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Θέμα : Έκδοση και διανομή δημοτικής εφημερίδας της Η.Ν. Κάσου για την ενημέρωση των πολιτών. 
 

Για την ενημέρωση των πολιτών η Δημοτική Αρχή προκειμένου να δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας 
με όλους τους Κασιώτες αλλά και τους φίλους της Η.Ν. Κάσου απ’ όλα τα μέρη της γης , προχώρησε στην 
έκδοση εντύπου δημοτικής εφημερίδας με τίτλο «  Τα εν οίκω εν Δήμω της  Ηρωικής νήσου Κάσου »  με 
στόχο να εκμηδενίσει τις αποστάσεις . 
 

Μέχρι σήμερα υπάρχουν διαθέσιμα τα πρώτα 3 φύλλα μέσω των οποίων γίνεται ενημέρωση για τις 
ενέργειες και τις παρεμβάσεις του Δήμου για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων του 
νησιού των επισκεπτών και όχι μόνο . 
 

Η δημοτική εφημερίδα έχει εκδοθεί σε έντυπη μορφή με τιράζ 600 φύλλων  για όσους δεν έχουν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο κυρίως για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή όπου γίνεται 
διανομή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε  1500 αποδέκτες σε όλο τον κόσμο. Ακόμα είναι διαθέσιμη 
για όλους τους  ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα του Δήμου Η.Ν. Κάσου kasos.gr στη διαδρομή, ο Δήμος 
→ Εφημερίδα της Κάσου , αλλά και στο Facebook. 

 

www.kasos.gr/dimos/περιοδικό-κάσου/       ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1 

www.kasos.gr/dimos/τεύχος-2/                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2 

www.kasos.gr/dimos/τεύχος-3/                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3 

 

 

 

 

       
                                    

 

 

http://kasos.gr/
http://www.kasos.gr/dimos/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85/
http://www.kasos.gr/dimos/%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-2/
http://www.kasos.gr/dimos/%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-3/
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  Θέμα : Αίτημα δρομολόγησης HIGHSPEED στην άγονη γραμμή Σητείας-Η.Ν.Κάσου-

Καρπάθου-Χάλκης-Ρόδου . 

 

 

   Αίτημα δρομολόγησης του πλοίου HIGHSPEED απέστειλαν οι Δήμαρχοι της Σητείας,  
της Ηρωικής Νήσου Κάσου, της Καρπάθου, της Χάλκης και της Ρόδου με κοινή 
επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.Γιάννη Πλακιωτάκη 
κατά την εαρινή και τη θερινή περίοδο. 
 

   Το 2020 μέσα  από μια τυχαία  συγκυρία το  HIGHSPEED δρομολογήθηκε για την 
εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής γραμμής   σε αντικατάσταση του  πλοίου 
ΠΗΓΑΣΟΣ .  Τα αποτελέσματα  σύνδεσης των νησιών μας με το πλοίο HIGHSPEED 

έγιναν αμέσως αντιληπτά καθώς παρατηρήθηκε κατακόρυφη  αύξηση της επιβατικής 
κίνησης με θετική συνέπεια την ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης στα νησιά μας . 
 

  Με στόχο αφενός η  Η.Ν. Κάσος να  λάβει την θέση της στον χάρτη των ήπια 
αναπτυσσόμενων τουριστικών προορισμών  προσφέροντας   ένα  προσιτό   τουριστικό 
προϊόν   μπαίνοντας έτσι  σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου και αφετέρου την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού πλέον διεκδικούμε αναβαθμισμένες ακτοπλοϊκές 
υπηρεσίες  με σύγχρονα πλοία.  

ΠΡΟΣ : ΜΜΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
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