείο εσωτερικών και στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής η επιδότηση που απαιτείται για την λειτουργία της
αφαλάτωσης δεν έχει ακόμη επιδοθεί. Η επιχορήγηση του Δήμου από το κράτος, από το 2014 μειώθηκε στα 70.000,00 € (εβδομήντα χιλιάδες ευρώ) το έτος,
από τις 240.000,00 € των προηγούμενων ετών. Αυτό το ποσό δεν έχει εισπραχθεί ακόμη για το προηγούμενο έτος. Πέραν των 90.000 ευρώ του χρέους στη
ΔΕΗ, η ΔΕΥΑΝ χρωστάει στο ΙΚΑ 125.000,00 € (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες
ευρώ). Είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της απέναντι στους
εργαζομένους. Είναι επιτακτική ανάγκη η αύξηση εισροών χρηματικών πόρων
από την πώληση του νερού. Τα τελευταία επτά (7) χρόνια οι επιχορηγήσεις του
κράτους για την Αφαλάτωση ανέρχονται στο ποσό των 2.518.719,00 € (δύο
εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων δεκαεννέα ευρώ)
και οι εισπράξεις από την πώληση του νερού ανέρχονται στο ποσό των
538.599,00 € (πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα
εννέα ευρώ) δηλαδή σύνολο: 3.057.318,00 € (τρία εκατομμύρια πενήντα επτά
χιλιάδες τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ). Σήμερα δεν υπάρχουν χρήματα να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι:
Η δεξαμενή 1000 κυβικών μέτρων που δέχεται το νερό από το σύστημα
Αφαλάτωσης και το διανέμει στους οικισμούς, χρειάζεται επειγόντως επισκευή
διότι θα καταρρεύσει.
Ενώ υπάρχουν τρείς (3) μονάδες Αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής
νερού τριακοσίων (300) κυβικών μέτρων την ημέρα η κάθε μία, μόνο οι δύο (2)
λειτουργούν, υπολειτουργούν. Απαιτείται επισκευή των αντλιών με κόστος που
υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι η διακοπή συνεχούς
παροχής νερού αν προκύψει πρόβλημα σε μια από αυτές. Η 3η μονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας τα τελευταία τρία (3) χρόνια λόγω βλάβης της αντλίας. Σε
επίσκεψη της ΤΕΜΑΚ η παροχή νέας αντλίας υψηλής πίεσης και νέου συστήματος υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.
Ο αγωγός παροχής θαλάσσιου νερού δεν έχει συντηρηθεί με αποτέλεσμα
να χρειάζεται επισκευή που μπορεί να γίνει μόνο από εξειδικευμένους δύτες.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζουν μηχανήματα και πανάκριβες
αντλίες νερού και είναι ετοιμόρροπα, βρίσκονται στο στάδιο επισκευής από το
συνεργείο του Δήμου σε συνεργασία με τους εργαζομένους της ΔΕΥΑΝ.
Είναι ανάγκη να προχωρήσει ο Δήμος στην σύνδεση της δεξαμενής των
Πάλων με τα Νικειά και τον Εμπορειό για συνεχή τροφοδότηση νερού ώστε να
σταματήσει η μεταφορά με το βυτιοφόρο. Το κόστος του βυτιοφόρου που
χρησιμοποιείται έως σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € (σαράντα
χιλιάδων ευρώ) ετησίως (συμπεριλαμβανομένου και του εργατικού κόστους).
Είναι αναγκαία η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (μία ανεμογεννήτρια και ένα φωτοβολταϊκό σύστημα) προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το
κόστος παροχής του ηλεκτρισμού.

