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Παροτή έκπηωζης ζηοσς 

μονίμοσς καηοίκοσς ηης 

Η.Ν. Κάζοσ με ηο Ε/Γ - Ο/Γ 

- Τ/Υ πλοίο «Paros Jet». 
 
Ο Δήκνο Ηξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ 

κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε δπλαηή 

εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

λεζηνύ , είρε πξνρσξήζεη ζηελ θα-

ηάζεζε αηηήκαηνο κε ηελ ππ' αξηζ. 

πξση. 3099 από 16-06-2021 επη-

ζηνιή ηνπ Δεκάξρνπ Η.Ν. Κάζνπ 

Μηράιε Εξσηόθξηηνπ ζηελ νπνία 

αλέθεξε ηνλ έληνλν πξνβιεκαηη-

ζκό ηνπ γηα ην ύςνο ησλ αληηηίκσλ 

ησλ αθηνπιντθώλ θαη αεξνπνξηθώλ 

εηζηηήξησλ . 

Με ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε ελεκε-

ξσζήθακε από ηελ εηαηξεία Sea 

Jets , ηελ απνδνρή ηνπ παξαπάλσ 

αηηήκαηνο καο κε ηελ παξνρή 40 % 

έθπησζεο πξνο ηνπο κνλίκνπο θα-

ηνίθνπο ηνπ λεζηνύ καο ηόζν ζηα 

αηνκηθά ηνπο εηζηηήξηα όζν θαη ζηα 

εηζηηήξηα νρεκάησλ γηα ηα ηαμίδηα 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ην 

ηαρύπινν « Paros Jet » ηελ πεξίνδν 

κέρξη θαη 03/10/21. 

Η έθπησζε ζα ρνξεγείηαη κε ηελ 

επίδεημε βεβαίσζεο κνλίκνπ θαηνη-

θίαο ηόζν θαηά ηελ έθδνζε ησλ 

εηζηηεξίσλ από ηα ζπλεξγαδόκελα 

πξαθηνξεία ηεο εηαηξείαο όζν θαη 

θαηά ηελ επηβίβαζε ζην πινίν . 

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ 

εηαηξεία γηα ηελ έκπξαθηε ζηήξημε 

ηεο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ 

καο θαη ζα ζέιακε λα δηαβεβαηώ-

ζνπκε όηη δελ ζα ζηακαηήζνπκε 

ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπκε 

γηα ηελ ζπλερή πνηνηηθή αλαβάζκη-

ζε ηεο αθηνπιντθήο θαη αεξνπνξη-

θήο ζύλδεζεο ηνπ λεζηνύ. 

Εζήηηζα από ηον Θεό  

ηην ομοπθιά να πιάζω,  

και κείνορ σαμογέλαζε  

και μος’ δείξε ηην Κάζο 

“ “  ΟΙΚΩ 

 ΔΗΜΩ ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΟΤ ΚΑΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

Κάζνο:  

Έλα λεζί 

πέληε πειάγε 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ 

ει. 3 ει. 3 ει. 4 

ΠΡΟΣΑΕΘ ΓΘΑ ΣΗΝ ΕΠΘΛΤΗ ΣΩΝ ΖΗΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΌ ΣΟΝ ΔΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΘΚΗ ΝΗΟΤ ΚΑΟΤ 

Τπόμνημα θεμάηων - προβλημάηων Η.Ν. Κάζοσ  
ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ο Δήκαξρνο ηεο Ηξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ Μηράιεο 

Εξσηόθξηηνο θαηέζεζε ππόκλεκα ζηνπο παξεπξη-

ζθόκελνπο πξνζθεθιεκέλνπο θαηά ηελ εθδήισζε 

ηνπ Οινθαπηώκαηνο πνπ αλέθεξε ζπγθεθξηκέλα ηα 

παξαθάησ : 

« Ωο Δήκαξρνο ηεο Ηξσηθήο λήζνπ Κάζνπ έρσ ην 

θαζήθνλ λα κεηαθέξσ ζε όινπο εζάο πνπ έρεηε ηελ 

δύλακε θαη ηε ζέιεζε λα δηεπθνιύλεηε γηα λα βει-

ηηώζνπκε ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ησλ κόληκσλ θα-

ηνίθσλ ηνπ λεζηνύ νη νπνίνη παξακέλνπλ ζηνλ ηεξό 

βξάρν αληηκεησπίδνληαο θάζε κέξα θαη λέα πξν-

βιήκαηα . 

Όινη καδί ελσκέλνη θαηαθέξακε λα κείλνπκε αιώ-

βεηνη απέλαληη ζ’ έλα αόξαην ερζξό. Έλα ρξόλν 

ηώξα ιακβάλνπκε όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ην 

ρηίζηκν ηεο αλνζίαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαηά ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνύ. Εμαζθαιίζηεθε ε ζρε-

δόλ πιήξεο ζηειέρσζε ηνπ ΠΠ Θαηξείνπ Κάζνπ 

ράξε ζηελ ζπκβνιή ηνπ νπνίνπ νινθιεξώζεθε κε 

απόιπηε επηηπρία ν εκβνιηαζκόο ηνπ γεληθνύ πιε-

ζπζκνύ θαη κάιηζηα κε πνζνζηό πξσηόγλσξν γηα 

ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

δεκόζηαο πγείαο ζπλερίζνπκε λα παξακέλνπκε ζε 

επαγξύπλεζε κε ηελ δηελέξγεηα rapid tests ζηηο πύ-

ιεο εηζόδνπ. Έλα ζέκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ήδε ππάξρνληνο αθηηλνινγηθνύ κε-

ραλήκαηνο κε ηερλνιόγν εηδηθόηεηαο . 

1) Απηή ηελ ζηηγκή σο πξσηαξρηθό ζηόρν έρνπκε 

ηελ εθπόλεζε κειέηεο πνπ βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιη-

με γηα ηελ αζθαιηόζηξσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ 

κεηαμύ ησλ νηθηζκώλ ζπλνιηθνύ κήθνπο 16 πεξίπνπ 

ρηιηνκέηξσλ κε θιεηζηνύ ηύπνπ άζθαιην θαη απηό 

επεηδή ην ππάξρνλ είλαη πακπάιαην κε όηη ζπλεπά-

γεηαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ απνρνύκελσλ . Επηζπ-

κνύκε ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ από ην ΠΔΕ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ (ύςνπο € 

3.500.000). Ήδε ε Π.Ν.ΑΘ έρεη εληάμεη πίζησζε € 

750.000 γηα ηελ βειηίσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ζε 

βάζνο ηξηεηίαο . 

2) Ο πξνζήλεκνο κώινο κεηά από ηελ θαθνθαηξία ″

Μήδεηα″ ππέζηε ζεκαληηθέο βιάβεο κε απνηέιεζκα 

ζε ελδερόκελα έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα λα θαηαξ-

ξεύζεη θαη λα θαηαζηεί κε ιεηηνπξγηθό ην ιηκάλη . 

Απαηηείηαη άκεζε ζύληαμε κειέηεο από ην 

Δ.Λ.Σ.Ν. Δσδ/ζνπ θαη ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ. 

3) ηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο κε ιύπε καο πξόζθαηα 

πιεξνθνξεζήθακε ηελ πξόζεζε ππνβάζκηζεο ηνπ 

Δεκνηηθνύ ρνιείνπ από 6ζέζην ζε 5ζέζην ή 

4ζέζην , ελέξγεηα ε  νπνία ζα έρεη αξλεηηθέο ζπλέ-

πεηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  θαη καο βξί-

ζθεη απόιπηα αληίζεηνπο .  

Η κε ππνβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δηθαηνιν-

γείηαη από ηνπο εμήο παξάγνληεο :  

• Από ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λεζηνύ καο πνπ 

εθάπηεηαη ηεο παξάλνκεο Σνπξθνιπβηθήο δώλεο . 

• Από ηελ έληαμε ζην πξόγξακκα «Αληώλεο Σξί-

ηζεο» θαηαζθεπήο θηηξίνπ 6ζεζηνπ Δεκνηηθνύ 

ρνιείνπ . 

• Σν όηη ν λεπηαθόο πιεζπζκόο ηνπ λεζηνύ βξίζθε-

ηαη ζε αύμνπζα πνξεία θαη ηέινο  

• Όηη πξέπεη λα ιεθζεί έλα κηθξό αληίδσξν από 

ηελ αλαθήξπμε καο σο εξσηθό λεζί κε ηελ πξν-

ζθνξά καο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 21’  

4) Όζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο δεκνζίνπ ζπκθέξν-

ληνο έρνπκε λα αλαθέξνπκε ζεκαληηθά πξνβιήκα-

ηα πνπ απηά εζηηάδνληαη ζε ζέκαηα εμππεξέηεζεο 

θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ θαηνίθσλ . Αλαθέξσ 

ραξαθηεξηζηηθά όηη κεηά ηελ ζπληαμηνδόηεζε ηνπ 

κνλαδηθνύ ππαιιήινπ ηνπ ΟΣΕ , ην λεζί καο εδώ 

θαη 5 κήλεο παξακέλεη ρσξίο ηερληθή ππνζηήξημε 

αθνύ κέρξη θαη ζήκεξα δελ ηνπνζεηήζεθε θαλέλαο 

άιινο ππάιιεινο κε απνηέιεζκα νη βιάβεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ λα δηεθπεξαηώλνληαη 

αθόκα θαη κεηά από δύν θαη ηξεηο κήλεο . 

Παξόκνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί θαη ε θαηάξγε-

ζε ηνπ ΟΓΑ αιιά θαη ε ελδερόκελε ππνβάζκηζε 

ηνπ ΕΛ.ΣΑ κέζσ ηεο επηθείκελεο ηδησηηθνπνίε-

ζεο . Γλσξίδνληαο ήδε ηηο δπζθνιίεο πξόζβαζεο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο Κάζνπ ζε πνιιά δεκόζηα αγαζά 

θαη ππεξεζίεο ιόγσ θπξίσο ηεο γεσγξαθηθήο ηεο 

ζέζεο, αιιά θαη ησλ αληίμνσλ ζπλζεθώλ πνπ επη-

θξαηνύλ, θαηαιαβαίλεηε όηη απηή ε εμέιημε επηβα-

ξύλεη αθόκα παξαπάλσ ηελ ηαιαηπσξία ηνπο . 

5) ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ππάξρεη κεγάιν πξόβιε-

κα κε ηελ αλεπηηήξεηε βόζθεζε ιόγσ ηνπο αζζε-

λνύο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη ηεο πιεκκεινύο επηηή-

ξεζεο. Η ππνζηειέρσζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξη-

θέξεηαο από θηεληάηξνπο καο απνηξέπεη θαη ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ Δεκνηηθνύ ζθαγείνπ, έλα ζέκα πνπ 

απ’ όηη πιεξνθνξνύκαη βαίλεη πξνο επίιπζε . 

6) ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο όπσο ήδε γλσξί-

δεηε είκαζηε έλα λεζί ρσξίο απνξξίκκαηα κε ηελ 

κεηαθνξά ηνπο κε press container εθηόο. Ήδε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπιινγή θαη δηαινγή αλαθπθιώ-

ζηκσλ πιηθώλ ηεζζάξσλ ξεπκάησλ κέζσ θνηλσθε-

ινύο επηρείξεζεο πνπ θύξηνο θαη απνθιεηζηηθόο 

ρξεκαηνδόηεο είλαη ν Δήκνο. Παξάιιεια γίλνληαη 

ελέξγεηεο γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο γηα ηελ θαηα-

ζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο θαη κνλάδαο βηνινγη-

θνύ θαζαξηζκνύ. Κξίλνπκε απαξαίηεηε ηελ εθαξ-

κνγή ηεο ήδε εθπνλεκέλεο κειέηεο από ην Μεηζό-

βην Πνιπηερλείν αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο γηα 

ηελ ζσξάθηζε ηνπ λεζηνύ κε ηα αληίζηνηρα έξγα 

ζην άκεζν πεξηβάιινλ έρεη πιεκκπξνπαζεζεη αξ-

θεηέο θνξέο. 

7) Έρνπκε θαηαζέζεη πξνηάζεηο γηα έληαμε ρξεκα-

ηνδόηεζεο ζην Αλαπηπμηαθό πξόγξακκα ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, «Αληώλεο Σξίηζεο» νη 

νπνίεο αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζην πνζό ύςνπο € 

4.900.000 πεξίπνπ θαη απηέο αθνξνύλ ην πεξηβάι-

ινλ, ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε , ηελ παηδεία , ηελ 

ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ λεζηνύ καο . Ζεηάκε 

γη’ απηέο ηελ βνήζεηα ζαο γηα ηελ έληαμε ηνπο ζην 

πξόγξακκα. 

8 ) Ο Δήκνο ηεο Ηξσηθήο λήζνπ Κάζνπ κε γλώκν-

λα όηη ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνύ απνηειεί έλαλ από 

ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ππιώλεο κηαο ηνπηθήο θνη-

λσλίαο, πξνρώξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ  

 

Σν πξώην Πεξηπηέξν Σνπξηζηηθήο 

Πιεξνθόξεζεο « info kiosk » γηα ηελ 

πξνώζεζε ελόο ηνπξηζηηθνύ εμνπιη-

ζκνύ πνπ ζα παξέρεη ηαπηόρξνλα ρξε-

ζηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ επηζθέπηε, 

έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί ζην ιηκάλη.  

Σν info kiosk είλαη λέαο γεληάο δηαδξα-

ζηηθόο ςεθηαθόο ζηαζκόο πνπ παξέρεη 

πιεξνθνξίεο κε νπηηθναθνπζηηθό πιε-

ξνθνξίεο θαη ελδηαθέξνληα θείκελα  

 ζε δύν γιώζζεο. Πινύζην θσηνγξα-

θηθό πιηθό πνπ βνεζά ηνλ επηζθέπηε 

ηνπ λεζηνύ λα γλσξίζεη ηελ Κάζν 

από θάζε πιεπξά ηεο, ζπζηήλνληάο 

πξνηάζεηο δηακνλήο, γαζηξνλνκίαο, 

ελαιιαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, 

δηαζθέδαζεο θαη όρη κόλν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην κελνύ πεξηέ-

ρεη : Αμηνζέαηα, παξαιίεο, θαηαιύ-

καηα, καηα, ελνηθηάζεηο, δηαζθέδαζε 

-ψυχαγωγία, τοπικά προϊόντα, θρη-

ζθεπηηθόο ηνπξηζκόο, εθδειώζεηο, 

κέζα κεηαθνξάο, θαηξό θαη ρξήζηκα 

ηειέθσλα.  

ηόρνο καο είλαη ε ελίζρπζε θαη ε 

πξνβνιή ησλ ηνπξηζηηθώλ θαη πνιη-

ηηζηηθώλ πόξσλ ηνπ λεζηνύ. Γηα 

αθόκε κία θνξά απνδεηθλύνπκε 

έκπξαθηα ηελ εμσζηξέθεηα θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα επέλδπζε ζην αύξην. 
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Λειηοσργία νέοσ περιπηέροσ Σοσριζηικής Πληροθόρηζης Info Kiosk 

Το Ππέβεληρ μέσα στο λιμάνι τηρ Κάσος 

Η άυιξη  τος Jet Paros 

Λογισμικό στο Info Kiosk 



Σςνέσεια από ηην ζελίδα 1 

αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

ηελ ήπηα αλάπηπμε ηνπ.  

9) εκαληηθφ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνκέα απηνχ απνηειεί ε δηαζχλδεζε ηνπ λεζηνχ 

κε ηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα θαη άιια λε-

ζηά .Ήδε ε ζπγθνηλσλία πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα αλάπηπμεο ελφο ηφπνπ βξίζθεηαη ζε 

πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ηδίσο ζηελ θαινθαη-

ξηλή πεξίνδν. Τπάξρεη θαζεκεξηλή ζχλδεζε κε 

ηελ Κξήηε θαη κε ηε Ρφδν φπσο θαη κε ηελ Κάξ-

παζν δχν θνξέο ηελ κέξα. Ζ αεξνπνξηθή ζπγθνη-  

Ζ Γεκνηηθή Αξρή κε ζηφρν ηελ ήπηα ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ηεο Ζ.Ν. Κάζνπ πξνβάιινληαο ηα ζπ-

γθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο , ηελ Ηζηνξία , ηνλ 

πνιηηηζκφ, ηελ κνπζηθή ηεο παξάδνζε, ηα ήζε 

θαη ηα έζηκα ηεο , ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ ηεο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα απηνχ σο θνκβηθνχ ππιψλα 

ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ήδε έρεη πξνβεί ζε φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επηζθξάγηζε 

κηαο λέαο επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο . 

Όζηεξα απφ ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο πληαθηψλ Δπαξρηαθνχ 

Σχπνπ, φπσο απηή δηαηππψζεθε θαηά ηελ εηζήγε-

ζή ηνπ ζην 10ν Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε 24 & 25 Ηνπλίνπ 2021 ζηελ 

Κάζν, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ..Δ.Σ. θαη 

ν Γήκνο Ζξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ ζπκθψλεζαλ 

γηα ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζπγγξαθήο 

άξζξσλ απφ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο κέιε ηεο Δ-

ΔΣ θαη άιισλ ζσκαηείσλ γηα ηελ εηήζηα ηνπξη-

ζηηθή πξνβνιή ηνπ λεζηνχ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

ηεο (www.eset.gr) . 

Α. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ δξάζεο ν 

θάζε θνξέαο, ε Έλσζε πληαθηψλ Δπαξρηαθνχ 

Σχπνπ δεζκεχεηαη :  

1. Να δηακνξθψζεη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο αξρη-

θήο ζειίδαο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο (www.eset.gr) 

«παξάζπξν» (banner) φπνπ κπνξνχλ λα αλαξηε-

ζνχλ φια ηα δηαζέζηκα ή θαη φζα δεκηνπξγεζνχλ 

ζηε ζπλέρεηα δηαθεκηζηηθά θείκελα, έληππα, βί-

ληεν ηνπ Γήκνπ Ζ.Ν Κάζνπ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ 

λεζηνχ.  

2. Να θνηλνπνηήζεη ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο κέιε 

ηεο Δ..Δ.Σ. αιιά θαη ζε κέιε άιισλ ζσκαηείσλ 

γηα ηελ πξνβνιή ηεο Κάζνπ. Να πξαγκαηνπνηή-

ζεη δεκνζίεπζε ησλ άξζξσλ απηψλ ζηελ ζειίδα 

«Τα αθληηικά  

μονοπάηια ζηην Κάζο»  
Οινθιεξψζεθε θαη γηα θέηνο ην πξφ-

γξακκα Αζιεηηθά Μνλνπάηηα ηνπ 

Ηδξχκαηνο  ηαχξνο Νηάξρνο, κε 

πιήζνο αζιεκάησλ θαη δξαζηεξηνηή-

ησλ γηα ηα παηδηά. Γηα άιιε κηα ρξν-

ληά ππήξμε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ην 

πξφγξακκα θαη ν αξηζκφο ησλ παη-

δηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ αμηνζε-

κείσηνο. Σα Αζιεηηθά Μνλνπάηηα 

δηεμήρζεζαλ ηφζν ζηνλ πξναχιην 

ρψξν ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λ.Σ. Κάζνπ 

φζν θαη ζηελ παξαιία ηνπ Δκπνξεηνχ 

θαη ζην γήπεδν 5x5.ηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά θαηάθεξαλ 

λα αλαπηχμνπλ φρη κφλν ηηο αζιεηη-

θέο ηνπο ηθαλφηεηεο αιιά θαη ην νκα-

δηθφ πλεχκα, ηε ζπλεξγαζία. Δπηπιέ-

νλ ησλ θαζηεξσκέλσλ δξαζηεξηνηή-

ησλ, ηα παηδηά θέηνο είραλ ηελ επθαη-

ξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε βησκαηηθά 

εξγαζηήξηα εθκάζεζεο καζεκαηηθψλ 

WhyMath, κε ηελ ρξήζε ηερλνινγί-

αο. ια ηα παξαπάλσ πξαγκαηνπνηή-

ζεθαλ κε ηελ θαζνδήγεζε αμηφινγσλ 

θαη θαηαμησκέλσλ γπκλαζηψλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο ηαχξνο Νηάξρνο.Ο Γή-

κνο Ζξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ ζα ήζειε 

λα επραξηζηήζεη ηφζν ην ΗΝ θαη 

ηνπο γπκλαζηέο ηνπ φζν θαη ηα παη-

δηά γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ην δήιν 

πνπ έδεημαλ γηα ην πξφγξακκα. Δπει-

πηζηεί ζε κηα λέα ζπλεξγαζία θαη 

επραξηζηεί ην Ί.Νηάξρνπ πνπ πάληα 

βξίζθεηαη δίπια ζην λεζί καο !  

