Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι
Έχει περάσει κιόλας ένας χρόνος από τότε που αναλάβαμε την διακυβέρνηση του Δήμου των Νισυρίων. Έχουν αλλάξει πολλά, απαιτούνται
να αλλάξουν ακόμη περισσότερα. Ο μεγάλος αγώνας για την αναγέννηση της Νισύρου συνεχίζεται με αμείωτο σθένος. Η ομάδα μας, το
δημοτικό συμβούλιο της ΠΕΚΑΝ, όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στον Δήμο, η συντριπτική πλειοψηφία της Νισύρικης κοινωνίας, δουλεύουμε όλοι μαζί και προσπαθούμε να περιορίσουμε τα λάθη που κάνουμε, προσπαθούμε να αριστοποιήσουμε το διαθέσιμο χρόνο
εργασίας που έχουμε και να αυξήσουμε την απόδοση μας για το καλό όλων.
Η Νίσυρος 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 της γης λαό της Νισύρου και τη
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. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί, στο ίδιο καράβι, με χρέος να γίνουμε κοινωνοί τού μεγάλου αγώνα για την πρόοδο και την ευημερία της
Νισύρου, χωρίς εφησυχασμό, χωρίς καθυστερήσεις. Προχωρούμε πάντα εμπρός με αισιοδοξία και σιγουριά για το αύριο της Νισύρου μας. Προχωρούμε μπρός
έχοντας αναδείξει αυτό το μικρό διάστημα διακυβέρνησης της Νισύρου, μια άλλη νοοτροπία, ένα άλλο ήθος, ένα άλλο τρόπο λειτουργίας χωρίς να υπάρχει σε καμία
από τις αποφάσεις μας ίχνος λαϊκισμού. Προχωρούμε με οδηγό την αλήθεια και το συμφέρον της Νισύρου. Οι αποφάσεις μας δεν είναι βασισμένες στις πρόσκαιρες
δημοσκοπήσεις αλλά στο άμεσο και έμμεσο όφελος της πατρίδας. Προχωρούμε με όραμα και σχέδιο βασισμένα στην ρεαλιστική ουτοπία όπως την έχουμε διασαφηνίσει προεκλογικά. Δίνουμε με ανιδιοτέλεια το είναι μας απέναντι στις πολλαπλές πιέσεις, απέναντι στην γραφειοκρατία, απέναντι στις άχαρες αντιπαλότητες,
στους ανόητους διαγκωνισμούς και στις ιδιοτελείς βλέψεις.
Έχουμε ανοίξει μια νέα ιστορική περίοδο για τη Νίσυρο βασισμένη στην αρετή του καθενός πολίτη που συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια μέσα από την οποία
εκτρέφεται η ελπίδα και κυοφορείται το μέλλον της Νισύρου. Όλα τα εφόδια και τα υλικά υπάρχουν, υπάρχει το πείσμα του αγώνα για επιτυχία, και θα επιτύχουμε.
Όπως έχω πει, προχωρούμε μπρός, πέντε βήματα μπρός και ένα πίσω, το ένα πίσω της απειρίας και της προφύλαξης εκ των έσω. Η Ιστορία μάς χάρισε τη μεγάλη της
ευκαιρία να είμαστε η δύναμη εκείνη που θα αλλάξει νοοτροπίες και δομές. Ο δυναμισμός του φρέσκου, του καινούργιου και του άσπιλου, για την νέα πορεία της
Νισύρου είναι παρών, ο αγώνας είναι δύσκολος. Η Νίσυρος σταδιακά αλλά αποφασιστικά βρίσκει το δρόμο της και οδηγείται προς το ξέφωτο. Κανένας Νισύριος δεν
ονειρεύτηκε με μιας τον παράδεισο. Ο δρόμος μπροστά μας είναι πολύ μακρύς.
Ο λαός της Νισύρου έβγαλε εισιτήριο χωρίς επιστροφή, και αυτή η δημοτική αρχή δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Ο λαός της Νισύρου, οι απανταχού Νισύριοι, μας
εμπιστεύονται για την ειλικρίνειά μας αλλά και γιατί γνώριζε από πριν ότι ο δρόμος που θα έχουμε να βαδίσουμε δεν θα είναι εύκολος, αλλά ανηφορικός. Και μας
στηρίζει γιατί αντιλαμβάνεται ότι εμείς 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 με σαφήνεια ότι πλέον
δεν υπάρχει μια νέα δημοτική αρχή αλλά μια άλλη δημοτική αρχή, διαφορετικής υφής και πάστας. Που παλεύει για ισονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, που έχει εφαρμόσει διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Τίποτα στα κρυφά, όλα στο φώς. Η πορεία μας είναι πορεία για το αύριο της πατρίδας.
Καλώ όλους τους απανταχού της γης Νισύριους να ενεργοποιηθούν ακόμη περισσότερο στο ζωγράφισμα της νέας Νισύρου.
Χριστοφής Ι. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων

Δεκαπενταύγουστο στη Νίσυρο

Το αδιαχώρητο στη Νίσυρο το πρώτο
εικοσαήμερο του Αυγούστου. Λίγο η
κρίση, λίγο τα capital controls, συνέβαλαν στη συσσώρευση των μετακινήσεων των επισκεπτών τις μέρες του
Αυγούστου.
Με συμμετοχή χιλιάδων επισκεπτών
ολοκληρώθηκε το πανηγύρι της
Παναγιάς στη Νίσυρο. Οι εθελοντές
μας φρόντισαν για την άψογη εξυπηρέτηση των προσκυνητών, όσο για
την ποιότητα και τη νοστιμιά του
φαγητού που προσφέρθηκε ακούστηκαν τα καλύτερα λόγια.
Τα δύο βράδια στον χορό, τα Νισύρικα δικά μας βιολιά πήραν φωτιά,
ξεσηκώνοντας το κόσμο σε χορούς
που κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα.
Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους να
τους αξιώσει η Παναγιά να επισκεφτούν και του χρόνου το νησί μας.

