Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι,
Δεκέμβρης, ο τελευταίος μήνας του χρόνου. Ο γιορτινός ο μήνας, μια και υπάρχουν πολλές γιορτές με αποκορύφωμα τη μεγάλη και χαρούμενη γιορτή των Χριστουγέννων. Όλα είναι στολισμένα, η Νίσυρος φόρεσε τα γιορτινά της και φέτος. Στην πλατεία του δημαρχείου η
φάτνη και το Χριστουγεννιάτικο δένδρο από το Γυαλί ζέσταιναν την ατμόσφαιρα. Ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας της γέννησης του Χριστού, της
γέννησης του θεού Ήλιου στην αρχαία Ελλάδα. Το χειμερινό Ηλιοστάσιο 22-25 Δεκεμβρίου σημαίνει την αρχή του χειμώνα, και αρχίζει
βαθμιαία να αυξάνει η ημέρα έως ότου εξισωθεί με την νύχτα, κατά την ισημερία τον Μάρτιο. Τότε ο Ήλιος νικά το σκοτάδι και έρχεται η
άνοιξη, η εποχή της αναγέννησης για την φύση. Το 2015 υπήρξε μια χρονιά πολύ δημιουργική για τη Νίσυρο. Η εφαρμογή του προγράμματος της ΠΕΚΑΝ για το οποίο μας εξέλεξε ο λαός της Νισύρου ακολουθήθηκε με μικρές παρεκκλίσεις. Ενωμένοι, με συνέπεια και
συλλoγικότητα, και υπευθυνότητα, πορευόμαστε στην πραγματοποίηση του οράματος της νέας Νισύρου, του οράματος όλων των απανταχού της Γής Νισύριων. Οι προσδοκίες όλων των Νισύριων είναι μεγάλες και αυτό μας γεμίζει ευθύνες.
Όλοι εμείς, η νέα Δημοτική αρχή, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των καιρών και στις υψηλές προσδοκίες του λαού της Νισύρου. Γνωρίζω ότι η συντριπτική
πλειοψηφία του λαού της Νισύρου είσαστε συμπαραστάτες μας στη νέα πορεία που χαράξαμε. Είμαι σίγουρος ότι με την συμμετοχή σας, με τη δημιουργική σας
διάθεση, με την ελεύθερη διατύπωση των απόψεων σας, με τις προτάσεις σας, και κυρίως με την εποικοδομητική κριτική σας, οδηγούμε τη Νίσυρο σε μια νέα εποχή
εφάμιλλη της ιστορίας της, δημιουργούμε μια Νίσυρο πρότυπο νησιού. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα για την χρηστή διαχείριση των οικονομικών
του Δήμου μας. Εμπεδώνεται ένα μοντέλο για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των χρηματοδοτήσεων και την αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου. Είχαμε
παραλάβει ερείπια και σε ένα χρόνο η Νίσυρος έχει αλλάξει πλήρως σε όλα τα επίπεδα. Ξεφύγαμε από το μοντέλο διακυβέρνησης βασισμένο στην διαπλοκή και την
διαφθορά και έχουμε εγκαταστήσει μια διακυβέρνηση πλήρους διαφάνειας και αξιοκρατίας. Τον προηγούμενο χρόνο παρά τις εξαιρετικές δυσκολίες που συναντήσαμε εξαιτίας της εμπεδωμένης νοοτροπίας χρόνων και τις συνεχείς καταγγελίες από τα οργανωμένα συμφέροντα, την έλλειψη συνεργασίας από ορισμένες υπηρεσίες που ξέρουμε ότι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να μας αναγκάσουν να υποχωρήσουμε στα σχέδια μας για αλλαγή, καταφέραμε να κάνουμε δράσεις και να
πάρουμε στοχευμένα μέτρα που έδωσαν άλλη όψη στη Νίσυρο και ανάσα στην κοινωνία της Νισύρου. Για μάς η διακυβέρνηση σημαίνει όχι σύνταξη αποφάσεων,
εξυπηρέτηση συμφερόντων, λαφυραγώγηση του Δήμου και ρουσφέτι. Για μας διακυβέρνηση του Δήμου Νισυρίων σημαίνει αγώνας για την πρόοδο της Νισύρου και
την ευημερία ολόκληρου του λαού της Νισύρου. Η εξουσία δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο για την εφαρμογή πολιτικής για την αναγέννηση της Νισύρου. Κόντρα στα συμφέροντα και τη μαύρη προπαγάνδα που προσπαθούν να εξισώσουν τη σημερινή δημοτική αρχή με το παρελθόν, με τα κηρύγματα για δημιουργία
κλίματος διαχωρισμού μεταξύ των Νισύριων, στην προσπάθεια τους να μεταφέρουν το «τίποτα δε γίνεται», εμείς έχουμε αποδείξει ότι πολλά γίνονται! τόσα πολλά
όσα δεν έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Το απέδειξε ο ένας χρόνος διακυβέρνησης μας ότι η διαφθορά και η έλλειψη οραμάτων δεν είναι μονόδρομος. Αποδείξαμε
ότι υπάρχει άλλο μοντέλο εξουσίας, με άλλο ήθος, άλλες πρακτικές, άλλους στόχους, βασισμένο στη δημοκρατία, στη διαφάνεια, στη δικαιοσύνη, μια διακυβέρνηση βασισμένη στο λαό της Νισύρου και στηριγμένη από τον απανταχού της γης λαό της Νισύρου.
Χριστοφής Ι. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων

Στολίστηκε η Νίσυρος
για τα Χριστούγεννα

Στα γιορτινά ντύθηκε η Νίσυρος για
τα Χριστούγεννα και το νέο έτος.
Σε όλους τους οικισμούς στολίστηκαν χριστουγεννιάτικα δέντρα ενώ
στους δρόμους τοποθετήθηκαν
διακοσμητικά και φωτάκια, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα
δίνοντας χώρο στην ελπίδα, τη
αισιοδοξία , την αλληλεγγύη, τη
θετική σκέψη και τη χαρά, σε πείσμα
της μίζερης εποχής που ζούμε, της
κρίσης και της ανέχειας.

Γιορτή για τα παιδιά

Στην κατάμεστη αίθουσα του
Ζωσιμοπούλειου πραγματοποιήθηκε
και φέτος η γιορτή για τα παιδιά που
διοργανώνει ο Δήμος Νισυρίων.
Όμορφη και γιορτινή ατμόσφαιρα
γεμάτη με παιδικά χαμόγελα και
παιδικές φωνές.
Εντυπωσιακή η παιδική χορωδία του
ωδείου «ΗΧΟΓΕΝΝΕΣΗ».
Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσους
συνέβαλαν στην επιτυχία της
εκδήλωσης.

Αίτημα για αναγνώριση της
Ιαματικής πηγής των Λουτρών

Κατατέθηκε (29/12/2015 Α.Π. 26927)
πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και την απαιτούμενη
αίτηση “για την αναγνώριση φυσικού πόρου στον οικισμό Μανδράκι
του Δήμου Νισύρου ως ιαματικού”.
Ένα σημαντικό βήμα έγινε αλλά η
καθυστέρηση τόσων ετών δεν μας
αφήνει να εφησυχάσουμε.
Ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών
Πηγών Ελλάδας μέσα από την θεσμοθετημένη παρουσία του στην
Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών
Φυσικών Πόρων, και έχοντας την
τεχνογνωσία που απαιτείται, τους
επόμενους μήνες θα εντείνει τις
προσπάθειες του προκειμένου να
πάρουν ΦΕΚ όλες οι Ιαματικές Πηγές
Δήμων-Μελών, αλλά και κατά τη
διάρκεια του 2016 να πάρουν όλα τα
υδροθεραπευτήρια σήμα λειτουργίας που είναι απαραίτητο για τη
νόμιμη λειτουργία τους. Δεν θα
αργήσουμε να ξανακάνουμε τα
Λουτρά μας μονάδα παραγωγής
πλούτου προς όφελος των δημοτών
μας.

Αίτημα

O Δήμος Νισυρίων ξεκίνησε τη διαδικασία προετοιμασίας φακέλου σε
συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να ενταχθεί στη
λίστα με τις υποψηφιότητες της
Ελλάδας που θα υποβληθούν στην
UNESCO, προκειμένου στην περίπτωσή μας, να αναγνωριστεί η
περιοχή του ηφαιστείου, ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς. Οι
υποψήφιες θέσεις για εγγραφή στον
κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς
θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε μια
σειρά προκαθορισμένων και αυστηρών προϋποθέσεων, στοιχείο που το
αιτούν κράτος-μέλος θα πρέπει να
τεκμηριώσει με επάρκεια.

Ποδήλατα από τη RedBull Hellas

Η εταιρεία RedBull Hellas, δώρησε στο
Δήμο Νισυρίων 8 ποδήλατα με αλουμινένιο σκελετό, τελευταίας τεχνολογίας σε αντάλλαγμα της άδειας που
της δόθηκε από τον Δήμο προκειμένου
τα συνεργεία της να γυρίσουν τα
εντυπωσιακά videos που είδαμε όλοι
στο χώρο του ηφαιστείου και τους
οικισμούς.
Τα ποδήλατα έφθασαν στη Νίσυρο την
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, και αποθηκεύτηκαν προκειμένου να προστατευθούν τον χειμώνα και να δοθούν προς
χρήση των επισκεπτών και των κατοίκων του νησιού μαζί με τα υπόλοιπα
ποδήλατα που προγραμματίζεται να
αποκτηθούν, με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, υλοποιώντας την
εξαγγελία για τη δωρεάν διάθεση και
χρήση ποδηλάτων.
Στόχος και επιθυμία της δημοτικής
αρχής είναι να απαγορευθούν τα
μηχανοκίνητα εντός των οικισμών και
ιδιαίτερα εντός του οικισμού του
Μανδρακίου.
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Την τιμητική του είχε ο Εμπορειός για
το πανηγύρι των Ταξιαρχών. Ένα από
τα πιο παραδοσιακά πανηγύρια με
μεγάλη συμμετοχή κόσμου από όλα τα
χωριά και φυσικά εθελοντών που
εξασφαλίζουν την άψογη οργάνωση.