ΣΚ: 85200 - Κάιπκλνο, Γξαθείν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Καιχκλνπ) 

• είηε θαηφπηλ ξαληεβνχ ζην Γξαθείν Κηεκαηνγξάθεζεο Καξπάζνπ (Πεδφδξνκνο δίπια ζην 

Δπαξρείν, ΣΚ:85700 - Πεγάδηα Καξπάζνπ) 

• είηε ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.ktimatologio.gr, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή 

"Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο - e-ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ" 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξναλάξηεζεο, ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ επαλεμέηαζεο ζηνηρεί-

σλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ηελ αλακφξθσζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ πηλάθσλ, ζα αθνινπζήζεη 

ε δηαδηθαζία ηεο Αλάξηεζεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Πξναλάξηεζεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, θαζψο κε 

απηήλ εμαζθαιίδεηε φηη ηα δηθαηψκαηα ζαο ζα θαηαγξαθνχλ ζσζηά ζην Κηεκαηνιφγην θαη 

ζα απνθχγεηε άζθνπε ηαιαηπσξία ζην κέιινλ. 

Γηα απηφ ην ιφγν, παξαθαινχκε λα πξνβείηε ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλί-

αο ζαο, κέζσ ηνπ link: https://www.ktimanet.gr/Citizen.../Info_Page_PersonData.aspx. 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκηπονική Πποανάπηηζη ζηοισείων κηημαηολογίος για ηα ακίνηηα  
αο ελεκεξψλνπκε φηη απφ 28/06/2021 έσο 11/08/2021 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα 

www.ktimatologio.gr, ε ειεθηξνληθή Πξναλάξηεζε ηεο θηεκαηνινγηθήο βάζεο γηα ηηο ππφινηπεο 

πεξηνρέο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Καιχκλνπ, Καξπάζνπ, Κσ θαη Ρφδνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηί-

νπ Αηγαίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δειψζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ 

θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο θηεκαηνγξάθεζεο. 

ηελ θηεκαηνινγηθή βάζε ηεο Πξναλάξηεζεο, έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνηρεία δηθαησκάησλ πνπ ζαο 

αθνξνχλ, γηα ηα νπνία δελ έρεηε ππνβάιεη δήισζε, αιιά πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία άιισλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ. Θα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο κε ην 

Γξαθείν Κηεκαηνγξάθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζαο δνζνχλ νδεγίεο γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο, ψζηε ηα δη-

θαηψκαηά ζαο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο πξνζσξηλνχο θηεκαηνινγηθνχο πίλαθεο ηεο Αλάξηεζεο. 

Γηα ηα δηθαηψκαηα απηά, εθφζνλ ζπλερίδεηε λα είζηε δηθαηνχρνο, νθείιεηε λα ππνβάιεηε δήισζε ηνπ 

λ.2308/95, θαηαβάιινληαο θαη ην πξνβιεπφκελν πάγην ηέινο, 

• είηε θαηφπηλ ξαληεβνχ ζην Γξαθείν Κηεκαηνγξάθεζεο Καιχκλνπ (Πφζηα, ζέζε Γέθπξα 
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Με επηηπρία νινθιεξψζεθε ζηε Ζ. Ν. Κάζν ην 10ν Γηεπηζηεκν-

ληθφ πλέδξην κε αληηθείκελν ζπδήηεζεο « Σνπξηζκφο - Πνιηηη-

ζκφο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο - ηάζεηο κεηά ηελ πεξίνδν θξίζεο» 

θαηά ηηο 24 θαη 25 Ηνπλίνπ 2021.  

Σν ζπλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Σνπξηζκνχ κε ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ ηεο Ζξσηθήο Νή-

ζνπ Κάζνπ ηεο Δηαηξείαο Δπηζηεκφλσλ Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκν-

ζηνγξάθσλ ΣΑΓ (ΔΠΔΣΑΓ) θαη ηελ ζπλεξγαζία ηεο Έλσζεο 

πληαθηψλ Δπαξρηαθνχ Σχπνπ (Δ.Δ.Σ) κε ηελ επγεληθή ρνξεγία 

ηεο εηαηξείαο Βαπ Π. Κνπγηφο ΑΔΒE θαζψο επίζεο θαη ησλ Βlue 

Star Ferries ηελ Semiramis City Hotel θαη κε ρνξεγφ επηθνηλσλίαο 

ηηο Δθδφζεηο Παπαδήζε .Δηζεγεηέο/εηζεγήηξηεο ηνπ ζπλεδξίνπ 

ήηαλ θαζεγεηέο-ηξηεο ησλ Α.Δ.Η., Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο θαη δεκν-

ζηνγξάθνη θαη ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ 

Γήκνπ Ζ.Ν. Κάζνπ Ζιίαο Μαζηξνπαχινο.  
Ζ θαζεγήηξηα ηνπ Α.Π.Θ. θαη Πξφεδξνο ηεο δηνξγάλσζεο  

θ. Σέζζα Γνπιθέξε, ε πξψελ Πξχηαληο ηνπ Παληείνπ Παλ/

κηνπ, θ. Ηζκήλε Κξηάξε, ν νκφηηκνο θαζεγεηήο ηνπ ΔΚΠΑ θ. 

Γ. Υαξαιάκπεο, ε θαζεγήηξηα ηνπ Α.Π.Θ θ. Ε. Αλδξενπνχ-

ινπ, ν senior Lecturer of the Arts University London θ. Θ. 

Γηάγθνγινπ, ε Βαζηιηθή Γάιια, Δπηζηήκσλ ηεο Δπηθνηλσλί-

αο, Τπ. Γηδάθησξ ηνπ Παληείνπ Παλ/κίνπ , ν Κσλζηαληίλνο 

Μαξγαξίηεο, Γεκνζηνγξάθνο-πγγξαθέαο, ν Νανχκ Μπισ-

λάο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ,ζην Σκήκα Σνπξηζκνχ ζην Ηφλην 

Παλ/κην ν Γηψξγνο Κνπθνπιηάηαο, Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο 

πληαθηψλ Δπαξρηαθνχ Σχπνπ θαη άιινη εθιεθηνί - έο επη-

ζηήκνλεο.  

ηφρνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ ζπλέδξηνπ 

κεηά απφ ηελ αιιεινελεκέξσζε θαη ηελ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ησλ ζπλέδξσλ θαη ησλ παξεπξηζθνκέλσλ αθνχ ιεθζνχλ ππφ-

ςε νη ηδηαηηεξφηεηεο, ν πνιηηηζκφο, ε ηζηνξία νη  

ππνδνκέο , ε ζπγθνηλσλία αιιά θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο  

Ζξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ είλαη ε εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξα-

ζκάησλ γηα ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ αιιά θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ λεζηνχ γηα ηελ αλά-

πηπμε ηνπ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ. Ζ Βειηίσζε θαη ε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφ-

ληνο ηεο Ζ.Ν. Κάζνπ ζπκθψλα κε ηελ παξάδνζε θαη ηα ζπγθξη-

ηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πνπ πξέπεη λα αλαδεηρζνχλ θαη λα αμη-

νπνηεζνχλ κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο . 

ην ζπλέδξην πξνζθιήζεθαλ λα παξεπξεζνχλ απφ ην Γήκαξρν 

ηεο Ζξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ θαη Πξφεδξν ηεο Σνπξηζηηθήο επη-

ηξνπήο Μηράιε Δξσηφθξηην, νη επαγγεικαηίεο ηνπ λεζηνχ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο εζηία-

ζεο. Μέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αιιά θαη ησλ Δπηηξνπψλ 

Σνπξηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ. Οη Πξφεδξνη ησλ ηνπη-

θψλ πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ , εθπξφζσπνη φισλ ησλ ζπιιφγσλ 

ηεο Ζ.Ν. Κάζνπ αιιά θαη νη ηέσο Γήκαξρνη ελψ έγηλε θαη γελη-

θή πξφζθιεζε πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ . 

Σςνεπγαζία Δήμος Η.Ν. Κάζος με ηην Ε.Σ.Ε.Τ για ηην ηοςπιζηική  

πποβολή ηος νηζιού.  

Τα Εν Οίκω - Δήμω 

 λσλία γίλεηαη θαη απηή ζρεδφλ θαζεκεξηλά απφ 

Ρφδν κέζσ Καξπάζνπ . Δθεί πνπ ππάξρεη πξφ-

βιεκα είλαη ε άκεζε αληαπφθξηζε ησλ δξνκνιν-

γίσλ απφ Αζήλα κέζσ Ρφδνπ ή Καξπάζνπ, πξφ-

βιεκα πνπ κπνξεί λα ιπζεί εχθνια κηαο πνπ 

εμππεξεηείηαη κε ηελ ίδηα εηαηξεία. Δπηπιένλ 

ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα απνηειεί ην 

αθξηβφ εηζηηήξην ηφζν ην αεξνπνξηθφ φζν θαη ην 

αθηνπιντθφ κε ην ηαρχπινν θαη κε δεδνκέλν φηη 

ηα δξνκνιφγηα απηά επηδνηνχληαη κε αξθεηά 

εθαηνκκχξηα. 10) Πξνο ηηκή ησλ Καζίσλ Αγσλη-

ζηψλ νλνκαηνδνζία κηαο απφ ηηο λέεο ζχγρξνλεο  

θξεγάηεο ηνπ ζηφινπ ηνπ Π.Ν σο Ζ.Ν. Κάζνο.  