Στην Κυρά

Παλιές καλές εποχές έζησαν όσοι
παραβρέθηκαν στα πανηγύρια της
Κυράς, τόσο το δεκαπενταύγουστο
όσο και στα εννιάμερα. Άψογη
οργάνωση, εξαιρετικό φαγητό υπό
τους ήχους Νισύρικης μουσικής,
ασταμάτητο χορό και γλέντι μέχρι τις
πρωινές ώρες. Αξίζουν συγχαρητήρια
στα μέλη της οργανωτικής επιτροπής
και στους δεκάδες εθελοντές, που
πέραν της φροντίδας του μοναστηριού εξασφαλίζουν και την άρτια
οργάνωση των πανηγυριών.

Το Δημοψήφισμα στη Νίσυρο
Συντριπτική επικράτηση του ΟΧΙ
έναντι του ΝΑΙ ήταν το αποτέλεσμα
του δημοψηφίσματος στη Νίσυρο.
Ειδικότερα, επί συνόλου 706 ψηφισάντων, το ΟΧΙ έλαβε 497 ψήφους
(ποσοστό 73,85%) και το ΝΑΙ 176
ψήφους (ποσοστό 26,15%).

Ο κ. Τσουκαλάς στη Νίσυρο

Το Δήμαρχο επισκέφθηκε στο γραφείο του ο Νισύριος ομογενής της
Αμερικής Νίκος Τσουκαλάς που
διαμένει στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Τσουκαλάς είναι ισόβιο μέλος του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου
των ΗΠΑ και παραμένει εν ενεργεία
παρά το προχωρημένο της ηλικίας
του. Διακεκριμένη προσωπικότητα
γνωστή σους διεθνείς νομικούς
κύκλους, για το κύρος του, τη βαθειά
νομική του σκέψη και την προσήλωσή του στην περί δικαίου αντίληψη.
Δήλωσε ενθουσιασμένος από τις
ομορφιές και τα αξιοθέατα του
νησιού ενώ του δόθηκε η ευκαιρία
να γνωρίσει από κοντά τα Νικειά
γενέτειρα των προγόνων του.
Ο κ. Τσουκαλάς τιμά την Νίσυρο
στην Αμερική όπως την τιμούν οι
χιλιάδες Νισύριοι που αποτελούν
τους καλύτερους πρέσβεις της Νισύρου στη μεγάλη αυτή χώρα.

Ο ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

Τη Νίσυρο επισκέφθηκε ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος
συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του
ΓΕΣ Αντιστράτηγο Βασίλειο Τελίδη
και τον Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο
Ευγένιο. Συνοδεία με τον Δήμαρχο
Χριστοφή Κορωναίο ο υπουργός
επισκέφθηκε το ΔΑΝ Νισύρου, το
Ε.Φ. Παναγίας Κυράς και έφθασαν
στο χωριό Νικειά που ήπιαν καφέ με
τους
κατοίκους
του
χωριού.
Με τον Δήμαρχο συζήτησαν την
δημιουργία νέου σύγχρονου στρατοπέδου στο νησί και επίσης την συμβολή των ενόπλων δυνάμεων για την
διάνοιξη και ασφαλτόστρωση δρόμων στο νησί.

Νέος προγραμματισμός εκτελέσεως εργασιών για τον οξό

Αύγουστος, ο μήνας της Παναγίας, ο ευλογημένος μήνας της Μητέρας όλων μας
που μας δείχνει αγάπη, στοργή, καλοσύνη, παρηγοριά, παντοδυναμία, σοφία, μας
ανακουφίζει από κάθε πόνο και θλίψη, μας γεμίζει ηρεμία, χαρά, ειρήνη, όνειρο,
φώς και ελπίδα.
Ο Αύγουστος για τη Νίσυρο είναι ο μήνας της Παναγίας Σπηλιανής που φέρνει
τους απανταχού Νισύριους κοντά της, να προσκυνήσουν και να γιορτάσουμε όλοι
μαζί, να ξαναζήσουν τα παιδικά τους χρόνια και να ανταμώσουν φίλους από όλα
τα πέρατα της γης.
Αύγουστος, ο μήνας της Παναγίας της Κυράς που μας υποδέχεται όλους στην
εξοχική της κατοικία να προσκυνήσουμε και να γιορτάσουμε.
Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού για τη Νίσυρο που γεμίζει κόσμο, που
γεμίζει γλέντια, χαρούμενες φωνές, που στο δρόμο πάντα συναντάς γνωστούς από
τα ξένα.
Ο φετινός Αύγουστος πέρασε στην ιστορία ως ο πρώτος Αύγουστος των πολυποίκιλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο Αύγουστος της καθαριότητας και της υποδοχής
των επισκεπτών μας. Ο πρώτος Αύγουστος των αγώνων για μια καινούργια Νίσυρο. Ο Αύγουστος του συνεχιζόμενου αγώνα για το αύριο της Νισύρου, του αγώνα
με τις καθημερινές μάχες για να σταθούμε αντάξιοι απέναντι στο λαό της Νισύρου
που μας έδωσε τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία αυτού του τόπου, των μαχών που
θα μας βγάλουν μπροστά, των αγώνων που σβήνουν το παλιό και όλους που με
κάθε τρόπο προσπαθούν να μας κρατήσουν καθηλωμένους στο παρελθόν, των
αγώνων που στέλνουν στα χρονοντούλαπα της ιστορίας τους απολογητές του
παρελθόντος.
Ο Αύγουστος της σιγουριάς ότι τους λογαριασμούς που ανοίξαμε με την ιστορία
της Νισύρου με τη νίκη μας στις εκλογές πριν ένα χρόνο θα τους αποπληρώσουμε
με τον καλύτερο τρόπο. Ο Αύγουστος των ανακαινισμένων Λουτρών με τους καινούργιους λουτήρες που τους χαίρονται οι επισκέπτες της Νισύρου χωρίς να
γνωρίζουν ότι περάσαμε από συνεχείς καταγγελίες για να κάνουμε το αυτονόητο,
να πετάξουμε το παλιό, το βρώμικο, το λιγδιασμένο και να βάλουμε το καινούργιο,
το λαμπερό, το καθαρό.
Ο Αύγουστος της πρωτοπόρου έκθεσης στους καθαρούς χώρους των ερειπωμένων
κτηρίων των λουτρών, των κτηρίων που για πρώτη φορά καθαρίστηκα και δείχνουν το πλούτο της αρχιτεκτονικής τους, της αρχιτεκτονικής που ήθελαν να καταστρέψουν τα σχέδια των ανιστόρητων` τους προλάβαμε, ο κόσμος όλος θαύμασε
αυτό το μοναδικά όμορφο κτήριο που ζητά να βγει από τη λήθη και να ξαναγίνει
πηγή πλούτου και θαυμασμού για τη Νίσυρο, και είμαστε εδώ να το κάνουμε.
Ο Αύγουστος της εργασίας για δεκάδες νέους και νέες Νισύριους με τις θέσεις που
εξασφαλίσαμε από διάφορους οργανισμούς, νέοι και νέες που καταγγέλθηκαν σε
12 υπηρεσίες από ανώνυμους(;) πατριώτες(;) ότι δήθεν δουλεύουν χωρίς ασφάλεια με στόχο να υποχρεώσουν το Δήμο μας να πληρώσει πρόστιμο 300,000 ευρώ.
Ο Δήμος μας μετά από τους ελέγχους που υπεβλήθηκε, μετά από ταλαιπωρίες που
όλοι στο Δήμο περάσαμε, όχι μόνο δεν καταδικαστήκαμε αλλά βγήκαμε πολλοί
δυνατότεροι και πολύ σοφότεροι για το πόσο κακό μπορούν να κάνουν στην πατρίδα που την πολεμούν αυτοί που έχουν χάσει τη μάσα. Ο λαός της Νισύρου
γνωρίζει και ξέρει να κρίνει.
Χριστοφής Ι. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων

Προσλήψεις εποχιακών
Ο Δήμος μας, μετά από κατάλληλες
ενέργειες έχει πάρει την έγκριση και
έχει προχωρήσει στην υπογραφή
συμβάσεων 51 θέσεων εποχιακών
υπαλλήλων. Μια ανάσα για την κοινωνία στους δύσκολους καιρούς. Ειδικότερα:
10 θέσεις οκτάμηνης διάρκειας συμπεριλαμβανομένων δυο οδηγών,
10 πεντάμηνης διάρκειας από τον
ΟΑΕΔ, 4 θέσεις τρίμηνης διάρκειας για
την πυρασφάλεια, 12 θέσεις δίμηνης
διάρκειας για την ΔΗΤΟΥΡΕΝ, 6 θέσεις
πεντάμηνης διάρκειας για την ΔΗΚΕΝ,
5 θέσεις δίμηνης διάρκειας για την
ΔΗΚΕΝ, 2 θέσεις οκτάμηνης διάρκειας
για την ΔΗΚΕΝ, 2 θέσεις οκτάμηνης
διάρκειας για την ΔΕΥΑΝ.

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

ΕΠΙΣΚΕΨΗ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ


Τη Νίσυρο επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης
κ. Χατζημάρκος Γεώργιος . Την Κυριακή 308-2015 στο Δημαρχιακό Μέγαρο είχε
τρίωρη συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον
Αντιδήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν τα έργα
σε εξέλιξη και τα νέα έργα του Δήμου. Έγινε
αναφορά στο έργο αντιστήριξης του οξού
της Μονής της Παναγίας Σπηλιανής το οποίο
έχει σταματήσει και υποσχέθηκε ότι το έργο
θα γίνει με τις σωστές προδιαγραφές.
Επίσης έγινε συζήτηση για το έργο των ΧΥΤΑ
που και αυτό είναι σταματημένο και μετά το
πέρας της σύσκεψης επισκέφθηκε το χώρο
του έργου και το χώρο του ΧΑΔΑ. Μεγάλη
συζήτηση έγινε για την ύδρευση – αποχέτευση και την έλλειψη υποδομών. Ο Περιφερειάρχης υποσχέθηκε ότι θα συμβάλλει
τα μέγιστα στην εγκατάσταση μονάδας
βιολογικού καθαρισμού που είναι απαραίτητη για την Νίσυρο.
Η συζήτηση έκλεισε με το θέμα της ενίσχυσης του αθλητικού συλλόγου «Πολυβώτη»
και την επιδιόρθωση του γηπέδου. Ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε ότι θα διατεθούν
150.000 ευρώ για την δημιουργία κερκίδων,
ιατρείου και αλλαγή καουτσούκ.