Συμμετοχές του Δήμου
Την Τετάρτη 17 Ιουνίου ο Δήμος Νισύρου συμμετείχε με εκπρόσωπο του τον
Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου κ. Οδυσσέα Σακελλαρίδη, σε συνάντηση στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος Δήμαρχοι ή εκπρόσωποι των 7 Δήμων στους οποίους
είχε εγκριθεί το πρόγραμμα Πράσινες Κοινότητες. Το πρόγραμμα έχει ακυρωθεί και
ανακοινώθηκε ότι θα γίνει νέα προκήρυξη για να υποβληθούν νέες προτάσεις στο
τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Ορίστηκε ο Δήμαρχος Σερρών ως εκπρόσωπος για την ενημέρωση των εξελίξεων επί του θέματος.
Την Παρασκευή 19 Ιουνίου ο Δήμος Νισύρου συμμετείχε με εκπρόσωπο
του τον Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου κ. Οδυσσέα Σακελλαρίδη, σε συνάντηση εργασίας στην Αθήνα με θέμα τη δυνατότητα συμμετοχής των ΟΤΑ σε τρέχοντα και επερχόμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και την εξοικείωση των
ΟΤΑ με χρήσιμα εργαλεία για το σχεδιασμό αλλά και τη χρηματοδότηση έργων
αειφόρου ενέργειας μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Βασικός στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν η προετοιμασία του Δήμου για την
συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Interreg, Horizon, Med κτλ) και
άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία στον τομέα της Βιώσιμης Κινητικότητας και των
Μεταφορών, με σκοπό την κάλυψη σημαντικών αναγκών του νησιού στον
τομέα αυτό σε μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση, κάτι που αναμένεται να έχει
συνεπακόλουθα οφέλη και στον τομέα του Τουρισμού. Η συνάντηση εργασίας
διοργανώθηκε από το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ» και ο
Δήμος συμμετείχε σε δύο ομάδες εργασίας με θέμα:
α) Εγκατάσταση μεσαίας κλίμακας αιολικού πάρκου με συμμετοχή του Δήμου
στο επενδυτικό σχήμα, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου και
β) Πεζοδρόμηση παραλιακής οδού ή ιστορικού / εμπορικού κέντρου του Δήμου
και Εισαγωγή Ηλεκτροκίνησης στο σύστημα μεταφορών του νησιού.

Επισκευές μονοπατιών

έργα σε εξέλιξη 2

Ο Δήμος ξεκίνησε τις επισκευές
μονοπατιών ξεκινώντας από το
μονοπάτι που οδηγεί από το Μανδράκι στο Παλαιόκαστρο. Το μονοπάτι αυτό έχει καθαριστεί πλήρως
και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν άνετα τον
αρχαιολογικό χώρο του κάστρου.
Έχει γίνει καθαρισμός του μονοπατιού της Αγίας Τριάδας και θα
συνεχιστεί ο καθαρισμός των
μονοπατιών γύρω από τους οικισμούς.

Αποπεράτωση

των εργασιών
σύνδεσης του αποχετευτικού συστήματος Εμπορειού και επισκευή τουαλετών.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο

Καρβαΐνειο σχολείο για την δημιουργία Πινακοθήκης.
Έναρξη λειτουργίας παρκινγκ στο
Μανδράκι και Πάλους

Διαμόρφωση παραλιών Πάλων,

Η πλατεία των Νικειών



Κουκουμά και Αγίου Σάββα

Συνέχιση εργασιών για ανακαίνιση



Ο εορτασμός του Αγ. Νικήτα
Πηγή:www.dimokratiki.gr

πλατείας και μνημείου Ηρώων

Αποπεράτωση χώρων αντλιών

αποχέτευσης

Ολοκληρώνονται οι εργασίες από

το συνεργείο του Δήμου για την πλήρη αναμόρφωση της ανατολικής
πτέρυγας των Δημοτικών Ιαματικών
Λουτρών. Η πτέρυγα αναμένεται να
λειτουργήσει την 1η Ιουλίου.

Εργασίες στο δυτικό τμήμα Λου-

τρών για τη φιλοξενία της έκθεσης
«Τα Λουτρά» που διοργανώνεται από
το Sterna Art Project.

Αφαιρέθηκαν όλα τα ηλεκτροφόρα
καλώδια της ΔΕΗ από την Πλατεία
Νικειών. Η μοναδικού κάλλους
Πλατεία που από τη δεκαετία του
1950 τη διασχίζουν καλώδια έχει
πια απελευθερωθεί και σήμερα
είναι ακόμα πιο όμορφη.
Στην αποπληρωμή του έργου
συνέβαλε ο συμπατριώτης και
ομογενής από την Αμερική Κωνσταντίνος Βλάχος.