ήκεξα εκείο σο απφγνλνη εξψσλ ληψζνληαο 

ηδηαίηεξε ππεξεθάλεηα έρνπκε ηεξφ θαζήθνλ λα 

θάλνπκε γλσζηφ ζε φινπο ηνπο Έιιελεο ην κε-

γαιείν ηεο ςπρήο ησλ Καζησηψλ θαπεηάλησλ ηεο 

επαλάζηαζεο θαη ηνπ νινθαπηψκαηνο νη νπνίνη 

σο ηξίηε λαπηηθή δχλακε ηεο παηξίδαο καο εθεί-

λεο ηεο επνρήο δεκηνχξγεζαλ θαη απηνί ηηο πξν-

υπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηεο Διιεληθήο επαλά-

ζηαζεο. Εεηνχκε ινηπφλ σο ειάρηζην αληίδσξν 

θαη σο αλαγλψξηζε ησλ αγψλσλ απηψλ απφ ηελ 

Πνιηηεία λα ζθχςεη κε ελδηαθέξνλ θαη ζέιεζε 

πάλσ απφ ηα ζέκαηα πνπ πξναλαθέξακε» . 

Υπόμνημα θεμάηων - πποβλημάηων Η.Ν. Κάζος  

πνπ ζα ζπλεξγαζηνχλ, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξν-

υπνζέζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπγγξαθήο άξζξσλ 

γηα ηελ πξνβνιή ηεο Κάζνπ. Να πξαγκαηνπνηή-

ζεη δεκνζίεπζε ησλ άξζξσλ απηψλ ζηελ ζειίδα 

ηεο Δ..Δ.Σ. θαη λα μαλαδεκνζηεχζεη ζηα Μέζα 

Δλεκέξσζεο πνπ εξγάδνληαη νη δεκνζηνγξάθνη 

κέιε ηεο θαζψο θαη ζε άιια ζπλεξγαδφκελα Πε-

ξηθεξεηαθά Μέζα Δλεκέξσζεο.  

Ζ Δ..Δ.Σ. ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίζεη 

ηηο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεζκεπηεί κέζσ 

ρνξεγψλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηαθεκηζηνχλ σο 

ρνξεγνί ζην ζρεηηθφ «παξάζπξν» (banner) ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δ..Δ.Σ. γηα ηελ πξνβνιή ηεο 

Κάζνπ θαζψο θαη ζηα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ 

δεκνζηεχκαηα.  

Β. Ο Γήκνο Ζξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ δεζκεχεηαη : 

1. Να νξίζεη έλα κέινο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ άξζξσλ . 

2. Να αλαξηήζεη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ  

3. Να εμαζθαιίζεη ηελ θηινμελία ζηελ Κάζν ηνπ/

ηεο δεκνζηνγξάθνπ ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο ην άξζξν 

ζα θεξδίζεη ην 1ν βξαβείν. 

Ζ θηινμελία ζα αθνξά δχν άηνκα (ληθεηή/ηξηα 

θαη ζπλνδφ) θαη πεξηιακβάλεη :  

- Τα ειζιηήπια μεηάβαζηρ και επιζηποθήρ από 

ηελ Κάζν . 

- Την διαμονή ζηην Κάζο ηοςλάσιζηον 4 διανς-

θηεξεχζεσλ θαη ηελ παξνρή ηξηψλ γεπκάησλ αλά 

εκέξα παξακνλήο. 

- Την παποσή πεπιήγηζηρ – ξενάγηζηρ ζηα αξιο-

ζέαηα ηνπ λεζηνχ 

- Να οπίζει εξ απσήρ ηιρ ημεπομηνίερ θιλοξενίαρ 

εληφο ηνπ 2022 (επηιέγνληαο π.ρ. έλα ζεκαληηθφ 

θαη κε δεκνζηνγξαθηθφ ελδηαθέξνλ γεγνλφο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην λεζί) πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

θαιχηεξνο ν πξνγξακκαηηζκφο.  

Ο Γήκνο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίζεη 

ηηο παξαπάλσ παξνρέο κέζσ ρνξεγψλ νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα δηαθεκηζηνχλ σο ρνξεγνί ζην ζρεηη-

θφ «παξάζπξν» (banner) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δ..Δ.Σ. γηα ηελ πξνβνιή ηνπ λεζηνχ θαζψο θαη 

ζηα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ δεκνζηεχκαηα.  

Οη φξνη ζπκκεηνρήο ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα δεκν-

ζηνπνηεζεί κεηά ηελ ζπκθσλία ηνπ Γήκνπ Ζ.Ν. 

Κάζνπ φπνπ ζα νξηζηνχλ κεηαμχ άιισλ θαη νη 

εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ δηαγσλη-

ζκνχ . Ζ δε αμηνιφγεζε ζα γίλεη πξηλ ηελ Δηήζηα 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ..Δ.Σ. ε νπνία 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 3ν δεθαήκεξν ηνπ Ηα-

λνπαξίνπ 2022.  
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Σσλάληεζε εργαζίας Μ. Ερωηόθρηηοσ θαη Γ. Φαηδεκάρθοσ γηα ηα δεηήκαηα ηοσ Δήκοσ  
Σελ Γεπηέξα 5 Ινπιίνπ ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο 

ηνπ λνηίνπ Αηγαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε εξγα-

ζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκαξρνπ ηεο Ηξσηθήο λήζνπ Κάζνπ 

Μηράιε Δξσηφθξηηνπ θαη ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ννηίνπ 

Αηγαίνπ Γηψξγνπ Υαηδεκάξθνπ κε ηελ παξνπζία ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαί-

νπ Νίθνπ Παπαζηακαηίνπ φπνπ ζπδεηήζεθαλ ηα δεηή-

καηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ λεζηνχ 

θαζψο επίζεο θαη ηξφπνη ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ απφ 

ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Ο Γήκαξρνο ηεο Η.Ν. Κάζνπ αλέθεξε ηα παξαθάησ 

δεηήκαηα θαη επραξίζηεζε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ 

ζηήξημε ηνπ επηζεκαίλνληαο φηη ε ζπλεξγαζία ηεο Π.Ν. 

Αηγαίνπ πξνο ην Γήκν ηεο Η.Ν. Κάζνπ απνηειεί θνκβη-

θήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ επίιπζε θάπνησλ δεηε-

κάησλ ηνπ λεζηνχ . 

«ε ζπλέρεηα ηεο απνιχησο επνηθνδνκεηηθήο αιιά θαη 

αλαγθαίαο ζπλεξγαζίαο καο εθζέησ θαη γξαπηψο ηα δε-

ηήκαηα ηνπ λεζηνχ καο πνπ επηδεηνχλ ιχζεηο θαη κπν-

ξνχλ λα επηιπζνχλ ράξε ζηελ ζπλεξγαζία θαη ηε βνήζεη-

α απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ θη 

απφ εζάο πξνζσπηθά. 

− Όπσο ήδε ζαο ελεκέξσζα απφ ηελ θαη’ ηδίαλ ζπλά-

ληεζε εξγαζίαο καο ζηελ Η.Ν. Κάζν ην ζεκαληηθφηεξν 

απφ ηα δεηήκαηα απηά είλαη ε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ θαη ε φζν ην δπλαηφλ γξε-

γνξφηεξε δεκνπξάηεζε θαη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ . (φρη 

κφλν ηνπ επαξρηαθνχ αιιά θαη κέξνπο ηνπ δεκνηηθνχ € 

750.000 ζε βάζνο ηξηεηίαο ) 

− Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ « αζθαιηφζηξσζε ηνπ αγξν-

ηηθνχ δξφκνπ πξνο θάθε» έξγν πνπ ζα ζπκβάιεη ζεκα-
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Ο Γήκνο ηεο Ηξσηθήο λήζνπ Κάζνπ ηηκά ηελ 77ε επέηεην 

ηεο κάρεο ηεο Αγίαο Σξηάδαο Καινζθνπήο Φσθίδαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 5 Ιαλνπαξίνπ 1944. Μίαο έλνπιεο 

ζχξξαμεο πνπ έιαβε ρψξα κεηαμχ ηνπ πξψηνπ ιφρνπ Παξ-

λαζζίδαο ηνπ ΔΛΑ θαη δφιηα πιεξνθνξεκέλνο ζηξαηησηη-

θνχ απνζπάζκαηνο ησλ Γεξκαληθψλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ 

θαηά ηελ νπνία ράζεθαλ απφ ηα βφιηα ησλ λαδηζηηθψλ ζηξα-

ηεπκάησλ 33 καρεηέο ησλ ειιεληθψλ αληαξηηθψλ δπλάκεσλ. 

Αλάκεζα ζ’ απηή ηνπο ππέξ παηξίδνο ζπζηαζζέληεο λένπο 

αγσληζηέο ήηαλ θαη ν Καζηψηεο Μηράιεο Κνπηιάθεο πνπ

( 1922-1944) θαηαηάρζεθε κεηά απφ κία κνλαδηθή πξνζσπη-

θή νδχζζεηα ε νπνία μεθίλεζε απφ ηνλ ηηαιηθφ θξαηνχκελν 

λεζί ηεο Κάζνπ , ζηνλ Δ.Λ.Α. Φσθίδαο κε ην ςεπδψλπκν 

« Μηράιεο Νεζηψηεο» . 

Η ηχρε ηνπ παιηθαξηνχ αγλννχληαλ επί 43 νιφθιεξα ρξφληα 

απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ νη νπνίνη ηνλ έςαρλαλ απεγλσζκέλα 

επί δεθαεηίεο, έσο φηαπ έλα ηπραίν γεγνλφο ηνπο απνθάιπςε 

ην δξακαηηθφ ηνπ ηέινο. Η ηξνκεξή απηή κπζηζηνξεκαηηθψλ 

δηαζηάζεσλ- πεξηπέηεηα θαηαγξάθεθε κε εληππσζηαθφ 

 ηξφπν ρξφληα αξγφηεξα ζην έξγν ηεο δεκνζηνγξάθνπ ν-

θίαο Παπατσάλλνπ κε ηίηιν «Κξπκκέλν ζην Αηγαίν». 

Ο Γήκνο καο είλαη έηνηκνο λα αληαπνθξηζεί ζηελ πξφηαζε 

ηνπ Γήκνπ Γειθψλ γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ αδειθνπνίε-

ζε , ζηε κλήκε ηνπ αγσληζηή Μηράιε Κνπηιάθε. 

Κη’ απηφ γηαηί ηελ ησξηλή ειεπζεξία ησλ Γσδεθαλήζσλ ηελ 

ρξσζηάκε ζε αλζξψπνπο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο φπσο ηνλ 

Μηράιε Κνπηιάθε ν νπνίνο ζηάζεθε απέλαληη ζε φινπο 

ηνπο θαηαηξεγκέλνπο, πνπ έδεζε ζηνλ ζχληνκν βίν ηνπ ζαλ 

έλαο ηίκηνο Έιιελαο ζαλ έλαο αιχγηζηνο παηξηψηεο. 

Γηα φινπο εκάο ν Μηράιεο Κνπηιάθεο απνηειεί ηνλ ζπλερη-

ζηή ησλ Καζησηψλ λαπκάρσλ ηνπ 1821 ησλ νπνίσλ ηα βή-

καηα αθνινχζεζε ζπλερίδνληαο κε άιινπο ηξφπνπο ζηνλ 

ίδην αγψλα. Σνλ αγψλα γηα ηε Λεπηεξηά θαη ηελ Δζληθή Αμη-

νπξέπεηα ησλ Διιήλσλ. 

Αο είλαη αησλία ε κλήκε ηνπ Μηράιε Κνπηιάθε θαη φισλ 

αλεμαίξεηα ησλ πεζφλησλ ζπλαγσληζηψλ ηνπ. 

Μητάιες Κοσηιάθες: O Καζηώηες αγωληζηής ηες Εζληθής Αληίζηαζες  

ληηθά ζηελ δηεπθφιπλζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ 

επαγγεικαηηψλ θηελνηξνθψλ ηνπ λεζηνχ θαη φρη κφ-

λν .Ήδε ε δηαδηθαζία είλαη ζηελ ηειηθή θάζε . 

− Η επηπιένλ πξνκήζεηα ζηεζαίσλ αζθαιείαο ηα νπνία 

ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε επηθίλδπλα ζεκεία ηνπ νδηθνχ δη-

θηπνχ ηεο Κάζνπ. 

− Ο ειεθηξνθσηηζκφο ηνπ δξφκνπ 600κ. απφ ηελ νηθία 

Μελάξνπ κέρξη ην δσνινγηθφ θήπν (ζπλέρεηα θαη νιν-

θιήξσζε ειεθηξνθσηηζκνχ δξφκνπ απφ ηνλ νηθηζκφ 

Αγ. Μαξίλα πξνο ηνλ νηθηζκφ Αξβαληηνρσξίνπ) , φπσο 

καο είραηε πξνηείλεη. 

− Η απεκπινθή θαη νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπή 

θαλνληθνχ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ κε ρξήζε ζηίβνπ 400κ 

(πξφγξακκα Θεζέαο ) ζηε ζέζε Πιαηχνιν . 

Ήδε ε ππεξεζία καο βξίζθεηαη ζε αλαδήηεζε ηεο ζρεηη-

θήο κειέηεο θαη ηεο βεβαίσζεο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζε-

ζηψηνο ηνπ ρψξνπ . 

− Οινθιήξσζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ην έξγν 

πιαθνζηξψζεηο Νήζνπ Κάζνπ κε ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ 

απφ ηηο ππεξεζίεο ζαο . Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

πξφγξακκα εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

- € 1.426.000 . 

- Σερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ δεκνπξάηεζε κέζσ πξν-

γξακκαηηθήο ζχκβαζεο ηνπ ήδε εληαγκέλνπ έξγνπ ζην 

Φηιφδεκνο ΙΙ κε ηίηιν «Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκη-

ζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ ηεο Η.Ν. Κά-

ζνπ » πξνυπνινγηζκνχ 472.000,00€ + ΦΠΑ 

- Θα ζαο παξαθαινχζακε λα κεξηκλήζεηε γηα ηελ άκεζε 

απνθαηάζηαζε ηεο ζηέγεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ Φξπ Αξ-

βαληηνρσξηνχ πνπ είρε θαηαξξεχζεη εμαηηίαο ηεο θαθν-

θαηξίαο ″Μήδεηαο″ κε πξνυπνινγηζκφ εξγαζηψλ  

απνθαηάζηαζεο χςνπο € 25.000. 

− Σέινο θνκβηθήο ζεκαζίαο είλαη ε παξέκβαζε ησλ π-

πεξεζηψλ ηεο Π.Ν.ΑΙ ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρεηκάξξσλ 

ελέξγεηα ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιη-

ζε ηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ηνπ λεζηνχ . 

Σν γεγνλφο φηη ν Γήκνο ηεο Η.Ν. Κάζνπ δελ δηαζέηεη 

δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ιφγσ έιιεηςεο ηνπ ελφο επηπιέ-

νλ ηερληθνχ ππαιιήινπ ζηελ ηερληθή ππεξεζία καο θα-

ζηζηά ππεξεζηαθά αλίθαλνπο ζην λα δεκνπξαηήζνπκε 

αθφκα θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηε-

ηαο δσήο ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ έξγα . Η 

ζπκβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ζηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο απηνχ κέζσ ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβά-

ζεσλ παξά ην θφξην εξγαζίαο θαη ηελ ππνζηειέρσζεο 

ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηεο είλαη ηεξάζηηα θαη γηα ην 

ιφγν απηφ ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηί-

εο γηα ηελ πιήξε ππνζηήξημε πξνο ηνλ Γήκν καο. 

· Ο θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Δκκαλνπήι Πεξζειήο, ν αξ-

ραηνιφγνο Γεψξγηνο Μαζηξνπαχινο, ν ζπγγξαθέαο Μελάο 

Βηληηάδεο, ν Πξφεδξνο ηεο ΚΟΓΔΓΗΚ θαη ησλ Πεξηπαηε-

ηψλ Κάζνπ Ηιίαο Μαζηξνπαχινο, ε Λανγξάθνο Αηθαηεξίλε 

Υεηκσλέηνπ. 

· Έλαο εηθνλνιήπηεο θαη έλαο ερνιήπηεο γηα ηε καγλεην-

ζθφπεζε, ζπλεξγάηεο ηνπ Γήκνπ. 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ 

Η Κάζνο, ην λνηηναλαηνιηθφηεξν ζεκείν ηεο ρψξαο καο, έρεη 

ην κνλαδηθφ πξνλφκην λα έρεη πξφζβαζε ζε πέληε πειάγε: 

Αηγαίν, Κξεηηθφ, Καξπάζην, Αηγχπηην θαη Ληβπθφ. 

Δθέηνο, 200 ρξφληα απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ ’21, ην λεζί 

καο ιφγσ ηεο κεγάιεο ηζηνξηθήο πξνζθνξάο θαη ηνπ Οιν-

θαπηψκαηνο, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ εθδειψζεσλ. 

Δπηιέγνπκε πέληε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία, έλα γηα θάζε κέ-

ξα, φπνπ «ζηήλεηαη» κηα παξάζηαζε κε ηε ζπκκεηνρή ηφζν 

ηεο δεκηνπξγηθήο νκάδαο, φζν θαη ησλ ζεαηψλ. 

1. ηελ ηνπνζεζία Αληηπέξαηνο, κε ζέα ην Κξεηηθφ Πέιαγνο, 

-σημείο όπου έγινε η απόβαση του τουρκοαιγυπτιακού στό-

ινπ ηνλ Ινχλην ηνπ 1824 ζην Οινθαχησκα ηεο Κάζνπ- ζην 

εηδηθφ ζεκείν φπνπ έρεη ζηεζεί ην κλεκείν δεκηνπξγείηαη έλα 

ππαίζξην ζέαηξν γηα ηνπο ζεαηέο. 

Η εζνπνηφο, έξρεηαη απφ ηε ζάιαζζα, ππνδπφκελε ηελ Γπ-

λαίθα ηεο Κάζνπ θαη κ’ έλα ζεαηξηθφ κνλφινγν καο πιεξν-

θνξεί γηα φζα έγηλαλ. 

Σα παηδηά, ζε έλα πελζήκεξν εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην πνπ 

έρεη πξνεγεζεί, έρνπλ πξνεηνηκάζεη πνηήκαηα θαη αλαθνξέο 

ζην ηζηνξηθφ γεγνλφο, νη κνπζηθνί εξκελεχνπλ παξαδνζηα-

θνχο ζθνπνχο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ρνξεπηηθνχ ζπλφινπ. 

χληνκε νκηιία ηνπ θαζεγεηή Δκκαλνπήι Πεξζειή. 

2. ην πην ζεκαληηθφ αξραηνινγηθφ ζεκείν ηνπ λεζηνχ, ηελ 

Διιελνθακάξα κε ζέα ην Αηγαίν, έλα ζπήιαην φπνπ βξέζε-

θαλ ίρλε δσήο απφ ηνλ 3ν θαη 4ν π.Υ. αηψλα. Ο αξραηνιφγνο 

Γεψξγηνο Μαζηξνπαχινο ελεκεξψλεη ηνπο ζεαηέο γηα ηελ 

ηζηνξία ηνπ ζπειαίνπ, απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο θαη ζηηο 

απνξίεο ησλ παηδηψλ, ε εζνπνηφο εξκελεχεη έλαλ ζεαηξηθφ 

κνλφινγν, θαη ε εθδήισζε θιείλεη κε ζπλαπιία θιαζζηθήο 

κνπζηθήο ζηελ απιή ηνπ Αγ. Φαλνπξίνπ. 

3. Έλα παξαδνζηαθφ θαζηψηηθν γιέληη βγαικέλν απφ ηα 

παιηά «ζηήλεηαη» ζηηο Υαδηέο, ζην κνλαζηήξη ηνπ Άε Γηψξ-

γε πνπ ρηίζηεθε ην 1690 κε ζέα ην Ληβπθφ Πέιαγνο. Οη 

κνπζηθνί έηνηκνη ζηελ απιή, νη κάγεηξεο εηνηκάδνπλ ηα θα-

γεηά, θάπνηεο γπλαίθεο ηπιίγνπλ ληνικαδάθηα γηα λα δνπλ 

νη ζεαηέο πσο γίλεηαη έλα απφ ηα πην «δηάζεκα» θαγεηά ηνπ 

λεζηνχ καο. 

Η εζνπνηφο κε ηα παηδηά απφ ηνλ εηδηθφ ρψξν πνπ ρξεζηκεχ-

εη γηα πάξθηλγθ, αλεθνξίδνπλ αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο 

ζεαηέο νη νπνίνη αθνχλε ηηο πξψηεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην θα-

ζηψηηθν γιέληη, Όηαλ θηάλνπλ καζαίλνπλ πσο καγεηξεχεηαη 

ην πηιάθη, πσο νη γπλαίθεο εηνηκάδνπλ ηα ληνικαδάθηα, πσο 

νη κνπζηθνί πξνεηνηκάδνληαη. 

Γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά απφ ηνπο εηδηθνχο ζηελ ηέρλε ηεο 

Μαληηλάδαο θαη αθνινπζεί γιέληη κε δσξεάλ θαγεηφ γηα 

φινπο. 

4. ΄ έλα κεηάην, κε ζέα ην Καξπάζην, (παξαδνζηαθφ νίθε-

κα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Κάζνπ φπνπ ςήλνληαη ζηηά-

θα, αιεπξά, θ.α.), πξνζβάζηκν γηα ηνλ πνιχ θφζκν, νη επη-

ζθέπηεο ζα δνπλ πσο γίλνληαη ηα παξαδνζηαθά γαιαθηνθν-

κηθά πξντφληα θαη ζα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εηζήγεζε ηεο 

Λανγξάθνπ Αηθαηεξίλεο Υεηκσλέηνπ. 

Μνπζηθή, ρνξφο, δξψκελα ζπκπιεξψλνπλ ηελ εθδήισζε. 

5. ηνλ Άε Μάκα, κε ζέα ην Αηγχπηην Πέιαγνο, νη Πεξηπα-

ηεηέο Κάζνπ, ζα νδεγήζνπλ εθεί φζνπο ζέινπλ λα θηάζνπλ 

κέζα απφ κηα ελδηαθέξνπζα δηαδξνκή, νη ππφινηπνη ζα κε-

ηαβνχλ κε ηα απηνθίλεηά ηνπο. 

ηελ απιή θαη ηηο αίζνπζεο ηνπ κνλαζηεξηνχ, αλαβηψλνπλ 

έρνπλ θαηαγξαθεί ζε βηβιίν απφ ηνλ ζπκπαηξηψηε καο  

Με κεγάιε ζπγθίλεζε φινη εκείο πνπ αγσληδφκαζηε γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηφπνπ καο, πιεξνθνξεζήθακε 

απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ φηη ε πξφηαζε καο γηα Φεζηη-

βάι Πνιπζεκαηηθψλ Γξάζεσλ "Κάζνο, έλα λεζί πέληε πε-

ιάγε", εγθξίζεθε θαη επηρνξεγείηαη κε ην πνζφ ησλ 6.500 €. 

Έηζη ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ Απγνχζηνπ ζα έρνπκε ηελ ραξά 

λα ζαο παξνπζηάζνπκε έλα μερσξηζηφ πξφγξακκα πνιια-

πιψλ εθδειψζεσλ, πνπ ζα καγλεηνζθνπεζεί θαη ζα αμην-

πνηεζεί ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Αλαιπηηθά ην θεζηηβάι πεξηιακβάλεη: 

Θέαηξν, Μνπζηθή, Υνξφο, Παηδηά θαη Νένη, Φεθηαθφο Πν-

ιηηηζκφο) 

«ΚΑΟ, ΔΝΑ ΝΗΙ ΠΔΝΣΔ ΠΔΛΑΓΗ» 

Φεζηηβάι 5 εκεξψλ κε ζεαηξηθά θαη κνπζηθά δξψκελα ζε 5 

εκβιεκαηηθά ζεκεία ηνπ λεζηνχ, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θα-

ηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. 

-Πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο 4-8 Απγνχζηνπ 2021, πάληα 

κε ηελ πξνυπφζεζε ησλ επηθξαηνπζψλ πγεηνλνκηθψλ ζπλ-

ζεθψλ. 

-Πξνηεηλφκελεο ηνπνζεζίεο: Αληηπέξαηνο, Διιελνθακάξα, 

Υαδηέο, έλα κεηάην, Άε Μάκαο. 

-Γεκηνπξγηθή νκάδα: 

· Μία ζθελνζέηεο- εζνπνηφο, ε Κεξαζία ακαξά 

(Αθεγεηήο). 

· Σέζζεξηο παξαδνζηαθνί νξγαλνπαίρηεο- Νεθηάξηνο ηακα-

ηάθεο, ιχξα, Φαλνχξεο Καξαγθηνπικέο, ιανχην, Αλδξηαλφο 

Υαζαπιαδάθεο, βηνιί, Γηψξγνο Ξπδηάξεο, ηξαγνχδη- καληη-

λάδεο.  
· Γχν ζνιίζη ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο, Μηράιεο Καηαραλάο, 

βηφια, Αιέμαλδξνο Γαλδνπιάθεο, θηζάξα. 

· Οθηψ καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Κάζνπ κε ηελ επη-

βιέπνπζα θαζεγήηξηά ηνπο θηιφινγν Δπδνθία Σαηαξίδνπ. 

· Έμη ρνξεπηέο ηνπ Λανγξαθηθνχ πιιφγνπ. 

 
Σσλέτεηα ζηελ ζειίδα 4 

Τα Εν Οίκω - Δήμω 

Συνάντηση του Δήμαρχου Η.Ν. Κάσου με Περιυερειάρχη Ν. Αιγαίου 

Αντιπροσωπία του Δ.Η. Ν  Κάσου στο μνημείου του Κουτλάκη 

Το Φεζηηβάι ηες ΚΟΔΕΔΗΚ ζηης επητορεγήζεης ηοσ ΥΠΠΟΑ 

   Αυγούστου 2021 
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  Τοποθέηηζη νέων καινοηόμων ςποδομών ζε όλοςρ ηοςρ οικιζμούρ ηος Δ. Η. Ν. Κάζος  

Τα Εν Οίκω - Δήμω 

Το Φεζηιβάλ ηηρ ΚΟΔΕΔΗΚ ζηιρ επισοπηγήζειρ ηος ΥΠΠΟΑ 

Η Γεκνηηθή Αξρή κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ πνιηηώλ, κνλίκσλ θαηνίθσλ αιιά θαη επηζθεπηώλ ηεο 

Η.Ν. Κάζνπ, κεηά από ζπλερή αλαδήηεζε λέσλ εξγαιείσλ 

θαη ηελ εθαξκνγή θαιώλ πξαθηηθώλ, έζεζε ζε πιήξε ιεη-

ηνπξγία, ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηα-

ρείξηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ θαη νινθιήξσζε ηελ πξνκή-

ζεηα θαη ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ, «έμππλσλ» παγθαθηώλ, θα-

ζώο θαη ηεγάζηξσλ Αζηηθήο πγθνηλσλίαο ζε όινπο ηνπο 

νηθηζκνύο ηνπ λεζηνύ.  

Ο Γήκαξρνο ηεο Η.Ν. Κάζνπ Μηράιεο Δξσηνθξίηνο αλέθε-

ξε ζρεηηθά ηα έμεο: Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο εληάζζνληαη 

ζην πιαίζην ησλ νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ «Έμππλεο πό-

ιεο - λεζηνύ » γηα ηηο νπνίεο ν Γήκνο ηεο Η.Ν. Κάζνπ 

έιαβε ηελ ηηκεηηθή δηάθξηζε ηνπ ράιθηλνπ βξαβείνπ αλά-

κεζα ζηηο θαιύηεξεο πόιεηο - λεζηά ζηα «Best city Awards 

2020». 

ε ζπλέρεηα εθαξκνγήο ηνπ ζρεδηαζκνύ αλαβάζκηζεο ησλ 

ππεξεζηώλ κέζσ θαηλνηόκσλ ππνδνκώλ, δίλεηαη ε δπλαηό-

ηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ έηζη ώζηε ν θάζε ελδηαθεξόκε-

λνο λα έρεη πξόζβαζε ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κπνξεί 

λα αληιήζεη ζρεηηθά κε ηελ δηακνλή ηνπ ζηελ Η.Ν. Κάζν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα Έμππλα Παγθάθηα πξνζθέξνπλ 

ζηνπο ρξήζηεο πνιιέο πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο από ηελ 

αλάπαπζε, θαζώο δηαζέηνπλ ηέζζεξηο ζύξεο USB θαη ελζσ-

καησκέλε αζύξκαηε θόξηηζε Qi, ώζηε λα κπνξνύλ δηαθν-

ξεηηθά άηνκα λα θάλνπλ ηαπηόρξνλε ρξήζε. Δπηπιένλ, π-

πάξρεη δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο ζην Internet κέζσ Wifi θαη  

ζύλδεζε ησλ ρξεζηώλ κέζσ Bluetooth γηα αλαπαξαγσγή  

κνπζηθήο. Σα παγθάθηα δηαζέηνπλ επίζεο λπρηεξηλό θσηη-

ζκό θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξέρνπλ ερεηηθέο ελεκε-

ξώζεηο πξνο ηνπο δεκόηεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν.Σα ηέγα-

ζηξα Αζηηθήο πγθνηλσλίαο Δλεξγεηαθήο Απηνλνκίαο ηα 

νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζε όινπο ηνπο νηθηζκνύο, θαζώο θαη 

ζην αεξνδξόκην θαη ζην ιηκάλη, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ δεκνηώλ θαη επηζθεπηώλ από ηε δεκνηη-

θή ζπγθνηλσλία. Σν θάζε ζηέγαζηξν αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο 

είλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ελεκέξσζεο 

επηβαηηθνύ θνηλνύ ζρεηηθά κε ηα πξνγξακκαηηζκέλα δξν-

κνιόγηα θαη αλαθνηλώζεηο κέζσ ειεθηξνληθήο πηλαθίδαο 

ηερλνινγίαο led, θαζώο επίζεο κε ζύξεο USB γηα θόξηηζε 

έμππλσλ ζπζθεπώλ, παγθάθη θαη θάδν απνξξηκκάησλ.  

Σέινο, ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρεί-

ξηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ είλαη πιένλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

θαη ζπκβάιεη ζηελ έγθαηξε ελεκέξσζε θαη ζηελ απνηειε-

ζκαηηθή πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ ηεο Η.Ν. Κάζνπ από ηηο 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο. ηελ ελίζρπζε ηεο αεηθνξηθήο δηα-

ρείξηζεο ηεο πεξηνρήο, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο 

δσήο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ βηώζηκε 

αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ. Δπηηξέπεη ηελ νξγάλσζε, ηελ αλί-

ρλεπζε θαη ηαρύηαηε ελεκέξσζε ησλ ππεπζύλσλ ηνπ ηκή-

καηνο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ δήκνπ θαη ησλ εζειν-

ληώλ ζρεηηθά κε θαηαζηάζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ όπσο 

ζεηζκό, πιεκκύξα, θσηηά, ηζνπλάκη, λαπηηθά αηπρήκαηα, 

θαηνιηζζήζεηο θηι. 

Μέζσ ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί, δίλεηαη επίζεο  

ε δπλαηόηεηα ζηνπο θαηνίθνπο θαη ζηνπο απόδεκνπο Καζίνπο 

θαη θίινπο ηνπ λεζηνύ, λα παξαθνινπζνύλ ζε πξαγκαηηθό ρξό-

λν ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα θαη εηθόλεο από ηνλ αγαπεκέλν 

ηνπο ηόπν, κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ζηελ δηεύζπλζε:  
https://www.dmf.gr → πεξηερόκελα ″θάκεξεο" → θάκεξα 

"Κάζνο".Μέζα ζηελ εμαηξεηηθά δύζθνιε πεξίνδν πνπ όινη 

δηαλύνπκε κε ηελ δνθηκαζία αλζξώπσλ, θνξέσλ θαη ππεξε-

ζηώλ, ν Γήκνο ηεο εξσηθήο λήζνπ Κάζνπ απέδεημε όηη κε επε-

ιημία, θαηλνηνκία θαη εκπηζηνζύλε, ζηεθόκελνο πάληα ζην 

πιεπξό ησλ δεκνηώλ, κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ ηα θαιύηεξα 

δπλαηά απνηειέζκαηα πξνο όθεινο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο θαζε-

κεξηλόηεηαο ηνπ ». 

ην πιαίζην ησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππαξρό-

λησλ ππνδνκώλ ηεο Η.Ν. Κάζνπ αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία 

λέσλ κε ζθνπό ηελ δηεπθόιπλζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ λεζηνύ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ηεο Η.Ν. Κά-

ζνπ θαηέζεζαλ αλά άμνλα ρξεκαηνδόηεζεο ηα παξαθάησ 

αηηήκαηα ζπλνιηθνύ ύςνπο : € 4.420.618,54 .Σα αηηήκαηα 

κε θάζε ιεπηνκέξεηα είλαη : 

Ø ΑΣ 01 Βειηίσζε Τπνδνκώλ Γηθηύνπ Ύδξεπζεο. 

1.486.489,42 € αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο κε Αξηζ. 

Πξώη.5516/30-3-21 ηίηινο «ΤΝΓΔΗ ΝΔΑ ΓΔΩΣΡΗ-

Η ΣΗ ΘΔΗ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ ΜΔ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ 

ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ ΓΗΜΟΤ Η.Ν. ΚΑΟΤ» θαη αθνξά 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο 

ηεο ιεηηνπξγηάο ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο (π.ρ ηειεκεηξίαο) 

ηνπ Γήκνπ Ηξσηθήο λήζνπ Κάζνπ ». 

Ø ΑΣ 04 Γσλίεο Αλαθύθισζεο ύςνπο 654.720,00 € αίηεζε 

ρξεκαηνδόηεζεο κε Αξηζ. Πξώη .12031 από 11-6-21 . Η 

πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Γσληέο Αλαθύθισζεο θαη εμνπιη-

ζκόο δηαθξηηήο ζπιινγήο ζηνλ Γήκν Ηξσηθήο Νήζνπ Κά-

ζνπ», πεξηγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

- ΤΠΟΔΡΓΟ1:Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ δηαθξηηήο ζπιινγήο 

αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ θαη βηναπνβιήησλ γηα ηελ δεκηνπξ-

γία ηνπ δηθηύνπ δηαθξηηήο-ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιώζη-

κσλ πιηθώλ θαη βηναπνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Η. Ν. Κάζνπ κε 

ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε κέξνπο ηνπ ζπλόινπ ηνπ πιεζπ-

ζκνύ ηνπ Γήκνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνκήζεηα ηνπ θά-

ησζη εμνπιηζκνύ: 

- Έλα (1) Κιεηζηό Γεξαλνθόξν όρεκα κεηαθνξάο ξεπκάησλ 

αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ - Έμη (6) «Έμππλεο» Γσλίεο αλαθύ-

θισζεο (4-6 ξεπκάησλ) - Οθηώ (8 ) Γσλίεο Αλαθύθισζεο 

γηα ζρνιεία - Δθαηό (100) Καθέ θάδνη 240 ιίηξσλ - ΤΠΟ-

ΔΡΓΟ 2: Οξγάλσζε δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη δεκν-

ζηόηεηαο .Δθζηξαηεία ελεκέξσζεο έληππνπ θαη ειεθηξνλη-

θνύ ηύπνπ, κέζσ newsletter, αλαθνηλώζεσλ θηι. πεξηιακβά-

λεη ηε δεκηνπξγία θαη πξνβνιή ζρεηηθνύ νπηηθναθνπζηηθνύ 

πιηθνύ ζηηο εθδειώζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζπγθεθξηκέ-

λα: ζηνλ ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακ-

κάησλ ελεκέξσζεο ησλ καζεηώλ γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ, αλαθύθισζεο θαη θπθιηθήο νηθνλνκίαο, ζε ζπ-

λεξγαζία κε Δθπαηδεπηηθά θαη Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Αλώ-

ηαησλ ρνιώλ, θαζώο θαη ε δηνξγάλσζε Πξσηαζιήκαηνο 

Αλαθύθισζεο κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ σο κέζν 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ.Ø ΑΣ 08 Ψεθηαθόο Μεηα-

ζρεκαηηζκόο 690.588,44 € αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο κε Α-

ξηζ. Πξώη 118 /11-6-3021 κε ηίηιν «Ψεθηαθόο Μεηαζρεκα-

ηηζκόο Γήκνπ Η.Ν. Κάζνπ» ΤΠΟΔΡΓΟ 1: 

«Παξαθνινύζεζε, έιεγρνο, πξόιεςε & έγθαηξε πξνεηδν-

πνίεζε» ζηνλ ηνκέα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ΤΠΟΔΡΓΟ 2:  

«Γξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πιεζπζκνύ από ηελ εμάπισζε ηεο 

παλδεκίαο ηνπ COVID-19» ΤΠΟΔΡΓΟ 3: Δηθνληθόο Πνιηηη-

ζκόο , ςεθηαθέο δξάζεηο αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζηηθνύ απνζέ-

καηνο ηνπ λεζηνύ. 

Ø ΑΣ 09 «Ωξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο» Μειέηε πξνζζήθεο αηζνπζώλ ζην Γε-

κνηηθό ρνιείν Κάζνπ 324.538,60 € έιαβε Αξηζ. Πξώη 2893 

από 17-02-2021 θαη αθνξά ηελ πξνζζήθε αηζνπζώλ ζην 

δηδαθηήξην ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζην Φξπ κε ζηόρν ηελ 

εμ’ νινθιήξνπ ιεηηνπξγία ηνπ 6 Θέζηνπ Γ. Η.Ν. Κάζνπ ζε 

έλα δηδαθηήξην .  

Ø ΑΣ 11 «Πξνζεηζκηθόο Έιεγρνο» 21.070,70 € έιαβε αξηζ. 

πξση 9090 από 21-5-2021 Η πξάμε κε ηίηιν «Γξάζεηο γηα 

ππνδνκέο πνπ ρξήδνπλ αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο ζην Γήκν 

Ηξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ» πεξηιακβάλεη ζε πξώηε θάζε ην 

Τπνέξγν 1 κε ηίηιν «Δθπόλεζε Πξνγξάκκαηνο Πξσηνβάζ-

κηνπ Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ Κξίζηκσλ Τπνδνκώλ ηνπ Γή-

κνπ Ηξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ» θαη ην Τπνέξγν 2 κε ηίηιν 

«Γξάζεηο ελεκέξσζεο ,πιεξνθόξεζεο , θαη επαηζζεηνπνίε-

ζεο». 

Σν Τπνέξγν1 αθνξά ηελ Δθπόλεζε Πξνγξάκκαηνο Πξσην-

βάζκηνπ Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ ζε 8 Κξίζηκεο Τπνδνκέο 

θαη ζε όιεο ηηο Γεκνηηθέο ελόηεηεο ηνπ Γήκνπ. Σν Τπνέξγν 

2 αθνξά δξάζεηο ελεκέξσζεο – πιεξνθόξεζεο – επαηζζεην-

πνίεζεο κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ αξκόδησλ επηζηεκνληθώλ 

θνξέσλ (ΣΔΔ, ΟΑΠ θιπ.) θαη ππεξεζηώλ (ππξνζβεζηηθή, 

πνιηηηθή πξνζηαζία θιπ) κε ζθνπό ηε δηεύξπλζε ηεο θνηλσ-

ληθήο αληηζεηζκηθήο ζπλείδεζεο θαη ηελ εκπέδσζε ηεο αληη-

ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο από ηνλ πιεζπζκό.  

Ø ΑΣ 12 «Γξάζεηο Ηιεθηξνθίλεζεο ζηνπο Γήκνπο» Πξνκή-

ζεηα ειεθηξηθώλ νρεκάησλ 884.120,00 € αίηεζε ρξεκαηνδό-

ηεζεο κε αξηζ. πξώη 10018 από 31-5-2021 . Αληηθείκελν ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα νθηώ ( ειεθηξηθώλ νρεκάησλ 

θαη πέληε (5) ζηαζκώλ θόξηηζεο ζηνλ Γήκν Ηξσηθήο Νήζνπ 

Κάζνπ, γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γή-

κνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο πεξη-

ιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ θάησζη νρεκάησλ θαη ππνζηε-

ξηθηηθνύ εμνπιηζκνύ:• έλα (1) ειεθηξηθό πνιπκεράλεκα, ην 

νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θόξησζε πιηθώλ θαη κειινληη-

θά γηα άιιεο εξγαζίεο όπσο θόςηκν θιαδηώλ θαη ρόξησλ, 

θαζαξηζκό νδώλ θιπ.  

έλα (1) ειεθηξηθό κηθξό pick-up, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηε-

ζεί γηα πάζεο θύζεσο κεηαθνξέο πιηθώλ. 

• δύν (2) ειεθηξηθά επηβαηεγά νρήκαηα, ηα νπνία ζα ρξεζη-

κνπνηεζνύλ γηα κεηαθνξά πξνζσπηθνύ. • δύν (2) ειεθηξηθά 

VAN κε εμνπιηζκό θηλεηνύ ζπλεξγείνπ, ηα νπνία ζα ρξεζη-

κνπνηεζνύλ γηα κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε θνξεηώλ εξγα-

ιείσλ (π.ρ. Γηεύζπλζε Σερληθώλ ππεξεζηώλ).• έλα  

(1) ειεθηξηθό απνξξηκκαηνθόξν γηα ηελ απνθνκηδή απνξξηκ-

κάησλ . • έλα (1) ειεθηξηθό ιεσθνξείν, ην νπνίν ζα ρξεζηκν-

πνηεζεί γηα κεηαθνξά ησλ δεκνηώλ.• πέληε (5) ζηαζκνί θόξηη-

ζεο γηα ηε θόξηηζε ησλ παξαπάλσ νρεκάησλ. 

Ø ΑΣ 14 «Διιάδα 1821 - Διιάδα 2021» Ηξσηθή Κάζνο Αθε-

γείηαη 107.251,20 € αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο κε αξηζ. πξώη. 

9646 από 28- 05- 2021 .Η πξόηαζε ηνπ Γήκνπ Ηξσηθήο Νήζνπ 

Κάζνπ επ’ αθνξκή ησλ ενξηαζκώλ ησλ 200 ρξόλσλ από ηελ 

Διιεληθή Δπαλάζηαζε, επηθεληξώλεηαη ζηελ αλάδεημε ηεο η-

ζηνξίαο ηνπ λεζηνύ. Η πξόηαζε ζηνρεύεη, κε ζπζηεκαηηθόηεξε 

ηεθκεξίσζε, λα γλσζηνπνηήζεη ηελ Ηξσηθή λήζν Κάζν σο 

δηαρξνληθά παξνύζα θαη ζεκαληηθή λαπηηθή δύλακε θαη λα ηελ 

ηνπνζεηήζεη έκπξαθηα αλάκεζα ζηνπο λαπηηθνύο ηόπνπο κε ηελ 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ησλ νπνίσλ νδεγεζήθακε ζηελ επηηπρία 

ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνύ αγώλα ησλ Διιήλσλ. ηόρνο είλαη 

ε αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Οινθαπηώκαηνο ηεο Κάζνπ, ε 

νπνία αμίδεη λα γίλεη επξέσο γλσζηή. ηνλ άμνλα πξαγκαηνπνί-

εζεο απηνύ ηνπ εγρεηξήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη ε πινπνίεζε 

εηθαζηηθήο έθζεζεο/ςεθηαθνύ κνπζείνπ θαη ε έθδνζε ζπγγξάκ-

καηνο. Η πξάμε ππνδηαηξείηαη ζηα εμήο ππνέξγα: Τπνέξγν 1 

Γεκηνπξγία ςεθηαθώλ αξρείσλ, Γεκηνπξγία βίληεν ,Kαηαζθεπή 

site Τπνέξγν 2: Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε γπάιηλσλ πξνζε-

θώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε εθζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ ηζηνξία 

ηεο Η.Ν. Κάζνπ θαη ηνπ Οινθαπηώκαηνο ηεο ζην Γεκνηηθό 

Αεξνιηκέλα Κάζνπ «Μάξθνο Μαιιηαξάθεο», θαη επηπιένλ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ Τπνέξγν 

3 πγγξαθή βηβιίνπ ηεο ηεθκεξησκέλεο Ιζηνξίαο ηεο Ηξσηθήο 

Νήζνπ Κάζνπ, κε κεηάθξαζε θεηκέλσλ  

Ø Καη ηέινο ην έξγν ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΠΡΟ ΚΑΦΗ ην 

νπνίν ήηαλ ήδε εληαγκέλν ζην πξόγξακκα Φηιόδεκνο Ι θαη κε 

απόθαζε κεηαθνξάο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ εληάζζεηαη 

ζην πξόγξακκα Αληώλεο Σξίηεο κε ρξεκαηνδόηεζε ύςνπο 

251.840,18 €  O Γήκαξρνο ηζρεηηθά κε ην αλαπηπμηαθό πξό-

γξακκα Αληώλεο Σξίηζεο αλέθεξε : « ε εθαξκνγή ηνπ ζηξα-

ηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ αλάπηπμεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο Ο Γήκνο 

ηεο Η.Ν. Κάζνπ παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη κε ηελ 

ππνζηειέρσζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ιόγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ 

απαξαίηεηνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ ζην αλαπηπμηαθό πξόγξακ-

κα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζπλνιηθά θαηέζεζε αηηήκαηα 

ρξεκαηνδόηεζεο πνπ αλέξρνληαη ζην πόζν επηρνξήγεζεο ζπλν-

ιηθνύ ύςνπο € 4,5 εθαηνκκύξηα πεξίπνπ . Ωο Γεκνηηθή Αξρή 

ζπρλά ζπλαληνύκε εκπόδηα αληηκεησπίδνληαο ρξνλνβόξεο γξα-

θεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο παξόια απηά πάληα αλαδεηνύκε πξν-

γξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο κε κνλαδηθό ζηόρν λα αλαβαζκί-

ζνπκε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη ζα εξγαδόκαζηε κε όιεο 

καο ηηο δπλάκεηο ώζηε λα εμαζθαιίζνπκε ηα κέζα γηα λα βει-

ηηώζνπκε κε θάζε δπλαηό ηξόπν ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο 

πξνο ηνπο πνιίηεο» . 

Αιηήμαηα σπημαηοδοηήζεων ηος Δήμος Η.Ν. Κάζος από ηο αναπηςξιακό ππόγπαμμα ηος Υποςπγείος Εζωηεπικών «ΑΝΤΩΝΗΣ 

Ο Α. Παπαγεωπγίος θηιάσνει ηο παπαδοζιακό ηςπί 

Σηάζη λεωθοπείος 

   Αυγούστου 2021 

Σςνέσεια από ηην ζελίδα 3 

θαζεγεηή Νηθόια Σνπζνύλε. Οη ζεαηέο κεγάινη θαη παηδηά 

ζπκκεηέρνπλ ζε πνιιά παηρλίδηα κηαο άιιεο επνρήο, όπσο 

«θνπηζό», «καληόμπια», «αγώλεο κε ζάθνπο» ηεο δεθαεηίαο 

60-70, παηρλίδηα πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ αγσγή θαη ηελ κόξθσ-

ζε γελεώλ. πλαπιία Μηρ. Καηαραλά 

Σν νπηηθό πιηθό από όιεο ηηο εθδειώζεηο κνληάξεηαη θαη αμην-

πνηείηαη ςεθηαθά, πέξα από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ηξση-

θήο Νήζνπ Κάζνπ θαη ηεο ΚΟΓΔΓΗΚ, ζε ηειενπηηθά θαλάιη-

α, ηνπξηζηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο πιαηθόξκεο θ.η.ι.  Τοποθεζία Ανηιπέπαηορ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dmf.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR30PfwuP8gfKw5MHv8gYFYOm6ZQ-mHvQrrDlWq6YzFcOZGbo9EY0eDT0vo&h=AT08kF3K1XyswnAryrsICYTfBorI18ucE5fiAFJbhvDwOICOZjnpisrMHvorpHWq1qCDKDhIu_tIaK3-cZSlhQTCGRSYTOkRM8jwXDDqrTvlMhmD1tV3-eY9Anz-I

