«Δε ζυγιάζω, δε μετρώ, δε βολεύομαι! Ακολουθώ το βαθύ μου χτυποκάρδι»
Νίκος Καζαντζάκης
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι,
το ερώτημα «που πήγαν τα λεφτά;;;» είναι ερώτημα που έχει η συντριπτική πλειοψηφία των Νισύριων, είναι ερώτημα για το οποίο περιμένουν απάντηση, είναι ερώτημα που για πολλούς μπορεί να αποτέλεσε τον καταλύτη για την πρωτοφανή νίκη της ΠΕΚΑΝ. Πού πήγαν
τόσα εκατομμύρια που εισέπραξε ο Δήμος από το Γυαλί; Πού πήγαν τα χρήματα από τις τεράστιες επιδοτήσεις που εισέπραξε η ΔΕΥΑΝ; Σε
τί συνίσταται το έργο της ΔΗΚΕΝ από την ίδρυσή της έως σήμερα και τελικά γιατί ιδρύθηκε; Γιατί να υπάρχει έλλειμμα στην ΔΗΤΟΥΡΕΝ;
Ο Οχτώβρης είναι ο μήνας που ξεκίνησε το ξεγύμνωμα μιας σαθρής διοίκησης που οδήγησε το δήμο Νισύρου στο τέλμα. Είναι λάθος της
δημοτικής αρχής της ΠΕΚΑΝ να αργοπορήσουμε τόσο πολύ ώστε να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι για να υπάρξει φώς. Το μόνο ελαφρυντικό που υπάρχει είναι η
αργοπορία των θεσμών. Τον Ιούνιο του 2014 με επιστολή μου στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης είχα ζητήσει τον πλήρη οικονομικό έλεγχο του Δήμου Νισύρου προτού αναλάβουμε. Δεν πήρα ποτέ απάντηση. Τον Οκτώβριο του 2015 στην επίσκεψή μου στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μου εδόθη επιστολή η
οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο τον Αύγουστο του 2014 που ανακοίνωνε ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος ελλείψει συγκεκριμένων στοιχείων ή καταγγελιών. Η επιστολή αυτή δεν ήρθε ποτέ στα χέρια μου. Εμείς αναλάβαμε την 1η Σεπτέβρη του 2014. Όμως, κάλιον αργά παρά ποτέ…
Τώρα όλα στο φώς, τα πάντα όλα, ό,τι υπάρχει. Η κοινωνία δεν θα ησυχάσει εάν δεν υπάρξει πλήρης διαλεύκανση των πάντων. Είναι ανάγκη να σταματήσουν οι
ψίθυροι. Όλα στη φόρα και στα όργανα ελέγχου, τα ψεύτικα τιμολόγια, τα «τιμολόγια εξυπηρέτησης» όπως ομολόγησε ένας «τιμολογιοπώλης», ήταν πολλοί οι
τιμολογιοπώλες, και πάντα με το αζημίωτο. Τα μετρητά που πληρωνόντουσαν για ανεξόφλητους λογαριασμούς… Τα τιμολόγια για έργα που δεν έγιναν ποτέ, το
τοιχίο στου Παπακώστα έχει χτιστεί επανειλημμένως, η σύνδεση αποχέτευσης του Εμπορειού έχει πληρωθεί χωρίς να γίνει, οι τσιμεντοστρώσεις είναι αρκετές για
να καλυφθεί όλο το επαρχιακό δίκτυο, τα ποσά για μεταφορές με ενοικιαζόμενα λεωφορεία είναι εξωφρενικά, τα πεντοχίλιαρα είναι εκατοντάδες, τα είδη υγιεινής
που αγοράστηκαν μπορούν να υπερκαλύψουν τις ανάγκες της Ρόδου, το ανύπαρκτο ελαιοτριβείο, κλπ. κλπ., κλπ….
Ο πρώτος χρόνος της Δημοτικής αρχής της ΠΕΚΑΝ υπήρξε ο χρόνος της αναστήλωσης του Δήμου σε όλα τα επίπεδα, ο χρόνος νοικοκυρέματος, ο χρόνος της καταγραφής της περιουσίας του Δήμου αφού δεν υπάρχει περιουσιολόγιο, δεν είναι αστείο, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη η περιουσία του Δήμου Νισύρου. Ο πρώτος
χρόνος υπήρξε ο χρόνος της συντήρησης των κτηρίων του Δήμου. Ακόμη και το δημαρχείο ήταν υπό κατάρρευση, σήμερα αποτελεί κόσμημα, η επισκευή των Λουτρών και η εγκατάσταση νέων λουτήρων, η επισκευή του ξενώνα, η επισκευή του ιατρείου, η επισκευή των κτηρίων του πρώην ΚΑΠΗ και η δημιουργία του κέντρου
αλληλεγγύης, η εξ ολοκλήρου επισκευή του Δημοτικού Σχολείου, η ανακατασκευή των υπό διάλυση κτηρίων της αφαλάτωσης, η πλήρης επιδιόρθωση του Καρβαΐνειου Σχολείου στους Πάλους . Η σύνδεση δύο γειτονιών του Μανδρακίου με το αποχετευτικό σύστημα, “32 χρόνια περίμενα αυτό το έργο”, έλεγε ένας συμπατριώτης μας. Η Νίσυρος καθαρίστηκε, το λιμάνι έλαμπε όλη την τουριστική περίοδο, οι επισκέπτες μιλούσαν για την καθαριότητα του νησιού. Η πλατεία των Ηρώων
άλλαξε όψη, έγινε ανθρώπινη, το μνημείο ανακαινίστηκε και προστέθηκαν τα ονόματα όλων των Νισύριων που έλαβαν μέρος στον Α’ και Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Στον
Εμπορειό καθαρίστηκαν και επιδιορθώθηκαν παλιά μονοπάτια εντός του οικισμού, μονοπάτια απροσπέραστα για πολλά χρόνια. Μονοπάτια καθαρίστηκαν στο
Μανδράκι, η πλατεία των Νικειών άλλαξε όψη χωρίς τα καλώδια και με την επισκευή του κτηρίου, επισκευές σε διάφορα σημεία στα Νικειά. Στους Πάλους έγινε
εκβάθυνση της Μαρίνας, οχτώ χιλιάδες κυβικά άμμου μεταφέρθηκαν στις παραλίες. Υπάρχει πολλή δουλειά ακόμη να γίνει. Όλα αυτά επετεύχθησαν με μηδαμινό
κόστος γιατί έγιναν από δωρεές υλικών και με το συνεργείο του Δήμου, το συνεργείο που απαρτίζεται από εργαζόμενους που ήταν ξεχασμένοι στο παρελθόν…, και
η πρόοδος συνεχίζεται…
Χριστοφής Ι. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