Με μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα
γιορτάστηκε στη Νίσυρο η γιορτή
του Αγίου Νικήτα του Νισύριου που
μαρτύρησε πριν 283 χρόνια, το
1735, στην Χίο. Οι εκδηλώσεις
διήρκεσαν δύο ημέρες, 20 και 21
Ιουνίου, με αποκορύφωμα τα εγκαίνια του αναστηλωμένου σπιτιού στο
οποίο γεννήθηκε ο Άγιος Νικήτας. Στις διήμερες θρησκευτικές
εκδηλώσεις παρευρέθησαν και
χοροστάτησαν
ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ.
Απόστολος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, ο
Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης
Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας
κ. Παΐσιος και πλήθος ιερέων.
Επίσης παρών ήταν ο Έπαρχος ΚώΝισύρου κ. Γιώργος Χαλκιδιός.
Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο, ένα
μεγάλο ευχαριστώ, στον πανοσιολογιότατο πατέρα Στέφανο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής της Παναγίας
Σπηλιανής, που υπήρξε ο πρωτοστάτης της αναστήλωσης του σπιτιού του Αγίου Νικήτα.

Φύση, Υφή, Αρχιτεκτονική

18 χρόνια Μ.Ι.Κ

Κλείνοντας 18 χρόνια επιτυχημένης
πορείας, το Μεσογειακό Ινστιτούτο
Κινηματογράφου (MIK) διοργανώνει
και εφέτος το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
ανάπτυξης σεναρίων και κινηματογραφικών σχεδίων, MFI Script 2 Film
Workshops.
H δουλειά που όλα αυτά τα χρόνια
γίνεται στη Νίσυρο δεν είναι τόσο
θορυβώδης γι’ αυτό και ουσιαστική.
Περισσότεροι από 500 δημιουργοί
και 350 σχέδια από όλες τις χώρες
της Ευρώπης έχουν συμμετάσχει στο
πρόγραμμα ΜΙΚ και ένα μεγάλο
ποσοστό αυτών των σχεδίων μπόρεσε να υλοποιηθεί, να προβληθεί στις
αίθουσες και να συμμετάσχει σε
διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ
συχνά με βραβεία και διακρίσεις.
Εφέτος και για τρίτη συνεχή χρονιά,
το ΜΙΚ προσελκύει βραβευμένους
κινηματογραφιστές, στο πλαίσιο
ενός masterclass. Συνεπώς μετά τον
Πολωνό Γέρζι Σκολιμόφσκι και τον
Ρουμάνο Κριστιάν Μουντζίου, η
Ελληνίδα σκηνοθέτρια Πέννυ Παναγιωτοπουλου («Δύσκολοι αποχαιρετισμοί:
Ο
μπαμπάς
μου»,
«September») θα μοιραστεί με τους
συμμετέχοντες την εμπειρία της από
το χώρο του κινηματογράφου, αλλά
και από τα εργαστήρια του ΜΙΚ (η
ίδια έχει πάρει μέρος αρκετές φορές).
Μια εφετινή πρωτιά του ΜΙΚ είναι η
δυνατότητά της να δέχεται πλέον
δημιουργούς πέρα από τα σύνορα
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Έχοντας
λάβει αιτήσεις από 71 projects και
133 σεναριογράφους, σκηνοθέτες
και παραγωγούς, επέλεξε 66 κινηματογραφιστές με 30 σενάρια ταινιών
μεγάλου μήκους από 11 χώρες της
ΕΕ και 6 χώρες εκτός ΕΕ. Σχέδια από
την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, τη Σερβία
και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα παρουσιαστούν στη Νίσυρο.
Τέλος, θέλοντας, να διευρύνει τον
ρόλο που καλείται να παίξει στην
εγχώρια κινηματογραφική πραγματικότητα, το ΜΙΚ εγκαινιάζει εφέτος
συνεργασίες με Φεστιβάλ Κινηματογράφου (Νύχτες Πρεμιέρας, Syros
IFF) και εικαστικούς φορείς (Στέρνα
Residency), για να στηρίξει καθιερωμένες αλλά και ανερχόμενες δημιουργικές προσπάθειες.
Ανάμεσα στις ταινίες που υλοποιήθηκαν μετά τη Νίσυρο και διακρίθηκαν ανήκουν οι «Πουθενά στην
Αφρική» της γερμανίδας Καρολίνε
Λινκ (Οσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης
ταινίας 2003), «Hounded» της γερμανίδας Αντζελίνα Μακαρόνε (Χρυσή
Λεοπάρδαλη 2006 στο φεστιβάλ του
Λοκάρνο) «Edouart» της Αγγελικής
Αντωνίου (Χρυσή Αντιγόνη 2007 στο
φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογράφου
του
Μονπελιέ)
και
«Attenberg» της Αθηνάς Τσαγκάρη
που στο 67ο φεστιβάλ Βενετίας
απέσπασε το Βραβείο Volpi γυναικείας ερμηνείας για την Αριάν Λαμπέντ.