Στις 11 Αυγούστου το πρωί, ημέρα Τρίτη, πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του
Δημάρχου σύσκεψη στην οποία παρακάθισαν : ο Δήμαρχος Χριστοφής Ι.
Κορωναίος, η κυρία Τσιμπούκη Αγγελική, Πολιτικός Μηχανικός, προϊσταμένη
της Διεύθυνσης τεχνικών έργων Δωδεκανήσου, ο κ. Νικόλαος Λυμπερόπουλος,
Πολιτικός Μηχανικός, επιβλέπων του έργου, ο κ. Γιώργος Τσομπανάκης, Πολιτικός Μηχανικός της Περιφέρειας, ο ανάδοχος του έργου κ. Νίκος Μαλτέζος, ο
Ηγούμενος της Μονής αιδεσιμότατος πατήρ Στέφανος, ο Αντιδήμαρχος κ.
Μελαχροινάκης Ευάγγελος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Καρπαθάκης και
ο κ. Νικόλαος Γιαννιός, Πολιτικός Μηχανικός, με την ιδιότητα του προσωπικού
συμβούλου του Δημάρχου επί τεχνικών έργων.
Κατά την σύσκεψη συζητήθηκαν τα αίτια της καθυστέρησης των εργασιών του
έργου, παρά την δεσμευτική συμφωνία της 10ης Μαρτίου και η εξ αυτής ανάγκη χορηγήσεως παράτασης στον συμβατικό χρόνο της εργολαβίας.
Παράλληλα αναγνωρίστηκε η ανάγκη αναθεωρήσεως ορισμένων εργασιών
δεδομένου ότι έχει πλέον καταστεί γνωστό και πασιφανές ότι μετά την δημοσιοποίηση της άποψης του μελετητή, καθηγητή κ. Ευσταθίου Λέκκα με την
οποίαν συντάσσεται και η προϊσταμένη του έργου αρχή, ότι είναι δηλαδή
ανεφάρμοστη στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο μέρος του έργου η εγκεκριμένη μελέτη λόγω των ομολογουμένων από τον μελετητή απροβλέπτων συνθηκών αλλά κυρίως λόγω των αστοχιών, παραλήψεων και αντιφάσεών
της, αλλά και διότι φαίνεται πως δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση για την
ολοκλήρωση της.
Ακολούθησε επίσκεψη επιτόπου του έργου και αφού έγινε επιθεώρηση όλων
των μέχρι σήμερα παρεμβάσεων συμφωνήθηκε η αναμόρφωση του προγράμματος εκτελέσεως των εργασιών με την σύνταξη μιας νέας ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και του σχετικού Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών
Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) για τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες
οι οποίες καίτοι προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου, δεν έχουν
παραδόξως περιληφθεί στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο του.
Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε:
Η σφράγιση των ρωγμών αποκολλήσεως των τοίχων παρά την στέψη του
λόφου, τόσο προς την Τάβλα του Γιαλού, όσο και προς τους χοχλάκους, από τα
δάπεδα όπισθεν αυτών συνεπεία εμφανίσεως προσφάτων ανατρεπτικών
τάσεων, ώστε να μην εισχωρήσουν όμβρια εις το σώμα του βράχου, πράγμα
που θα προκαλέσει αύξηση του κινδύνου ανατροπής των υφισταμένων τοίχων
Ολοκλήρωση των εργασιών στεγάνωσης και αποστράγγισης των ομβρίων εις την στέψη του πρανούς.
Σημειακές παρεμβάσεις εις το μέτωπο του πρανούς για την εξασφάλιση
ενιαίας γωνίας κλίσης η οποία να απαγορεύει την διολίσθηση επιφανειακών
μαζών, στο μέτρο του δυνατού.
Αποφυγή περεταίρω επιβάρυνσης των επιφανειακών σαθρών πετρωμάτων
με την προσθήκης έτερων τοίχων εκ σκυροδέματος και αργών λίθων κατά την
όψη του πρανούς.
Στεγανοποίηση σημειακών μικρών επιφανειακών τμημάτων του πρανούς
που έχουν μικρή γωνία κλίσης με ελαφρό σκυρόδεμα με όπλιση εξ απλού
πλέγματος, ώστε να αποτραπεί η απορρόφηση ομβρίων.
Ελάφρυνση του κόστους του προβλεπομένου παρά τον πόδα του πρανούς
στεγάστρου με την κατάργηση εργασιών που δεν προσφέρουν τίποτα στην
αντοχή και στην επιλεγείσα από την μελέτη λειτουργικότητά του.
Τοποθέτηση του προβλεπομένου από την μελέτη καταλλήλου ανοξείδωτου
πλέγματος για την απόσβεση ανατρεπτικών τάσεων που αναμένεται να εμφανισθούν, σε αυστηρά επιλεγμένα αυξημένης επικινδυνότητας σημεία του
προσώπου του πρανούς.
Επιλογή ανοξείδωτων αγκυρίων και ειδικών εποξειδικών τσιμεντοειδών
ενεμάτων για τις αγκυρώσεις που θα απαιτηθούν για την ασφαλή σε ικανό
βάθος και επί υγιούς βράχου, στερέωση του πλέγματος.
Για την ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος προγραμματισμού απαιτείται η
άμεση επαφή και συνεννόηση όλων των ενδιαφερομένων μερών, ήτοι των
εκπροσώπων της Υπηρεσίας και του Αναδόχου με τον εκπρόσωπο του Τεχνικού
Συμβούλου του Δήμου, ώστε να επιτευχθεί το άρτιο το ικανό και το εφικτό,
στον εναπομείναντα χρόνο και με την εναπομείνασα πίστωση.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Η Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου
Νισύρου, σε συνεργασία με Μορφωτικό
Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο
Νισύρου καθώς και το Σύλλογο Γυναικών
Νισύρου, καταφέραμε να οργανώσουμε
ένα ιδιαίτερα αξιόλογο πολιτιστικό
πρόγραμμα για το καλοκαίρι ρου 2015.
Με γνώμονα πάντα ότι η τέχνη είναι ο
Πολιτισμός, γιατί μέσα από αυτή ερμηνεύεις την ψυχή σου με την ψυχή του
θεατή ή του ακροατή, το εμπλουτίσαμε
με Μουσικές , Θεατρικές, Αθλητικές,
Κινηματογραφικές, Εικαστικές, Παρουσιάσεις βιβλίων, Νισυριακή Αμφικτιονία,
καθώς και με δραστηριότητες που
σχετίζονται με τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου μας.
Σκοπός μας με το πολιτιστικό πρόγραμμα
αυτό, ήταν πέραν της ψυχαγωγίας, να
αναδείξουμε την ιδιαίτερη φυσιογνωμία
του νησιού μας.
Συνοπτικά αναφέρουμε: το παραδοσιακό
γλέντι του ΜΠΕΣΝ στην Ευαγγελίστριατη θεατρική παράσταση καραγκιόζητη διοργάνωση του beach volleyτη
μουσική βραδιά στα Νικειά με τους
Απόστολο Χατζηχρήστο , Γιώργο τη
θεατρική παράσταση με τίτλο «Η βέρα»
στο Δημοτικό Σχολείοτην προβολή των
ταινιών «Το μαντολίνο του Λοχαγού
Καρέλι» και «Σεβάχ ο Θαλασσινός» στο
Δημοτικό Σχολείοτην εικαστική έκθεση
«στα Λουτρά» του οργανισμού
Sternaτην χοροεσπερίδα των αποδήμων Νισυρίων στην Ευαγγελίστριατο
Παιδικό θέατρο με τίτλο «Ο κύριος Κιχ
και το μυστικό κουτί των ήχων»τη
συναυλία της Φωτεινής Βελετσιώτου στο
λιμάνιτην γιορτή της σουμάδας στο
Ηρώοντη «Μουσική Παράσταση» με
την Κλεονίκη Δεμίρη στη φωνή και τον
Νεοκλή Νεοφυτίδη στο πιάνο την 1η
Νισυριακή Αμφικτιονίατη μουσική
βραδιά στον Εμπορειό με τριμελές
παραδοσιακό σχήματην αφήγηση
λαϊκών παραμυθιών υπό τους ήχους
ζωντανής μουσικής στο Δημοτικό
Σχολείοτη συναυλία των Group Parody
στο γήπεδοτην παρουσίαση του βιβλίου «Λεξικό του Ιδιώματος της Νισύρου¨του Μιχάλη Σανδαλίδη στο Ζωσιμοπούλειοτη μουσική βραδιά στο Ηρώον
με τη Ηχογέννεσητην Ηφαιστειάδα στο
Δημοτικό Σχολείο Εμπορειούτη συναυλία από τις «μικρές Περιπλανήσεις»
στους Πάλουςτη συναυλία στα Νικειά
της Άννας Νικητιάδη μαζί με εξαμελές
σχήματη συναυλία του Νότη Μαυρουδή και της Αναστασίας Μουτσάτσου στο
Κάστροτο «Συναξάρι της παράδοσης»
από τις «Ομάδες Ελένης»την έκθεση
παραδοσιακής φορεσιάς από όλη την
Ελλάδα.

Καταγγελιών συνέχεια…
Ο Δήμος μας δέχθηκε έλεγχο από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Κώ ύστερα
από καταγγελία στον Εισαγγελέα και
σε 13 κρατικές και μη υπηρεσίες, ότι
28 συμπατριώτες μας, στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι, απασχολούνται παράνομα χωρίς καμία
σύμβαση, σε διάφορες θέσεις. Το
κλιμάκιο έκανε έλεγχο, ζήτησε στοιχεία τα οποία παρασχέθηκαν αμέσως, δείχνοντας ότι ο Δήμος δουλεύει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εργάζεται για το κοινό συμφέρον, άοκνα, με διάθεση, φιλοδοξία
και πρόγραμμα. Διαβεβαιώνουμε
τους πολίτες της Νισύρου, τους
απανταχού Νισύριους, ότι κάνουμε
το καλύτερο για αυτούς όπως τους
υποσχεθήκαμε και μας τίμησαν με
την ψήφο τους.
Λυπούμαστε για τον αόρατο καταγγέλοντα ή καταγγέλλοντες, αδύναμο
ή αδύναμους, που κρύβονται πίσω
από ανύπαρκτο πρόσωπο. Θα επανέλθουμε σύντομα με εκτενή αναφορά.

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΑ ΝΙΚΕΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
της 1ης Νισύρικης Αμφικτιονίας την
Κυριακή 9 Αυγούστου. Εκπρόσωποι των
Νισυρίων απ’ όλα τα μέρη που κατοικούν
Νισύριοι έλαβαν μέρος στις εργασίες. Τα
θέματα που συζητήθηκαν ήταν πολυποίκιλα και αφορούσαν την Νίσυρο και τους
Νισύριους της διασποράς.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Ηλίας Καματερός
όπου απηύθυνε χαιρετισμό. Χαιρετισμό
έστειλε ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου
Ελληνισμού κ. Μιχαήλ Κόκκινος, ο
βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος
Κόνσολας και πολλοί άλλοι.
Ο Νισύριος αρχιτέκτονας Γιώργος Τσιρώνης έκανε παρουσίαση με θέμα την
αρχιτεκτονική της Νισύρου και της
παράδοσης.
Ο κ. Γιώργος Σακελλαρίδης, δραστήριο
μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου, παρουσίασε θέματα που αφορούν το
περιβάλλον της Νισύρου.
Η Δήμητρα Καφετζιδάκη, δασκάλα στην
Νίσυρο, έκανε αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία στην
Νίσυρο και προτάσεις για την λύση τους.
Ο Νισύριος μηχανικός κ. Νίκος Γιαννιός
παρουσίασε το θέμα που αφορά τις
εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στη Ιεαρά Μονή
Παναγιάς Σπηλιανής Νισύρου.
Ο κ. Τάκης Κώτης έκανε παρουσίαση με
θέμα τη συμβολή της τηλεϊατρικής στην
δημόσια υγεία. Ανέφερε ότι εντός ενός
του επόμενου μήνα θα γίνουν τα εγκαίνια της τηλεϊατρικής στην Νίσυρο.
Ο κ. Μιλτιάδης Λογοθέτης έκανε μια
σύντομη παρουσίαση των προσπαθειών
οργάνωσης των Δωδεκανησίων της
διασποράς.
Ο δικηγόρος κ. Δημήτριος Καραγεώργης αναφέρθηκε στην λειτουργία της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα ελλείμματα που υπάρχουν.
Ο Νισύριος πρώην υπουργός τουρισμού
κ. Γιώργος Νικητιάδης έκανε αναφορά
στα θέματα του τουρισμού και της
τουριστικής ανάπτυξης της Νισύρου.
Τέλος ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Ι. Κορωναίος έκανε εκτενή απολογισμό του
έργου της Δημοτικής Αρχής για το πρώτο
έτος. Ακολούθησε συζήτηση, παρεμβάσεις και προτάσεις για το καλύτερο αύριο
της Νισύρου.
Η εκδήλωση έκλεισε με ομιλίες των μελών
της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Νίκου
Ανδριώτη και κ. Γιάννη Χαρτοφύλη.
Αποφασίστηκε να ξεκινήσει η προσπάθεια
καταγραφής όλων των απανταχού Νισυρίων για να μπορεί ο Δήμος να έχει επαφή
με όλους, με τα νέα μέσα τεχνολογίας.
Η 2η Νισύρικη Αμφικτιονία θα λάβει
χώρα στις 6 – 7 Αυγούστου 2016.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αλλαγής
όλων των καλυμμάτων της κεντρικής
δεξαμενής παροχής νερού του Μανδρακίου στην περιοχή του γηπέδου.
Τα καλύμματα των δεξαμενών είχαν
να αλλαχθούν από τότε που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά. Επίσης
στις δεξαμενές έχει προγραμματισθεί
να γίνει περίφραξη για λόγους ασφάλειας.

Ξεκίνησαν και προχωρούν με
γοργούς ρυθμούς οι εργασίες για
την δημιουργία πάρκινγκ στα
Νικειά. Ο χώρος βρίσκεται στην
είσοδο του χωριού και θα μπορεί
να εξυπηρετεί γύρω στα 20 αυτοκίνητα. Στόχος είναι η δημιουργία
και άλλων θέσεων πάρκινγκ στο
χώρο πίσω από το μουσείο. Με την
ολοκλήρωση του έργου αυτού θα
έχουν αποκτήσει πάρκινγκ το
Μανδράκι, οι Πάλοι και τα Νικειά.
Για τον Εμπορειό έχει συνταχθεί
μελέτη και τη χειμερινή περίοδο θα
ξεκινήσουν οι εργασίες.

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Τοποθετήθηκαν καλαίσθητες πινακίδες σήμανσης σε πολλά σημεία του
οικισμού του Μανδρακίου για την
διευκόλυνση των επισκεπτών στο νησί
και την ανάδειξη των σημείων ενδιαφέροντος του οικισμού. Τα μουσεία
μας, οι εκκλησίες μας και όλα τα
σημεία ενδιαφέροντος γίνονται τώρα
πιο ευκολοπρόσιτα στους επισκέπτες.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια των πινακίδων έκανε η ζωγράφος του νησιού
μας Λιάνα. Ετοιμάζονται πινακίδες για
όλους τους οικισμούς.

Λουτρά
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες από το
συνεργείο του Δήμου για την πλήρη
αναμόρφωση της ανατολικής πτέρυγας των Δημοτικών Ιαματικών Λουτρών.

Η Έκθεση «Στα Λουτρά»

Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Στα Λουτρά» στο δυτικό τμήμα Λουτρών που
διοργάνωσε ο οργανισμός Sterna.
Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 30 Ιουλίου και λειτούργησε όλο τον Αύγουστο.

Αναμόρφωση πλατείας
Αναμορφώθηκε η πλατεία στην περιοχή του Λευκαντιού. Τοποθετήθηκαν
καλαίσθητα παγκάκια και συμμαζεύτηκε ο αγαπημένος αυτός χώρος των
κατοίκων της περιοχής.

Ξεκίνησαν οι εργασίες ταξινόμησης
και αρχειοθέτησης ολόκληρου του
αρχείου του δήμου. Ένα μεγάλο
μέρος του αρχείου βρίσκεται στην
αποθήκη του δήμου, άγνωστο για
πόσα χρόνια, με αποτέλεσμα να
υπάρξει αλλοίωση του αρχείου.
Με το πέρας των εργασιών, το
αρχείο που στην ουσία είναι η
ιστορία του Δήμου μας, θα βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του ΚΕΠ
όπου θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι μελετητές και όλοι οι
ενδιαφερόμενοι για την ανεύρεση
πληροφοριών από το παρελθόν.

ΘΕΜΑ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΩΝ
Αποτελεί ύψιστο καθήκον της Δημοτικής
αρχής να ελέγξει τη νομιμότητα όλων
των χρησικτησιών που γίνονται για να
προστατεύσει την δημόσια περιουσία
και να προστατεύσει τις ιδιοκτησίες των
πατριωτών μας που απουσιάζουν από
τη Νίσυρο.
Ο Δήμαρχος Νισύρου έστειλε επιστολή στον πρόεδρο των Συμβολαιογράφων Ελλάδας που απευθύνεται
σε όλους τους συμβολαιογράφους
με θέμα τις χρησικτησίες στη Νίσυρο. Η επιστολή έχει ως εξής:
ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Συμβολαιογράφων
Ελλάδος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Όλους τους συμβολαιογράφους της Ελλάδος Κτηματολόγιο Α.Ε
ΘΕΜΑ: «Συμβόλαια χρησικτησίας
στην Νίσυρο»
Κύριε Πρόεδρε,
Επειδή είμαστε καινούρια Δημοτική
Αρχή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι προκειμένου να
τηρήσουμε τον νόμο και τα συμφέροντα του Δήμου, ότι για κάθε
πιθανό συμβόλαιο το οποίο βασίζεται στην «χρησικτησία» να συνοδεύεται από βεβαίωση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας. Η
απόφαση αυτή γίνεται για λόγους
προληπτικούς και ουσιαστικούς και
για να αποφευχθούν φαινόμενα
καταπάτησης δημοσίων εκτάσεων.
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία η οποία θα
διευκολύνει κάθε προσπάθειά σας
στην τήρηση του νόμου.
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος
Χριστοφής Ι. Κορωναίος

Η Εταιρεία Νισυριακών Μελετών
παρουσίασε στη Νίσυρο το βράδυ
της Τετάρτης 12ης Αυγούστου το
«ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΝΙΣΥΡΟΥ» που συνέταξε ο γνωστός
από το πολυσχιδές συγγραφικό του
έργο και την ενασχόλησή του με τα
τοπικά ιδιώματα των νησιών μας,
δόκιμος συγγραφέας, συμπατριώτης
μας Μιχάλης Σκανδαλίδης.
Η πολυτελής έκδοση κατέστη εφικτή,
με την ανάληψη της χορηγίας από το
ζεύγος των συμπατριωτών μας
Μιχάλη και Άννας Φραζή.
Το λεξικό παρουσίασαν η φιλόλογος
και συγγραφέας Μαρία ΤουλαντάΠαρισίδη και ο συντάκτης του Μιχάλης Σκανδαλίδης.

Επίσκεψη του καθηγητή της Γεωλογίας V. Dietrich στο Δήμο Νισύρου

Το Δήμαρχο επισκέφθηκε στο γραφείο του ο καθηγητής γεωλογίας του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ETH Zurich) της Ζυρίχης κύριος
Volker J. Dietrich. Ο κ. Volker ήταν υπεύθυνος του προγράμματος GEOWARM,
που στόχο είχε την παρακολούθηση του ηφαιστείου. Έγινε εκτενής συζήτηση
για το θέμα της σεισμικότητας του ηφαιστείου και της επαναλειτουργίας του
παρατηρητηρίου στον Εμπορειό. Ο κ. Volker έστειλε την παρακάτω επιστολή
στο Δήμο. «Μετά την εκτενή συζήτηση με τον Δήμαρχο Νισύρου καθηγητή
Χριστοφή Κορωναίο την 10η Αυγούστου, με βάση τα ερωτήματα που μου
υπεβλήθησαν σχετικά με την δραστηριότητα του ηφαιστείου στη Νίσυρο και
την παρακολούθηση του θέλω να πω τα εξής:
Η παρακολούθηση του ηφαιστείου είχε ξεκινήσει ενεργά κατά τη διάρκεια ενός
μεγάλου διεθνούς ευρωπαϊκού προγράμματος, το GEOWARN 1999-2003, που
περιελάμβανε πολλούς κλάδους της επιστήμης της γης. Το αποτέλεσμα ήταν
μια ολοκληρωμένη κατανόηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας, η οποία έχει
τεκμηριωθεί σε πολλές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η
παρακολούθηση του ηφαιστείου συνεχίστηκε και μετά το 2003 μέσα από
επιμέρους εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, όπως:
α. Μικροσεισμικότητα (Microseismicity) της ηφαιστειακής περιοχής Κω -Yali –
Νίσυρος
β. Καθορισμός της παραμόρφωσης του εδάφους στη περιοχή του ηφαιστείου
της Νισύρου με ιντερφερομετρικές τεχνικές με GPS και το SAR, από διάφορες
επιστημονικές ομάδες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών
γ. Μετρήσεις θερμοκρασίας, αναλύσεις των φυσικών αερίων και ανάλυση των
υδάτων (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης ισοτόπων) της Φουμαρολικής
(fumarolic) δραστηριότητας από επιστήμονες από διαφορετικά Ιταλικά και Γερμανικά Πανεπιστήμια, καθώς και από το "Παρατηρητήριο Vesuviano Νάπολη"
δ. Πετρολογική και μάγμα-δυναμική έρευνα σε συνδυασμό με την τομογραφική μοντελοποίηση από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας
(ETH Zurich) . Η σεισμικότητα ελέγχεται από τη συνεχή καταγραφή από μόνιμους σταθμούς εντός του Ελληνικού Ενοποιημένου Σεισμολογικού Δικτύου
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Όλα τα επιστημονικά δεδομένα του ηφαιστείου της Νισύρου από την αρχή της
έρευνας, περίπου πριν 130 χρόνια, θα παρουσιαστεί σε ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό βιβλίο που θα περιλαμβάνει λεπτομερή γεωλογικό χάρτη από την
εταιρεία Springer, στην εκδοτική σειρά "Ηφαίστεια του Κόσμου", το 2016, με
υπεύθυνο σύνταξης ομάδα του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης (ETH).
Το υπάρχον Ηφαιστειακό παρατηρητήριο στον Εμπορειό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τώρα και στο μέλλον από τα εθνικά και διεθνή επιστημονικά ηφαιστειακά προγράμματα που συνδέονται με την πρόληψη των φυσικών κινδύνων, και θα πρέπει να συντονίζεται από τον Δήμο της Νισύρου.
Σήμερα, και στο εγγύς μέλλον, η Νίσυρος είναι και θα είναι ένα ήρεμο μη
εκρηκτικό, αλλά ενεργό ηφαίστειο σε μια περιοχή υψηλής γεωδυναμικής
αναταραχής, με πιθανότητα σοβαρής σεισμικής και υδροθερμικής επικινδυνότητας.