Έφθασε στη Νίσυρο το πρώτο λεωφορείο δώρο στο Δήμο Νισυρίων του
Νισύριου της Αμερικής Κωνσταντίνου
Βλάχου. Το λεωφορείο είναι 32
θέσεων και μάρκας Mercedes. Παρών στο λιμάνι για την παραλαβή του
λεωφορείου ήταν ο Δήμαρχος κ.
Χριστοφής Κορωναίος μαζί με τον κ.
Βλάχο και πλήθος Νισύριων. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον κ. Βλάχο για
την προσφορά του. Η προσφορά
αυτή για άλλη μια φορά δείχνει με
τον πιο γλαφυρό τρόπο τη δυναμική
των απανταχού Νισύριων και αναδεικνύει την πολιτική της δημοτικής
αρχής για το συντονισμό ολόκληρης
της ανά τον κόσμο κοινότητας των
Νισυρίων. Το λεωφορείο θα παραμείνει στην αποθήκη του Δήμου έως
ότου τακτοποιηθούν όλα τα απαιτούμενα διαδικαστικά θέματα για να
κυκλοφορεί νόμιμα.

Υγειονομική Περίθαλψη
Ο Δήμος Νισύρου ενημερώνει τους
μόνιμους κατοίκους του νησιού, ότι
σύμφωνα με το ΦΕΚ 1357 Τεύχος
Δεύτερο που εκδόθηκε την 1 Σεπτεμβρίου 2010 και την αριθμό
απόφασης Φ. 700/ΑΔ218421/Σ. 560
παρέχεται το δικαίωμα Υγειονομικής Περίθαλψης σε Στρατιωτικό
Νοσοκομείο στους μόνιμους κατοίκους της Νισύρου.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 3
παρέχεται το δικαίωμα της εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο 401 ΓΣΝΕ στους μόνιμους κατοίκους της Νισύρου. Δικαιολογητικό προσδιορισμού της μόνιμης κατοικίας αποτελεί η σχετική
βεβαίωση του Δημάρχου όπου
κατοικεί μόνιμα ο υποψήφιος με
αριθμό πρωτοκόλλου και πρόσφατη
ημερομηνία έκδοσης (μέχρι 3 μήνες).
Η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή
η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν αποτελούν αποδεικτικό
στοιχείο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε. Δ

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς –
προληπτικής ιατρικής των Ενόπλων
Δυνάμεων στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου
πραγματοποιήθηκε αποστολή Διακλαδικής Υγειονομικής Ομάδας όπου έφθασαν
στο νησί μας με το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ και διενήργησαν ιατρικές εξετάσεις στους κατοίκους της Νισύρου. Συμμετείχαν 7 γιατροί
με τις εξής ειδικότητες: Παθολόγος,
Χειρούργος, Γυναικολόγος, Ουρολόγος,
Καρδιολόγος, Παιδίατρος και Οδοντίατρος.
Επίσης ομάδα καλλιτεχνών αποτελούμενη από 30 άτομα πραγματοποίησε συναυλία με ποιοτικά μουσικά ακούσματα
στην Πλατεία Ηρώων, καθώς και θεατρική
παράσταση με τα παιδιά του Δημοτικού
σχολείου. Στο δημοτικό σχολείο μέρος της
ομάδας καλλιτεχνών ζωγράφισε παραστάσεις της μαθητικής ζωής στον τοίχο της
εισόδου του δημοτικού σχολείου.
Επιπροσθέτως έδωσαν τρόφιμα για τις
ανάγκες του Κέντρου Αλληλεγγύης του
Δήμου Νισύρου που λειτουργεί καθημερινό συσσίτιο για τους έχοντας ανάγκη
συμπατριώτες μας.

Οι Βουλευτικές Εκλογές

Άνετη επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ και στη
Νίσυρο προέκυψε από τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της
20ης Σεπτεμβρίου 2015.
Συγκεκριμένα:
ΣΥΡΙΖΑ 36,35%, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
22,11%. ΑΝΕΛ 10,05%, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 9,05%, ΚΚΕ 6,87%, ΕΠΑΜ
5,03%, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 3,69%, ΛΑΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 2,51%, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1,68%, ΠΟΤΑΜΙ 1,01%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,67%
Στα Δωδεκάνησα, ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό
34,51% εκλέγει τρεις βουλευτές, τους
κυρίους Νεκτάριο Σαντορινιό, Δημήτρη
Γάκη και Ηλία Καματερό, η ΝΔ με
ποσοστό 28,05% εκλέγει έναν βουλευτή
τον κ. Μάνο Κόνσολα και το ΠΑΣΟΚ με
ποσοστό 9,52% εκλέγει βουλευτή τον κ.
Δημήτρη Κρεμαστινό.

1η ΣΕΠΤΕΒΡΗ 2015 - ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ
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
Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο

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

Δήμαρχος παραβρέθηκε στο Σύλλογο
Νισυρίων Αθηνών «Ο Γνωμαγόρας»
όπου έλαβε χώρα συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου και μέσα
σε εγκάρδιο κλίμα έγινε συζήτηση για
θέματα που αφορούν την Νίσυρο.
Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου ο Δήμαρχος παραβρέθηκε σε εκδήλωση μνήμης
για τους πεσόντες Έλληνες Αιγυπτιώτες
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου προσκεκλημένος του συλλόγου Ελλήνων Αιγυπτιωτών. Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο
Νισύριος Γιώργος Οικονομίδης.

Ταξίδι Δημάρχου στην Αθήνα

Τη Δευτέρα 12/10/2015 ο Δήμαρχος

Χριστοφής Κορωναίος παραβρέθηκε
στην έναρξη του Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: Τουριστικοί ΛιμένεςΜαρίνες. Στη συνέχεια συναντήθηκε με
τον Δήμαρχο Κώ κο Γιώργο Κυρίτση και
συζήτησαν θέματα που αφορούν στη
συνεργασία των Δήμων Νισύρου και Κώ
κυρίως την τεχνική υποστήριξη του Δήμου
Κώ προς τον Δήμο Νισύρου.
Το βράδυ της ίδιας μέρας είχε συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρίας Dow
Chemical για θέματα που αφορούν τις
μεμβράνες που χρησιμοποιεί ο Δήμος μας
στην αφαλάτωση.
Την Τρίτη ο Δήμαρχος είχε συνάντηση
με τον Διοικητή της Β' Υγειονομικής
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου κο
Νίκο Καρβούνη. Η συνάντηση που
διήρκεσε περισσότερο απο δύο ώρες είχε
ως θέμα την πλήρη Ιατρική κάλυψη των
αναγκών της Νισύρου. Επίσης συνάντηση
είχε και με τον υποδιοικητή της Β' περιφέρειας κο Χαραλάμπη Πλάτση σχετικά με
το θέμα της Τηλε-ϊατρικής. Το βράδυ της
Τρίτης παραβρέθηκε σε εκδήλωση που
οργάνωσε η εταιρία Grand Thorton στο
Μέγαρο Μουσικής με θέμα την Ελληνική
Οικονομία.
Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το πρωί ο
Δήμαρχος είχε πολύωρη συνάντηση στο
Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα που
αφορούν στην Τουριστική Ανάπτυξη της
Νισύρου. Την ίδια μέρα συναντήθηκε με
εκπροσώπους Επενδυτών για την ανοικοδόμηση των Ιαματικών Λουτρών του
νησιού μας. Επίσης, είχε συνάντηση με
εκπροσώπους του ΜΙΚ για την επίλυση
του θέματος πληρωμών που εκκρεμεί.
Το πρωί της Πέμπτης ο Δήμαρχος είχε
συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής
άμυνας κύριο Πάνο Καμμένο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και σε εγκάρδιο
κλίμα συζήτησαν θέματα που αφορούν το
νέο Στρατόπεδο στη Νίσυρο, την επιδιόρθωση δρόμων του νησιού από την
ΜΟΜΑ και θέματα που αφορούν την
ανάπτυξη της Νισύρου.
Το βράδυ της ίδιας μέρας ο Δήμαρχος
παραβρέθηκε στην συνεδρίαση της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου
Αιγαίου, όπου συζήτησε τα θέματα που
αφορούν την αφαλάτωση. Με τον πρόεδρο της Π.Ε.Δ κ. Φώτη Χατζηδιάκο
συζήτησε το πρόβλημα της χρηματοδότησης της αφαλάτωσης.
Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου το
πρωί της ο Δήμαρχος είχε μια σειρά
συναντήσεων με θέμα την επιδιόρθωση
των Ιαματικών Λουτρών.
Στις 10:30 είχε συνάντηση με τον
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Γιαννέλη, με τον οποίο είχε συνομιλία
πέρα των δυο ωρών με κύριο θέμα την
χρηματοδότηση της αφαλάτωσης. Μετά
από επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών ο κ. Γιαννέλης επιβεβαίωσε την
πρόθεση του Υπουργείου να χρηματοδοτήσει τον Δήμο με 120.000 ευρώ μέχρι
τέλος Οκτωβρίου. Συζητήθηκαν επίσης
θέματα που αφορούν την νησιωτική
πολιτική και την νεοσύστατη επιτροπή
νησιωτικής πολιτικής στην οποία προΐσταται ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. Γιαννέλης πρότεινε τον Δήμαρχο σαν μέλος στην ομάδα επιτροπής
Πανεπιστημιακών καθηγητών.
Στις 13:30 ο Δήμαρχος βρέθηκε στο
γραφείο του Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή, στον
οποίο κατέθεσε στοιχεία που αφορούν τη
διαχείριση του Δήμου τα τελευταία έτη.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας ο
Δήμαρχος είχε συνάντηση με τους καθηγητές της σχολής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λάγιο και κ. Παπαδημητρίου για την εγκατάσταση σεισμογράφου στο Ηφαίστειο μέχρι το τέλος
Νοεμβρίου. Στη συνέχεια συναντήθηκε με
τον καθηγητή του ΕΜΠ κ. Βλαστό για την
σύνταξη μελέτης για το κυκλοφοριακό.»

Επίσκεψη κλιμακίου ιατρών
της Λέσχης Lions της Ρόδου
Στη Νίσυρο παραβρέθηκε κλιμάκιο ιατρών
της Λέσχης Lions της Ρόδου με το πρόγραμμα «προσφορά στην υγεία για τους
κατοίκους της Νισύρου», την 1-3 Οκτωβρίου.
Τους γιατρούς συνόδευσε αποστολή
της Λέσχης Λάιονς Ρόδου αποτελούμενη
από 80 περίπου άτομα που έδωσαν ζωή
στο νησί αυτές τις δύο μέρες. Οι Λάιονς
προσέφεραν δωρεάν στο Δήμο μας δύο
απινιδωτές.
Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό Σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων ωρών, για τη χρήση απινιδωτών, στην αίθουσα του Ζησιμοπούλειου,
με εκπαιδευτή τον Πρόεδρο της Λέσχης
ιατρό Καρδιολόγο Παύλο Μπακίρη,
εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτή της «Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής
Αναζωογόνησης», το οποίο παρακολούθησαν 15 κάτοικοι του νησιού.
Όλοι οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν
τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό
μέρος κα θα παραλάβουν τη σχετική
βεβαίωση πιστοποίησης από την «Ελληνική Εταιρία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης», μέσω του Δήμου Νισύρου,
στον οποίο και θα αποσταλούν.
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, κλιμάκιο αποτελούμενο από 13 γιατρούς διαφόρων
ειδικοτήτων εξέτασαν δωρεάν τους κατοίκους. Συνολικά εξετάσθηκαν 84 περιστατικά και δόθηκαν οι κατάλληλες ιατρικές
οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή κατά
περίπτωση.
Το σύνολο των συμμετεχόντων μελών των
Λεσχών Ρόδου, «Ηλιούσα» Ρόδου και
«Ιπποκράτη» Κω, μαζί με τους γιατρούς, το
Δήμαρχο Νισύρου και τον Πρόεδρο του
Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου
Αιγαίου κ. Θωμά Σωτρίλλη, μετέβησαν στο
ηφαίστειο, όπου εγκατέστησαν τον πρώτο
εξωτερικό απινιδωτή. Στη συνέχεια η
αποστολή αποτελούμενη από 80 άτομα,
μετέβη στα Νικειά της Νισύρου, όπου ο
Πρόεδρος της Λέσχης και η Επιτροπή
Υγείας εγκατέστησαν το δεύτερο απινιδωτή σε χώρο του Γεωλογικού Μουσείου.
Η Λέσχη Ρόδου, υποσχέθηκε στο Δήμαρχο
να αναλάβει τη φιλοξενία και εκπαίδευση
πριν από τη νέα τουριστική περίοδο, όσων
προσληφθούν από το Δήμο για να εργαστούν στο ηφαίστειο και στα Νικιά, εφόσον
δεν έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην παροχή
πρώτων βοηθειών και στη χρήση εξωτερικού απινιδωτή.
Ο Δήμος Νισυρίων ευχαριστεί θερμά τη
Λέσχη Λάιονς Ρόδου για αυτή την προσφορά τους.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός στα Σχολεία
μας (Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο –
Λύκειο Νισύρου). Ο Δήμαρχος Νισύρου
κ. Χριστοφής Ι. Κορωναίος παραβρέθηκε στα δύο Σχολεία και στον
τον χαιρετισμό του ευχήθηκε στους
μαθητές μια δημιουργική χρονιά και
εξέφρασε την υποστήριξη του στα
θέματα που αφορούν στην παιδεία στην
Νίσυρο. Τα σχολικά κτήρια έχουν ανακαινισθεί πλήρως από το συνεργείο του
Δήμου δημιουργώντας ένα όμορφο
περιβάλλον για τους μαθητές και τους
διδασκάλους.

Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (1)

Στις 20-10-2015 και χωρίς προηγούμενη προφορική ενημέρωση, υπάλληλοι της ΔΕΗ ΑΕ προχώρησαν σε
διακοπή της παροχής ρεύματος
χαμηλής τάσης στο εργοστάσιο
αφαλάτωσης στη Νίσυρο. Η παροχή
αυτή ηλεκτροδοτεί το αντλιοστάσιο
που στέλνει νερό στο Μανδράκι και
στους Πάλους αλλά και την μονάδα
πόσιμου νερού.
Η συνολική οφειλή, για τη συγκεκριμένη παροχή, ανέρχεται στα
22.335,00 και αφορά σε κατανάλωση
από το 2012 μέχρι σήμερα.
Η ΔΕΥΑΝ έχει κάνει διακανονισμό
100 δόσεων με την ΔΕΗ για το οφειλόμενο ποσό των 90.000 ευρώ της
παροχής ρεύματος υψηλής τάσης.
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 63.000,00 € (εξήντα
τρείς χιλιάδες ευρώ) το έτος, από τις
240.000,00 € των προηγούμενων
ετών. Αυτό το ποσό δεν έχει εισπραχθεί ακόμη για το 2015. Πέραν των
90.000 ευρώ και άλλων 22.335 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 η αύξηση εισροών χρηματικών πόρων.
Τα προηγούμενα επτά (7) χρόνια
πριν την ανάληψη των καθηκόντων
της παρούσας δημοτικής αρχής, 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 ούτε οι εργαζόμενοι,
ούτε η ΔΕΗ, ούτε οι αναγκαία συντήρηση του εξοπλισμού της αφαλάτωσης.
Η απορρόφηση της ΔΕΥΑΝ από το
δήμο αποτελεί τη μόνη λύση του
προβλήματος που έχει δημιουργηθεί
με την αλόγιστη σπατάλη των εκατομμυρίων των προηγούμενων ετών
αφού τελειώσει ο οικονομικός έλεγχος.

Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (2)

Οι τρείς από τους πέντε εργαζόμενους
στην Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης
και Αποχέτευσης Νισύρου (ΔΕΥΑΝ)
τερμάτισαν μετά από συνάντηση που
είχαν με το Δήμαρχο Νισύρου την
επίσχεση εργασίας στην οποία είχαν
προβεί με τις εξώδικες δηλώσεις που
κοινοποιήθηκαν στην επιχείρηση την
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για
τρείς μήνες λόγω έλλειψης χρημάτων
στην ΔΕΥΑΝ. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν όπως έγινε
αναφορά στο προηγούμενο δελτίο
τύπου βρίσκεται σε άσχημη οικονομική κατάσταση με χρέη που υπερβαίνουν τις 250,000 ευρώ, χρέη που
κληρονόμησε η σημερινή δημοτική
αρχή από την προηγούμενη.
Στη συνάντηση με τους εργαζόμενους
ο Δήμαρχος τους παρέθεσε στοιχεία
για την μεγάλη σπατάλη, για την
αλόγιστη χρήση πόρων τα τελευταία
χρόνια. Ένα μεγάλο ποσό χρημάτων
της εταιρείας σπαταλήθηκε στην
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού το
οποίο δεν είχε καμία σχέση με την
ΔΕΥΑΝ. Ενδεικτικά το 2007 οι μισθοί
του έκτακτου προσωπικού ήταν
170.000 ευρώ και του τακτικού
191.000 ευρώ. Το 2010 οι μισθοί του
έκτακτου προσωπικού ήταν 59.000 και
του τακτικού 240.000 ευρώ. Κατά την
διάρκεια της επταετίας 2007 – 2013 οι
μισθοί του τακτικού ανήλθαν σε
1.338.000 και του έκτακτου προσωπικού σε 643.545 ευρώ. Το σύνολο των
μισθών ανήλθε σε 2.097.000 ευρώ.
Ενώ οι ετήσιες επιδοτήσεις για την
αφαλάτωση στα χρόνια πριν την
εφαρμογή των μνημονίων έφταναν
τις 300.000 ευρώ, από το 2014 έγιναν
περικοπές και έφτασαν τις 63.000 και
το 2015 η επιδότηση είναι μηδενική.
Ο Δήμος μας κάνει κάθε προσπάθεια
για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η
παροχή νερού στους κατοίκους της
Νισύρου.

Έργα σε εξέλιξη

Έγινε αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση του δρόμου προς το Μοναστήρι
του Σταυρού.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την
ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου. Η οροφή του σχολείου έχει
επιδιορθωθεί εξ ολοκλήρου με την
δωρεά όλων των υλικών που απαιτούντο από τους αδελφούς Γιαννίδη. Οι αδελφοί Γιαννίδη παραχώρησαν στο Δήμο όλα τα μονωτικά
υλικά και το πισσόχαρτο για την
επιφάνεια 400 τ.μ.
Οι εργασίες έγιναν από το συνεργείο του Δήμου.
Ο Δήμος Νισύρου ευχαριστεί τους
αδελφούς Γιαννίδη για την συνεχιζόμενη προσφορά τους στο νησί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνεχίζονται
οι εργασίες στον
προαύλιο χώρο του ΓυμνασίουΛυκείου από το συνεργείο του Δήμου για την κατασκευή γηπέδου
καλαθοσφαίρισης και βόλεϊ.

Θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες
ασφαλτόστρωσης της περιφερειακής οδού που οδηγεί από τον Άγιο
Νικήτα στο Παλιόκαστρο. Το έργο
αυτό χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με κονδύλια που προέρχονται από το ΕΣΠΑ. Ο Δήμος μας
υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης
του έργου τον Νοέμβριο του 2014
και η έγκριση του έγινε τον Μάρτιο
του 2015. Παράλληλα θα ξεκινήσει
και η τσιμεντόστρωση τμημάτων
του δρόμου από το Παλιόκαστρο
στο ηφαίστειο.
Ταξινόμηση και Αρχειοθέτηση
μέρους του Αρχείου του Δήμου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής των δυο κτηρίων της αφαλάτωσης που στεγάζουν τις αντλίες
υψηλής και χαμηλής πίεσης. Τα
κτήρια βρίσκονταν υπό κατάρρευση
τα τελευταία χρόνια.

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ οι εργασίες της
κατασκευής του μνημείου πεσόντων
με την τοποθέτηση και της ασπίδας
στην κορυφή.
Με λαμπρότητα εορτάστηκε η επέτειος του ΟΧΙ του Ελληνικού λαού το
1940 και η Εθνική Αντίσταση.
Πλήθος κόσμου πλημμύρισε τους δρόμους
και την Πλατεία Ηρώων του Μανδρακίου.
Στις εορταστικές εκδηλώσεις παρευρέθησαν ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος,
ο μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ.
Ναθαναήλ, ο Αντιδήμαρχος κ. Μελαχροινάκης Ευάγγελος, ο Πρόεδρος Δ.Σ κ.
Ανδριώτης Μιχαήλ, μέλη του Δ.Σ, οι ιερείς
του νησιού, ο Ταγματάρχης κ. Βαρυπάτης
Ιωάννης, ο Λιμενοσταθμάρχης κ. Σαραντόπουλος Λάμπρος και ο Διοικητής του
Αστυνομικού Σταθμού, Αρχιφύλακας κ.
Κούτσικος Δημήτριος.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Έγινε καθαρισμός και ασβέστωμα
των δεξαμενών παροχής νερού στο
Μανδράκι από το συνεργείο του
Δήμου.
Το συνεργείο του Δήμου δουλεύει
με αμείωτους ρυθμούς στην εκτέλεση έργων, εξοικονομώντας πόρους.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ταξινόμησης και αρχειοθέτησης του
αρχείου του Δήμου για το τμήμα
που αφορά τον Δήμο Μανδρακίου
και μέρος του Δήμου Νισυρίων. Το
μεγαλύτερο μέρος του αρχείου που
διασώθηκε ανασύρθηκε από μια
αποθήκη του Δήμου. Σήμερα το
αρχείο βρίσκεται στον δεύτερο
όροφο του κτηρίου που στεγάζεται
το ΚΕΠ και είναι επισκέψιμο. Η
αρχειοθέτηση θα συνεχιστεί με το
αρχείο που βρίσκεται στην κοινότητα Εμπορειού και στην κοινότητα
των Νικειών

Το νησί μας επισκέφθηκε κλιμάκιο
γιατρών από τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ για δωρεάν ιατρικές εξετάσεις
των κατοίκων. Οι γιατροί έχουν τις
παρακάτω ειδικότητες: καρδιολόγος,
παιδίατρος,
νευρολόγος-ψυχίατρος
καθώς και ένας νοσηλευτής.
Ο Δήμος Νισυρίων ευχαριστεί θερμά την
οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου» για την
προσφορά τους, και τους γιατρούς που
βρέθηκαν κοντά μας για την μεγάλη τους
προσπάθεια να βοηθήσουν το νησί μας.

Υποβολή Προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2015















Ο Δήμος μας σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς έχουν υποβάλει δύο
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE. Οι δύο προτάσεις που έχουν υποβληθεί είναι οι παρακάτω:
1. Business-Based Biodiversity Strategy for South Aegean Small Islands: Concrete actions in Chalki, Nisyros, Symi, Tilos.
Οι δράσεις αφορούν:
Διαχείριση βοσκοτόπων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων. Έργα επίδειξης
παραγωγής υψηλής ποιότητας γεωργικών & κτηνοτροφικών προϊόντων
Συνδυασμός χρηματοδότησης με επιχειρηματίες και τράπεζες Μεταποίηση –
Τυποποίηση – Πιστοποίηση – Μεταφορά – Διάθεση προϊόντων
Προστασία και ανάδειξη της παράκτιας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας και
συν-διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και αλιείας στο Νότιο Αιγαίο
Αποτύπωση της παράκτιας-θαλάσσιας βιοποικιλότητας, Αναλυτική
αλιευτική μελέτη των ιχθυοπληθυσμών και του θαλάσσιου οικοσυστήματος,
Μελέτη Bάσης Θαλάσσιων Αλιευτικών Πόρων & Αποθεμάτων, Κοινωνικόοικονομική μελέτη, Συνδιαχείριση βιοποικιλότητας και αλιείας
Εκτίμηση και προτάσεις εναλλακτικών, επαγγελματικών δραστηριοτήτων,
π.χ. αλιευτικός τουρισμός, τεχνητοί ύφαλοι, κλπ.,
Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου για το θαλάσσιο περιβάλλον & την αλιεία.
Ανάδειξη της Παράκτιας Βιοποικιλότητας και παράκτιας ζώνης μέσω της
προστασίας μικρών υγροτόπων και αμμοθινών και φυσικών αντιπλημμυρικών
και αντιδιαβρωτικών φυσικών σχηματισμών
Έργα επίδειξης. Προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας και γεωποικιλότητας μέσα από δίκτυα επικοινωνίας, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών
Έργα επίδειξης δημιουργίας δικτύων επίσκεψης σημαντικών τόπων
βιοποικιλότητας ή/και γεωποικιλότητας, Συντήρηση και ανάδειξη υφιστάμενων
μονοπατιών,
Έργα προστασίας και προσβασιμότητας ηφαιστείου Νισύρου & υποθαλάσσιων ηφαιστείων, θερμών πηγών και ενάλιων αρχαιοτήτων από επισκέπτες,
τουρίστες ή/και ειδικούς επιστήμονες, γεωλόγους, κλπ., Υποδομή συγκέντρωσης,
ενημέρωσης, εκκίνησης και διάχυσης των επισκεπτών, Πιλοτική λειτουργία.
Έκδοση υλικού Συντονιστής της πρότασης είναι το Παρατηρητήριο Πολιτών
για την Αειφόρο Ανάπτυξη – CISD
Στην πρόταση συμμετέχουν:
Δήμοι Νισύρου, Σύμης, Τήλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών), Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ),
Πάρκο Τήλου, Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη – CISD.
Προϋπολογισμός ύψους 2.500.000 ευρώ.
2. ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Θέμα της πρότασης είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός υπολογιστικού εργαλείου το οποίο θα εκτιμά την έκθεση του πληθυσμού σε αέριους ρύπους που
εκπέμπονται από φυσικές πηγές όπως π.χ ηφαίστεια. Η εγκατάσταση και πιλοτική εφαρμογή του παραπάνω εργαλείου προτείνεται να πραγματοποιηθεί στη
Νίσυρο καθώς πρόκειται για κατοικημένο ηφαιστειογενές νησί του αιγαίου με
μικρή έκταση στο οποίο λαμβάνουν χώρα υδροθερμικές εκρήξεις, υπάρχουν
ενεργές φουμαρόλες ενώ διαθέτει καλδέρα στην οποία βρίσκεται ο μεγαλύτερος υδροθερμικός κρατήρας στον κόσμο.
Συντονιστής είναι Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και συμμετέχουν:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ARTEMIS AEROSURVEY
EVOLUTION PROJECTS, ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ.
Προϋπολογισμός ύψους 1.650.000 ευρώ.

Τα πανηγύρια του Σεπτέμβρη

Γραμματόσημο με το ηφαίστειο

Μεγάλη επιτυχία είχαν τα πανηγύρια
του Σταυρού στις 13 και του Αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου στα Νικειά
στις 25 Σεπτεμβρίου.
Όλο το νησί έδωσε το παρόν, ενώ
αξίζουν συγχαρητήρια στις εθελόντριες και τους εθελοντές που φρόντισαν για την άρτια οργάνωση και
προετοιμασία των πανηγυριών.
Ο Δήμος μας όπως πάντα, συνεργός
σε όλα τα επίπεδα, για την διατήρηση των εθίμων μας.

Τρία από τα πιο σημαντικά ηφαίστεια του τόξου του Νοτίου Αιγαίου
αναδεικνύουν και αποτυπώνουν
στην αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων «Ηφαίστεια της Ελλάδας» τα
Ελληνικά Ταχυδρομεία.
Πρόκειται για το ηφαίστειο της
Μήλου που δημιουργεί ιζηματογενείς σχηματισμούς χαρίζοντας στο
νησί μερικές από τις ομορφότερες
παραλίες του Αιγαίου, το αρκετά
νεότερο ηφαίστειο της Νισύρου με
το μεγαλύτερο υδροθερμικό κρατήρα στη γη και το ηφαίστειο της
Σαντορίνης που δημιουργεί τη μεγαλύτερη καλντέρα στη γη με διάμετρο
16 χιλιόμετρα.

Στις 12 Σεπτεμβρίου στην πλατεία
του Ηρώου απολαύσαμε όλοι οι
Νισύριοι και όχι μόνο μια καταπληκτική εκδήλωση ποίημα. Η αποθέωση της παράδοσής μας από παιδιά
και μεγάλους που με καταπληκτικό
τρόπο μας μετέφεραν σε πολλές
περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα 
της Δωδεκανήσου .





Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της θαυμάσιας εκδήλωσης και ιδιαίτερα στην ακούραστη
Ελένη Μαραγκού-Κουμέντου που για
άλλη μια φορά έδειξε το πόσο απαραίτητη είναι στην εποχή μας αφού
είναι από τις λίγες που προσπαθούν
για την αναβίωση των εθίμων του
τόπου μας και ιδιαίτερα της μουσικής και χορευτικής μας παράδοσης.
Βροντερό παρόν έδωσε και ο Σύλλο- 
γος Γυναικών Νισύρου με το χορευτικό συγκρότημα. Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν σε όλους.


Στη Νίσυρο και Κώ η 5η Διεθνής
Συνδιάσκεψη Κοινωνιοδράματος

Στη περιοχή του ηφαιστείου της
Νισύρου διεξήχθηκε υπό την αιγίδα
του Δήμου Νισυρίων, στις 2 Οκτωβρίου, μέρος της 5ης Διεθνούς
Συνδιάσκεψης Κοινωνιοδράματος,
υπό τον τίτλο: «Ω, Έρωτα Ανίκητε
στη Μάχη» από την Ελληνική Ομαδική Αναλυτική ‘Κοινωνία’ (ΕΟΑΚ)
και την Ελληνική Εταιρεία Ομαδικής
Ανάλυσης
&
Ψυχοθεραπείας
(ΕΕΟΑΨ).
Στη συνδιάσκεψη έλαβαν μέρος περί
τα 350 άτομα. Με βάση τα στοιχεία
που έδωσαν στη δημοσιότητα οι
οργανωτές, το Κοινωνιόδραμα αποτελεί γέφυρα με συναφείς ειδικότητες της Κοινωνιολογίας, Φιλοσοφίας,
Ψυχοθεραπείας, Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και, ιδιαίτερα, με τον Πολιτισμό και τις Τέχνες (ΘέατροΨυχόδραμα, Ζωγραφική, Μουσική
κ.λπ.) και έχει ως σκοπό τη συνεργασία και στήριξη ανθρώπων και κοινωνιών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια
των
κρίσεων
που
βιώνουμε
στις μέρες μας.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Νίσυρο υπο την αιγίδα του
Δήμου Νισύρου το συνέδριο για
θέματα αρχιτεκτονικής που οργάνωσε το TEXNIKO EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από κοινού με το
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΟΥΓΛΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ την 25-27
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
Προηγήθηκε επταήμερο εργαστήριο
αρχιτεκτονικής από 25 αρχιτέκτονες
που φιλοξενήθηκαν από το Δήμο μας
στον δημοτικό ξενώνα. Στο εργαστήριο επεξεργάστηκαν τέσσερα θέματα
που τους είχαν δοθεί από το Δήμο:
Η ανακαίνιση του υπογείου του
δημοτικού ξενώνα
Η ανακαίνιση του κοινοτικού
κτηρίου στα Νικειά
Η αναμόρφωση του δρόμου από
τον δημοτικό ξενώνα έως το Μιραμάρε
Η διαμόρφωση χώρου εισόδου
στο ηφαίστειο.
Την πρώτη μέρα παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα του εργαστηρίου και
έγιναν τα εγκαίνια έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου, Έκθεση - παρουσίαση οικοδομικών υλικών από το
Γυαλί, και Έκθεση Αρχιτεκτονικού
βιβλίου και βιβλίων περί Νισύρου.
Το βράδυ όλοι οι σύνεδροι συμμετείχαν στο Πανηγύρι της Μονής
Αγίου Θεολόγου στα Νικειά.
Τη δεύτερη μέρα υπήρχαν δύο
κύριες εισηγήσεις:
Εισήγηση
ενημερωτική περί
Αρχιτεκτονικής Νισύρου: Εισήγηση
Παναγιώτη Τουλιάτου Ομοτ. Καθηγητή ΕΜΠ (Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών) με θέμα:
ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ
ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Εισήγηση
Yuksel Demir, αναπλ. καθηγητή Τεχνικού Πανεπιστήμιου Κωνσταντινούπολης, (Τμήμα Αρχιτεκτόνων) με θέμα:
ΥΛΙΚΑ
ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ,
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ/ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ.
Το συνέδριο έληξε με επισκέψεις των
συνέδρων στους οικισμούς της
Νισύρου και με παρουσίαση ταινίας
για τη Νίσυρο που δημιούργησε η
κινηματογραφική ομάδα των Αρχιτεκτόνων.