Το τέταρτο διεθνές συνέδριο για την
Εξέργεια, την Ανάλυση Κύκλου Ζωής
και την Αειφορίας (ELCAS) θα λάβει
χώρα στην Νήσο Νίσυρο μεταξύ 12
και 14 Ιουλίου. Η εναρκτήρια τελετή
του συνεδρίου θα γίνει την 12η
Ιουλίου, ημέρα Κυριακή και ώρα
10.00 πμ. στο Ζωσιμοπούλειο Θέατρο στο Μανδράκι της Νήσου Νισύρου. Το συνέδριο οργανώνεται από
τον Διεθνή Οργανισμό Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας και Χημείας
(SETAC), σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων
Εθνών
(United
Nations
Environment Program / SETAC Life
Cycle Initiative) και μια σειρά από
Ελληνικά και Ευρωπαικά πανεπιστήμια.

Nisyros Ιsland, Greece
12-19 July 2015
1st NISYROS CONFERENCE
ON
AUTOMORPHIC REPRESENTATIONS
&
RELATED TOPICS
This international conference will focus
on automorphic
representations and
related topics in harmonic analysis.

Organized by
Yiannis Sakellaridis
and the
Department of Mathematics of
the National Technical University of Athens.

Στις 25-27 του ερχόμενου Σεπτέμβρη
θα οργανωθεί στο Μανδράκι της
Νισύρου συνάντηση μεταξύ των
αρχιτεκτόνων της Δωδεκανήσου και
του Νομού Μούγλων της Τουρκίας
(εκτείνεται απέναντι από τα Δωδεκάνησα και φθάνει νοτιότερα από
το Φετιγιέ). Η φετινή συνάντηση στη
Νίσυρο θα είναι η 8η στη σειρά των
τριήμερων συναντήσεων που οργανώνονται κάθε χρόνο εναλλάξ στη
Δωδεκάνησο και στην Τουρκία.
Το όφελος για τον τουρισμό, τον
πολιτισμό και την οικονομία κάθε
νησιού, στο οποίο οργανώνεται η
συνάντηση είναι αυτονόητο.

Έκθεση: «Στα Λουτρά»

Επιμέλεια: Ξένια Καλπακτσόγλου
Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:
Πάκυ Βλασσοπούλου, Χρυσάνθη
Κουμιανάκη, Αλεξάνδρα Μπαχτσετζή, Κοσμάς Νικολάου, Ντόρα Οικονόμου, Poka-Yio.
Η Νίσυρος είναι μύθος ή πραγματικότητα; To ηφαίστειο δεν λέει να
κοιμηθεί, οι αναθυμιάσεις του υδρόθειου κυριαρχούν και σε πολλά
σημεία κατά μήκος των ακτών του
νησιού αναβλύζει ζεστό νερό δημιουργώντας άφθονες θερμές πηγές με
ιαματικές ιδιότητες.
Ο οργανισμός Sterna καλεί έξι
καλλιτέχνες να δημιουργήσουν νέα
έργα στο ιστορικό κτήριο των Λουτρών στο Μανδράκι έχοντας ως
σημείο αφετηρίας τον απόκοσμο
χαρακτήρα της Νισύρου και ως στόχο
την ενεργοποίηση ενός χώρου που
κάποτε υπήρξε τόπος ίασης, απομόνωσης αλλά και συνάντησης.
Το κτήριο των Λουτρών υπερβαίνει
τον ρόλο του ως απλού χώρου όπου
φιλοξενείται μια εικαστική έκθεση
και γίνεται ένα ζωντανό πρόσωπο,
ένας ακόμη συμμετέχοντας. Έτσι
χτίζεται στα Λουτρά ένα εναλλακτικό
θέρετρο, ένας κόσμος παρατήρησης
και ανταλλαγής με κεντρική ιδέα το
ζωντανό συναπάντημα με τους
ανθρώπους του νησιού.
Η έκθεση Στα Λουτρά δανείζεται τον
τίτλο της από το αυτοβιογραφικό
έργο του Έρμαν Έσσε, στο οποίο ο
συγγραφέας περιγράφει το διάστημα
που πέρασε στην λουτρόπολη Μπάντεν της Ελβετίας, την καθημερινότητά του και την (όχι πάντα) αρμονική
συμβίωση με τους υπόλοιπους
επισκέπτες.
Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσση
έκδοση με τα έργα των καλλιτεχνών
και θεωρητικό κείμενο της επιμελήτριας Ξένιας Καλπακτσόγλου.
Ο κατάλογος αποτελεί τεκμήριο της
έκθεσης αλλά λειτουργεί και ως ένα
«ημερολόγιο» της διαδικασίας των
δημιουργών κατά την παραμονή τους
στο νησί και στον χώρο των Λουτρών.
Εγκαίνια 30 Ιουλίου στις 8:30μ.μ. με
έργο της Αλεξάνδρα Μπαχτσετζή & dj
δράση της LiesVanborm
Καθημερινά 6-9μ.μ.