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΔΑ

Ο Δήμος Νισυρίων διοργάνωσε σε
συνεργασία με την σκηνοθέτη κ.
Ελένη Αλεξανδράκη προβολή ταινιών από όλο τον κόσμο που αφορούν στα ηφαίστεια. Οι ταινίες
προβλήθηκαν στο Παρατηρητήριο
του Εμπορειού από 16 έως και 21
Αυγούστου 2015. Ο Δήμος Νισυρίων
θα προσπαθήσει να κάνει θεσμό και
να διαδώσει στο πανελλήνιο αυτή
την εβδομάδα του κινηματογράφου
που αφορά στα Ηφαίστεια. Για το
νησί μας το ηφαίστειο αποτελεί
παράγοντα της δημιουργίας του και
ταυτόχρονα είναι στοιχείο της ταυτότητας του.
Η εβδομάδα της Ηφαιστειάδας θα
αναδείξει την συμβολή του ηφαιστείου στην έμπνευση για δημιουργία κινηματογραφικών έργων.

Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο διεθνές συνέδριο Μαθηματικών
με τίτλο «Nisyros Conference on
Automorphic Representations &
related topics» που διοργανώθηκε
από τον Γιάννη Σακελλαρίδη και τη
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ
από τις 12 μέχρι και τις 19 Ιουλίου
στις εγκαταστάσεις του νέου Γυμνασίου – Λυκείου Νισύρου. Στο συνέδριο συμμετείχαν 25 ερευνητές και
φοιτητές από χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το
Ισραήλ και την Ιαπωνία. Η ποιότητα
των ομιλιών ήταν υψηλή και οι
επισκέπτες περιηγήθηκαν στις ομορφιές του νησιού μας και δήλωσαν ενθουσιασμένοι. Ο Γιάννης
Σακελλαρίδης σχεδιάζει τη διοργάνωση του συνεδρίου σε ετήσια βάση.

4ο Διεθνές Συνέδριο ELCAS

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες
του τέταρτου διεθνούς συνεδρίου για την
Εξέργεια, την Ανάλυση Κύκλου Ζωής και
την Αειφορίας (ELCAS) που έλαβε χώρα
στην Νίσυρο μεταξύ 12 και 14 Ιουλίου.
Το συνέδριο διοργανώθηκε 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 Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
Τα θέματα που εξετάστηκαν αφορούσαν την θερμοδυναμική ανάλυση των
συστημάτων με την χρήση της εξεργειακής ανάλυσης, τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις με την χρήση του εργαλείου
της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, και την
βιωσιμότητα των συστημάτων. Παρουσιάστηκαν 45 εργασίες με αναφορά
στην θεματολογία του συνεδρίου που
εμπεριείχαν αποτελέσματα ερευνών και
υπήρξε μια πολύ γόνιμη ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων
για τις νέες εξελίξεις στους επιστημονικούς
χώρους
του
συνεδρίου.
Το επόμενο συνέδριο καθορίστηκε
για την περίοδο 9-11 Ιουλίου 2017
στη Νίσυρο.
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου ELCAS,
Καθ. Χριστοφής Ι. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων

Τα έργα της γνωστής Γερμανίδας
εικαστικού Weege Weege εκτέθηκαν
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της
Νισύρου από τις 10/7 μέχρι τις 16/8
2015, πλάι πλάι με τα ζωγραφικά
σκαθάρια του Έλληνα street artist
Δημήτρη Ντόκου, γνωστού μας από
τις παρεμβάσεις του σε τοίχους της
πρωτεύουσας καθώς και από την
έκθεση «No Respect» πέρυσι την
άνοιξη στη Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών.