Χειροτονία διακόνου

Η Νίσυρος στη Διεθνή Έκθεση
Greek Tourism Expo 2015

Ο Δήμος Νισύρου συμμετείχε και
φέτος στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Διεθνή
Έκθεση Τουρισμού Greek Tourism
Expo 2015 που πραγματοποιήθηκε
4-6
Δεκεμβρίου
2015
στο
Metropolitan EXPO στην περιοχή
του αεροδρομίου στο Μαρκόπουλο.
Στην έκθεση παρουσιάστηκαν όλες
οι μορφές τουρισμού, όπως: Θαλάσσιος, Γαστρονομικός, Αρχαιολογικός & Πολιτιστικός τουρισμός,
Συνεδριακός και Ιατρικός τουρισμός,
Ιαματικός τουρισμός Αγροτουρισμός
, κ.λ.π..
Τη ευθύνη του περιπτέρου της
Νισύρου είχε ο κ. Οδυσσέας Σακελλαρίδης.
Επιβεβαιώθηκε η τάση της τουριστικής αγοράς για αναζήτηση νέων
ελληνικών προορισμών, αλλά και
εναλλακτικών μορφών τουρισμού,
που μπορεί προνομιακά να εκμεταλλευθεί το νησί μας , λόγω των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που
διαθέτει.

Απολογισμός έτους
Συλλυπητήρια του Δημάρχου Νισύρου για τον Τάσο Καραμάριο

Εκφράζω την βαθύτατη θλίψη μου για
το θάνατο ενός σπουδαίου Δωδεκανήσιου, του πρώην βουλευτή του
Ελληνικού κοινοβουλίου κ. Τάσου
Καραμάριου. Τον αείμνηστο κ. Καραμάριο τον γνώρισα στη Νέα Υόρκη την
δεκαετία του ’90 όταν ήμουνα Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αμερικής. Υπήρξε
θερμός συμπαραστάτης στην προσπάθεια μας για την διατήρηση του Ελληνισμού και της Ελληνικής γλώσσας
στην Αμερική. Στην οικογένεια του και
στους οικείους του εκφράζω τα θερμά
μου συλλυπητήρια.
Χριστοφής Ι. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων

Πλήθος κόσμου από Κω και Νίσυρο
κατέκλυσε τον Ιερό Ναό της Παναγίας
της Σπηλιανής στη Νίσυρο για την εις
Διάκονο χειροτονία του συμπατριώτη
μας μοναχού π. Στεφάνου Κουζούκα.
Ο π. Στέφανος Κουζούκας υπηρέτησε
επί 22 χρόνια ως μοναχός στο Άγιο
Όρος (Moνή Σταυρονικήτα) και τα
τελευταία χρόνια (λόγω προβλήματος
υγείας που καθιστούσε αδύνατη την
παραμονή του στο Άγιο Όρος) επέστρεψε στην Κω και έπειτα από παραίνεση του Σεβασμιωτάτου κ. Ναθαναήλ εγκαταστάθηκε στην Νίσυρο
αναλαμβάνοντας την φροντίδα της ΙΜ
Παναγίας Σπηλιανής.
Ο Ναός του Ιερού Σπηλαίου της Παναγίας ήταν γεμάτος από συγγενείς και
φίλους του μοναχού π. Στεφάνου, ο
έπαρχος Γ. Χαλκιδιός, ο πρ. Δήμαρχος
Θ. Βαρκάς, καθώς και πλήθος φίλων
και νέων της Μονής, όπου όλοι μαζί με
συγκίνηση φώναξαν το "Άξιος" στην
χειροτονία.
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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

Η φωτογραφία είναι από τις σχολικές
εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, στο Ζωσιμοπούλειο

Μήνυμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται
με λιγότερο ουρανό...
Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται
παρά μόνο στον ήλιο.
Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται
παρά μόνο στο δίκιο.
«Ρωμιοσύνη» Γιάννης Ρίτσος
Σαράντα δύο χρόνια μετά την εξέγερση των φοιτητών, τα μηνύματα
του Πολυτεχνείου παραμένουν
πάντα επίκαιρα και διαχρονικά
καθώς λαμβάνουν συνεχώς νέες
διαστάσεις στη σκέψη κάθε ελεύθερου ανθρώπου.
Το Πολυτεχνείο, δεν είναι επέτειος.
Είναι μια ιστορία γραμμένη στις
καρδιές και τη σκέψη μας, ένα
σταθερό σημείο αναφοράς του
αγώνα για δημοκρατία, ένα διαχρονικό σύμβολο της απαίτησης για
ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία.
Το Πολυτεχνείο εξακολουθεί να
συγκινεί, να εμπνέει, να θυμίζει πως
τα οράματα του τότε είναι ακόμα
και σήμερα επίκαιρα.
Η εξέγερση του Νοέμβρη του ‘73
διδάσκει πως οι κοινωνίες προχωρούν μπροστά και αν χρειαστεί
πρέπει να έρχονται σε ρήξη και να
ανατρέπουν κάθε πολιτική που δρα
σε βάρος τους.

Η γιορτή των Εισοδίων στα Νικειά
Το έργο ενός χρόνου παρουσίασε ο
Δήμαρχος Χριστοφής Ι. Κορωναίος
στην κατάμεστη αίθουσα του Ζωσιμοπούλειου στις 18 Νοεμβρίου το
απόγευμα. Ακολούθησε συζήτηση
με τους παραβρισκόμενους για τα
θέματα που απασχολούν το νησί.
Αίσθηση προκάλεσε η απουσία της
αντιπολίτευσης.
Μετά την ομιλία του ο Δήμαρχος
δήλωσε:
Σίγουρα ο σημερινός Δήμος και η
δομή του δεν είναι ο Δήμος που
παραλάβαμε . Πρώτο μέλημα μας
ήταν να μπει νοικοκυριό κάτι το
οποίο σε μεγάλο βαθμό πετύχαμε.
Νοικοκυρέψαμε μέσα από μεγάλο
αγώνα σε σημαντικό βαθμό τα
οικονομικά του Δήμου και των
δημοτικών επιχειρήσεων. Προβλήματα υπάρχουν ακόμα γι’ αυτό και
συνεχίζεται ο αγώνας. Κατανοώ
κάποια μικρά παράπονα των χωριών
όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι τα προβλήματα στα οποία δώσαμε βάρος ήταν προβλήματα
γενικής φύσης που αφορούσαν όλο
το νησί . Το έργο μας θα κριθεί σε
βάθος χρόνου , στο τέλος της πενταετίας. Έχουμε εμπιστοσύνη στις
δυνάμεις και το πρόγραμμά μας.

Με τη συμμετοχή προσκυνητών από
όλο το νησί και με την παρουσία του
Δημάρχου, μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου, του Διοικητή της στρατιωτικής μονάδας με τους επιτελείς
του, γιορτάστηκε και φέτος το πανηγύρι του Ναού των Εισοδίων στα
Νικειά. Το πανηγύρι έγινε σε συνδυασμό με την καθιερωμένη την ίδια
μέρα γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων, γι αυτό και η παρουσία της
στρατιωτικής αντιπροσωπείας έδωσε ιδιαίτερη λαμπρότητα στον εορτασμό. Μετά τη θεία λειτουργία
έγινε λιτάνευση της εικόνας, ενώ
στην πλατεία έγινε δέηση υπέρ των
παρόντων αλλά και των πολυπληθών
ξενιτεμένων του χωριού.
Ακολούθησε προσφορά αναψυκτικών και τοπικών γλυκισμάτων, ενώ
με πολύ κατανόηση έγινε δεκτή η
απόφαση της επιτροπής να μη γίνει
το καθιερωμένο τραπέζι και το
γλέντι λόγω προσφάτων θανάτων.

ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ
ΑΘΗΝΑ (1)
Ο Δήμαρχος Νισυρίων Χριστοφής Ι.
Κορωναίος πραγματοποίησε σύντομο ταξίδι στην Αθήνα προκειμένου
να προωθήσει σημαντικά θέματα της
Νισύρου. Ειδικότερα:
Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου,
μετέβη στο Υπουργείο Εσωτερικών
όπου συναντήθηκε με τον κ. Μπαλάφα και εξέθεσε το πρόβλημα της
ΔΕΥΑΝ και της μετάταξης των υπαλλήλων της στο Δήμο. Ταυτόχρονα
έγινε αναφορά στα λειτουργικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
Δήμος Νισύρου που στην ουσία
αντικατοπτρίζουν τα προβλήματα
όλων των μικρών Δήμων της πατρίδας μας.
Στη συνέχεια μετέβη στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπου αρχικά
συνάντησε τον Γενικό Γραμματέα
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
κ.Γιάννη Γιαννέλλη τον οποίο ευχαρίστησε για τις άμεσες ενέργειές του
προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η
ΔΕΥΑΝ και στη συνέχεια του ζήτησε
την υποστήριξη του αιτήματος που
απέστειλε στο Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας σχετικά με την επαναλειτουργία της γραμμής Ρόδος-ΣύμηΤήλος-Νίσυρος – Κω - Κάλυμνος –
Αστυπάλαια με επιστροφή, δύο
φορές την εβδομάδα.

ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ
ΑΘΗΝΑ (2)
Ο Δήμαρχος ταξίδεψε στην Ρόδο και
στην Αθήνα για να διεκπεραιώσει
εργασίες του Δήμου.
Στη Ρόδο είχε συνάντηση με τις
Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας
όπου κατέθεσε τις μελέτες για τον
βιολογικό καθαρισμό και την επισκευή του Δημοτικού Γηπέδου.
Επίσης είχε συνάντηση στην
Περιφέρεια για θέματα που αφορούν
το συγκοινωνιακό εντός του νησιού.
Στην Αθήνα είχε πολύωρη συνάντηση με τεχνικούς συμβούλους για
την τελική κατάρτιση της μελέτης του
βιολογικού καθαρισμού.
Για τα τεχνικά θέματα που αφορούν την αφαλάτωση είχε συνάντηση
με εκπρόσωπο της εταιρίας που
παρέχει τεχνική υποστήριξη στην
ΔΕΥΑΝ για την συντήρηση των μονάδων αφαλάτωσης.
Επίσης, συναντήθηκε με εκπροσώπους εταιρειών που ενδιαφέρονται
για τα Δημοτικά Ιαματικά Λουτρά.
Επισκέφθηκε τον Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Ρακιντζή όπου του
κατέθεσε το δεύτερο μέρος του πορίσματος που αφορά τα οικονομικά του
Δήμου.
Την Τρίτη 1-12-2015 έλαβε μέρος
στην έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
με θέμα τα οικονομικά του Δήμων.
Στη Ρόδο όπως και στην Αθήνα ο
Δήμαρχος πραγματοποίησε ανοικτές
συγκεντρώσεις στους Νισύρικους
συλλόγους όπου παρουσίασε το έργο
της νέας δημοτικής αρχής της Πατριωτικής Ενωτικής Κίνησης Αναγέννησης
της Νισύρου (ΠΕΚΑΝ) για το πρώτο
χρόνο στο πηδάλιο του Δήμου Νισυρίων. Ακολούθησε συζήτηση με τους
παραβρισκόμενους για πολλά θέματα
που απασχολούν το νησί μας.

Μέχρι το 2009, η συγκεκριμένη
γραμμή εκτελείτο από το πλοίο
ΠΡΩΤΕΥΣ της ναυτιλιακής εταιρίας
ΑΝΕ Σύμης. Έκτοτε η γραμμή αυτή
δεν έχει επαναπροκηρυχθεί.
Αμέσως μετά ο Δήμαρχος συναντήθηκε με τον Υπουργό Εμπορικής
Ναυτιλίας κ. Δρίτσα όπου του δόθηκε η διαβεβαίωση για τη λειτουργία
της συγκεκριμένης γραμμής ενώ
παράλληλα διερευνήθηκε και προτάθηκε στον Δήμαρχο, η συμμετοχή
του στο υπό ίδρυση Ινστιτούτο
Νησιωτικής Πολιτικής.

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ
.

Έργα σε εξέλιξη

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ

Ξεκίνησαν 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. Η υπογραφή της συμφωνίας κατασκευής
του έργου έγινε 3-11-2015. Το έργο
θα αποπερατωθεί μέχρι τα τέλη του
μήνα. Με την αποπεράτωση του
έργου η πρόσβαση στο Παλιόκαστρο
γίνεται πιο ομαλή και πιο εύκολη και
δίνεται η δυνατότητα μετάβασης των
επισκεπτών με λεωφορεία σε έναν
από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας. Το
Παλιόκαστρο είναι ένα από τα λίγα
πελασγικά τείχη στον Ελληνικό χώρο.
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΩΣΗΣ

Ξεκίνησαν οι εργασίες τσιμεντόστρωσης τμημάτων του δρόμου από το
Παλιόκαστρο στον Σταυρό. Η τσιμεντόστρωση των σημείων στα οποία
δημιουργείται πρόβλημα από τις
βροχές θα βοηθήσει στην εύκολη
πρόσβαση στο ηφαίστειο και στους
αγρούς της περιοχής. Το έργο αυτό
εκτελείται από το συνεργείο του
δήμου και χρησιμοποιούνται τσιμέντα τα οποία είναι δωρεά της
ΛΑΒΑ.Α.Ε..
ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η ΝΙΣΥΡΟΣ ΣΤΗΝ PHILOXENIA 2015

Ο Δήμος Νισυρίων ήταν παρών στην
έκθεση Philoxenia στη Θεσσαλονίκη
στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης από τις 12 έως τις 15
Νοεμβρίου 2015. Υπό την αγίδα του
Συνδέσμου
Δήμων
Ιαματικών
Πηγών Ελλάδας ο Δήμος μας είχε
δικό του περίπτερο με υπεύθυνη
την κ. Δέσποινα Χαραλαμπίδου.
Πληθώρα πολιτικών προσώπων,
στελεχών τουριστικών και άλλων
επιχειρήσεων του χώρου, εκπροσώπων φορέων και οργανισμών, και
πολλές χιλιάδες επισκέπτες, είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν τόσο
για την υψηλή ποιότητα των Ιαματικών Φυσικών Πόρων όσο και για τις
υπηρεσίες υδροθεραπείας, πηλοθεραπείας, εισπνοθεραπείας, θαλασσοθεραπείας και ποσιθεραπείας
που προσφέρουν οι Ιαματικές Πηγές
στη χώρα μας,
Κατά την διάρκεια της philoxenia
την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου όπου τον Δήμαρχο Νισύρου
εκπροσώπησε η Δέσποινα Χαραλαμπίδου. Παρόντες ήταν η αναπληρώτρια υπουργός για θέματα
τουρισμού
κ.Κουντουρά
και
η υφυπουργός εσωτερικών και
διοικητικής ανασυγκρότησης (
Μακεδονίας – Θράκης), κ.ΚόλλιαΤσαρουχά.
Η κ. Κόλλια-Τσαρουχά τόνισε πως
«δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου μέσα από τις Ιαματικές πηγές», ενώ η κ. Κουντουρά
τόνισε πως είναι θέμα ημερών η
επαναλειτουργία της Επιτροπής
Προστασίας Ιαματικών Φυσικών
Πόρων και βέβαια πως προσπαθεί
σε συνεργασία με τον αναπληρωτή
υπουργό περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη
να καταφέρει να δώσει παράταση
της προθεσμίας κατάθεσης των
φακέλων αναγνώρισης των φυσικών
πόρων ως ιαματικών, πράγμα το
οποίο ενδιαφέρει πάνω από 30
Ιαματικές Πηγές.

Στη Νέα Υόρκη ο Δήμαρχος


Μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος

είχε πολύωρη συνάντηση με τον κ.
Γιώργο Ηλιόπουλο υπεύθυνο της
εταιρείας ΕΠΤΑ με αντικείμενο την
ιεράρχηση με παράλληλη διερεύνηση χρηματοδοτικών ευκαιριών των
έργων που αφορούν στην ανακύκλωση, την ύδρευση την αποχέτευση, τον βιολογικό καθαρισμό.

Αποπερατώθηκαν οι εργασίες και το
γήπεδο μπάσκετ του Γυμνασίου Λυκείου παραδόθηκε στους μαθητές.
Η διαμόρφωση του χώρου, η κατασκευή του τοιχίου και η επίστρωση
χώματος και τσιμέντου στοίχισε στον
Δήμο 50.000 ευρώ.
Η εγκατάσταση του απαιτούμενου
εξοπλισμού καλαθοσφαίρισης, η
περίφραξη του χώρου και η μορφοποίηση του δαπέδου είναι δωρεά της
κυρίας Μπαρδακά, την οποία ο Δήμος
Νισύρου ευχαριστεί θερμά.

Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο
Εσωτερικών με θέμα την πορεία της
αναθεώρησης του περιφερειακού
σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων των
Περιφερειών Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου μετά από πρόσκληση του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη
Κουρουμπλή.
Το Δήμο Νισύρου εκπροσώπησε ο κ.
Οδυσσέας Σακελλαρίδης.

Για τη Νέα Υόρκη αναχωρεί ο Δήμαρχος στις 28 Δεκεμβρίου 2015
όπου θα παραμείνει 10 ημέρες.
Σημειώνουμε πως είναι η πρώτη
φορά που Δήμαρχος Νισύρου θα
γιορτάσει την έλευση του νέου
έτους και την πρωτοχρονιά μαζί με
τους συμπατριώτες μας στη Νέα
Υόρκη.
Κατά την παραμονή του προβλέπεται να έχει αρκετές συναντήσεις με
εξέχουσα μέλη της Νισυριακής
παροικίας.

Πεζοπορικός Τουρισμός

Σύμφωνα με τους τουριστικούς παράγοντες, η αναζήτηση και η εξερεύνηση της
«αυθεντικής Ελλάδας» είναι η κυρίαρχη τάση αυτήν τη στιγμή. Η γαστρονομία
και τα παραδοσιακά προϊόντα, ο ελληνικός τρόπος ζωής, η ευεξία και οι δραστηριότητες στη φύση, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που προτιμά ολοένα
και μεγαλύτερος αριθμός τουριστών που επιθυμούν να επισκεφθούν την
Ελλάδα. Η πεζοπορία και οι συναφείς δραστηριότητες, η ορεινή πεζοπορία και
η ορειβασία, είναι η πιο διαδεδομένη εναλλακτική δραστηριότητα καθώς
απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
Στην Ελλάδα η πεζοπορία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και μόνο τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μια αργή αλλά σταθερή ανάπτυξη.
Σε αντίθεση με την Ελληνική πραγματικότητα, στη Δυτική Ευρώπη απ’ όπου
δεχόμαστε ένα μεγάλο μέρος των τουριστών εκατομμύρια άνθρωποι ασχολούνται με την πεζοπορία και τις συναφείς μορφές της. Τα περιπατητικά μονοπάτια είναι βασικά ορεινά μονοπάτια. Είναι δηλαδή διαδρομές που διασχίζουν
λοφώδεις και ημιορεινές περιοχές που χαρακτηρίζονται από το ανόθευτο
φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τον πλούτο τους σε σπάνιες ή άγνωστες μορφές πανίδας και χλωρίδας. Όταν χαράσσονται τα μονοπάτια αυτά καταβάλλεται προσπάθεια να διέρχονται από ιστορικά και άλλα
πολιτιστικά μνημεία της περιοχής όπου και όσο είναι δυνατόν.
Έτσι οι περιπατητές θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τον πολιτισμό
της περιοχής, να κάνουν δηλαδή παράλληλα με τον περιπατητικό και πολιτιστικό τουρισμό.
Η Νίσυρος αποτελεί ιδανικό πεδίο της δραστηριότητας της πεζοπορίας, λόγω
των καλών καιρικών συνθηκών τους περισσότερους μήνες το χρόνο, προσφέροντας τη δυνατότητα επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου στις σημερινές
τουριστικά νεκρές εποχές.
Σχεδόν ολόκληρος ο χώρος του νησιού είναι προσβάσιμος στον περιπατητή
μέσω ενός πυκνού δικτύου μονοπατιών, τα περισσότερα από τα οποία διατηρούνται σε καλή κατάσταση ή έχουν πρόσφατα αποκατασταθεί και έχουν
ικανοποιητική σήμανση. Πάνω από 40 μονοπάτια θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ιδιαίτερου γεωλογικού ή φυσιολατρικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Σε ότι αφορά στο γεωλογικό ενδιαφέρον του χώρου για τον περιπατητή,
αυτό είναι πολυδιάστατο: Η Νίσυρος είναι το νεώτερο μεγάλο ενεργό ηφαίστειο του Αιγαίου Είναι ένας μοναδικός γεώτοπος και ένα διατηρητέο μνημείο
της φύσης
Το σύνολο του νησιού μπορεί να χαρακτηρισθεί ένα υπαίθριο γεωλογικό μουσείο με μεγάλο ενδιαφέρον για τον ειδικό επιστήμονα-μελετητή, τον φοιτητή
γεωεπιστημών αλλά και τον απλό φυσιολάτρη-επισκέπτη.
Σε ότι αφορά στη χλωρίδα και πανίδα, το ενδιαφέρον είναι περίπου ισότιμο
για όλα τα μονοπάτια. Η χλωρίδα και η πανίδα της Νισύρου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον εξαιτίας της ηφαιστειακής προέλευσης και της γεωγραφικής
θέσης του νησιού. Αποτελεί για τη χλωρίδα, μαζί με τα νησιά του Αιγαίου και
κυρίως αυτών που βρίσκονται κατά μήκος των μικρασιατικών ακτών , οδό
μετανάστευσης ασιατικών ειδών προς τον ελληνικό χώρο και προς τη νότια
Ευρώπη γενικότερα και βρίσκεται πάνω στον ανατολικό μεταναστευτικό διάδρομο των πουλιών που είναι ο σημαντικότερος για την μετανάστευσή τους
στην Ελλάδα και τη Μικρά Ασία.
Η καταγεγραμμένη παρουσία 450 ειδών χλωρίδας , 85 ειδών ορνιθοπανίδας 7
ειδών ερπετών καθώς και η παρουσία της φώκιας Monachus-monachus στις
ακτές του νησιού κάνουν αυτό το νησί έναν τόπο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Πλήθος ελιές, μυγδαλιές και συκιές, μαζί με βελανιδιές αγραμυθιές και πρίνους, ορίζουν τη Νίσυρο σαν το «πράσινο ηφαίστειο του Αιγαίου». Η λεβάντα,
η καμπανούλα η Νισυριά, οι άγριες ορχιδέες και εκατοντάδες άλλα λουλούδια,
συνθέτουν πίνακες μοναδικής ομορφιάς, ιδιαίτερα την άνοιξη. Ο κουρκούταβλος (οι μεγάλες σαύρες - agame stelio), η χαλκοκουρούνα (ο κυανούς του
Αριστοτέλη ή η καρακάξα των σημερινών Νισυρίων), οι πέρδικες, μαζί με το
σπιζαετό, την αετογερακίνα και δεκάδες άλλα πουλιά θα σας συντροφεύουν
στο περπάτημα.

Κομποστοποίηση
η «άλλη» ανακύκλωση

H κομποστοποίηση είναι μια φυσική
διαδικασία η οποία μετατρέπει τα
οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Με κάτι περισσότερο από
πεσμένα φύλλα και υπολειμμάτα από
την κουζίνα σας μπορείτε να δημιουργήσετε σκούρο, πλούσιο σε χούμο
κόμποστ και να το προσθέσετε στα
φυτά και στον κήπο σας. Μπορείτε να
έχετε τεράστια ωφέλη απλώς με την
προσθήκη απλώς λίγου κόμποστ στο
χώμα σας. Η προσθήκη κόμποστ
βελτιώνει τη φυσική δομή, τον αερισμό και τη συγκράτηση υγρών του
εδάφους. Προσθέτει, επίσης, σημαντικά θρεπτικα συστατικα και αυξάνει
την μικροβιακή και βακτηριακή δραστηριότητα του εδάφους. Δεν είναι
καμία έκπληξη ότι τόσοι πολλοί
κηπουροί αναφέρονται στο κομπόστ
ως το «μαύρο χρυσό». Δεν υπάρχει
απλά τίποτα καλύτερο που μπορείτε
να κάνετε για το χώμα σας από το να
προσθέσετε κόμποστ.
Βήμα πρώτο: Επιλέγουμε το σωστό
κάδο κομποστοποίησης
Υπάρχουν κάδοι σε τετράγωνο ή σε
κωνικό σχήμα, πλαστικοί, ξύλινοι,
σταθεροί ή περιστρεφόμενοι. Κάθε
είδος κάδου έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αλλά
σχεδόν όλα τα είδη των κάδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
παραγωγή κόμποστ.
Βήμα δεύτερο: Επιλέγουμε μια
τοποθεσία για τον κάδο κομποστοποίησης
Ιδανικό είναι ένα σημείο επίπεδο,
ηλιόλουστο, καλά στραγγιζόμενο και
εύκολα προσβάσιμο όλο το χρόνο.
Τοποθετήστε το δοχείο πάνω σε
γυμνό έδαφος και όχι, σε επιφάνεια
απο τσιμέντο ή πάνω σε κάποια
πλάκα, ώστε να εξασφαλίσετε ότι τα
σκουλήκια και άλλοι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί θα μπορούν να εισέλθουν
στο σωρό σας. Καλό είναι να έχετε
αφαιρέσει κάθε είδους χόρτα ή
ζιζάνια και να έχετε σκαλίσει το χώμα
σε βάθος 10 – 15 εκατοστών.
Βήμα τρίτο: Προσθέτουμε τα κατάλληλα υλικά για σωστή κομποστοποίηση
Σε γενικές γραμμές, τα υλικά που
είναι κατάλληλα για κομποστοποίηση
μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: τα «Καφέ» υλικά όπως ξερά
φύλλα, σανό, άχυρο, χαρτί, χαρτόνι
και τα «Πράσινα» υλικά όπως τα
αποκόμματα χλόης, η κοπριά φυτοφάγων ζώων, τα λαχανικά, τα φρούτα
και τα πιο πράσινα κλαδιά των φυτών.

Βήμα τέταρτο: Τι να μην προσθέτουμε στο κομποστ μας!
Υπάρχει μια σειρά των υλικών που θα
πρέπει να μένει έξω από σωρό του
κόμποστ σας, όπως : το κρέας και τα
κόκαλα, ψωμί, πουλερικά,
ψάρια, μαγειρεμένα
φαγητά, λιπαρά
απόβλητα
τροφίμων, ολόκληρα
αυγά, γαλακτοκομικά
προϊόντα. Η
προσθήκη ορισμένων στοιχείων,
όπως τα λίπη και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα απλά θα επιβραδύνουν τη
διαδικασία της κομποστοποίησης,
αποκλείοντας το οξυγόνο που χρειάζονται οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί
για να κάνουν τη δουλειά τους.

Βήμα πέμπτο: Δημιουργώντας κόμποστ
Ξεκινήστε με ένα στρώμα 10 εκατοστών απο θάμνους, κλαδιά, σανό ή
άχυρο, τοποθετπωντας τα στο κάτω
μέρος του κάδου. Στη συνέχεια,
προσθέστε ένα στρώμα 10 εκατοστών
“καφέ” υλικών, και στη συνέχεια, ένα
λεπτό στρώμα κόμποστ ή απλό χώμα
κήπου. Αυτό είναι το ένα μόνο στρώμα.
Στη συνέχεια, προσθέστε ένα στρώμα
10 εκατοστών “πράσινων” υλικών
συμπληρώνοντας με ένα λεπτό στρώμα κόμποστ ή χώμα εδάφους. Διαβρέξουμε κάθε στρώση ελαφρά με
ένα ψεκαστήρα. Συνεχίστε την προσθήκη υλικών σε εναλλασσόμενα
στρώματα “πράσινων” και “καφέ”
προϊόντων μέχρι να γεμίσει ο κάδος.
Μόλις έχετε ένα γεμάτο κάδο μπορείτε να ανακατεύετε το σωρό κάθε 7-14
ημέρες. Όσο πιο συχνά ανακατεύετε
το σωρό τόσο πιο γρήγορα θα έχετε
το έτοιμο κόμποστ!

Βήμα έκτο: Χρησιμοποιώντας το
κόμποστ σας
Μπορεί να διαρκέσει 14 ημέρες έως
12 μήνες μέχρι να παραχθεί το τελικό
κόμποστ σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: Φυτά του σπιτιού, βελτίωση του εδάφους και για λίπανση,
υπόστρωμα για λουλούδια και λαχανικά, νέες περιοχές φύτευσης.

Τα φυτά, τα λουλούδια σας, τα λαχανικά και τα δέντρα θα είναι πιο ισχυρά και υγιή από ποτέ.