Δίνεται η ευκαιρία σε επισκέπτες από
την Τουρκία να γνωρίσουν το νησί και
κινείται η τοπική αγορά στο τέλος της
τουριστικής περιόδου. Να σημειωθεί ότι
ο αριθμός των Τούρκων επισκεπτών
υπολογίζεται τουλάχιστον σε 70 άτομα
των δε Ελλήνων σε 40 – 50 μαζί με τους
αρχιτέκτονες του εργαστηρίου αρχιτεκτονικής. Στόχος των διοργανωτών και
των δύο πλευρών είναι να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, όσο το δυνατόν
περισσότεροι ντόπιοι κάτοικοι, δεδομένου ότι τα θέματα του εργαστηρίου
αρχιτεκτονικής αφορούν το νησί τους,
ενώ τα έργα των αρχιτεκτόνων που
εκτίθενται, την ευρύτερη περιφέρεια της
Δωδεκανήσου και της απέναντι περιοχής.

Οι Γιατροί του Κόσμου
Οι Γιατροί του Κόσμου μέσω του προγράμματος ιατρικού ελέγχου «Υγεία για
Όλους» προσφέρουν παιδιατρικό,
γυναικολογικό και οφθαλμολογικό
διαγνωστικό έλεγχο σε γυναίκες και
παιδιά που κατοικούν σε περιοχές της
ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.
Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται στο γυναικείο πληθυσμό είναι η
γυναικολογική κλινική εξέταση, η
ψηλάφηση μαστού, μαθήματα ψηλάφησης στήθους και ενημέρωση για
τον τρόπο μείωσης των κινδύνων
ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και
μήτρας, το τεστ ΠΑΠ, ο ενδοκολπικός
υπέρηχος, ο οφθαλμολογικός έλεγχος, το καρδιογράφημα, ο υπέρηχος
άνω/κάτω κοιλίας και η μέτρηση
χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων και
διαβήτη.
Στον παιδικό πληθυσμό παρέχεται
παιδιατρικός διαγνωστικός έλεγχος,
οφθαλμολογικός έλεγχος, καρδιογράφημα, υπέρηχος άνω/κάτω κοιλίας, μέτρηση χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων και
διαβήτη ενώ τέλος υπάρχει η δυνατότητα
παιδικού εμβολιασμού και παροχής
παιδιατρικής φαρμακευτικής αγωγής.

Επέμβαση στον ΧΑΔΑ
Ο χώρος του ΧΑΔΑ, κοινώς σκουπιδότοπος, έχει πλήρως διαμορφωθεί
με την ταφή όλων των απορριμμάτων και την περαιτέρω επέκταση του
χώρου. Το σημείο που αποτελούσε
εστία μόλυνσης τώρα έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη αλάνα που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος οικοδομικών υλικών του
Δήμου Νισύρου και χώρος παρκινγκ
μεγάλων οχημάτων. Ο χώρος θα
διαμορφωθεί περαιτέρω έτσι ώστε
να είναι πιο ομαλό το έδαφος και να
διασφαλιστεί η ασφάλεια του.

Κολονάκια στο Μουσείο

Τοποθετήθηκαν κολονάκια έξω από
το Μουσείο και θα ενωθούν με
αλυσίδα για προστασία του εξωτερικού χώρου. Παρά την καταγγελία
που έγινε, οι εργασίες συνεχίστηκαν
με παρέμβαση της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας

