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 Δήμαρχος Κω κ. Γιώργος 

Κυρίτσης : “Θετική η απόφαση 

του Πρωθυπουργού για την 

αναστολή κατάργησης ΦΠΑ.” 

 Δ. Γερασκλής : ‘’ Να 

σταματήσει η επίδειξη 

εχθρότητας και εμπάθειας. 

Περιφέρεια και Δήμος είναι 

αναγκασμένοι να 

συνεργαστούν.’’ 

 Η Κως στη Διεθνή Τουριστική 

Έκθεση της Πολωνίας. 

Αισιοδοξία από τα μηνύματα 

για τη νέα χρονιά.  

 Στήριξη της ΚΕΔΕ στην 

πρόταση του Δημάρχου Κω 

για την εκχώρηση ποσοστού 

στους Δήμους από τα έσοδα 

των αρχαιολογικών χώρων. 

 Διαγωνισμός Γλυπτού 

Πλατείας 7ης Μαρτίου. 

 Ο Δήμος Κω δημιουργεί 

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 

Ενηλίκων. 

 

Ένας δύσκολος χρόνος έκλεισε. 

Καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι 

παρά τα δυσμενή αρχικά 

μηνύματα. 

Παλέψαμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. 

Οι απλοί πολίτες, οι επιχειρηματίες 

μικροί και μεγάλοι, ο Δήμος. 

Ο καθένας από τη θέση του, με ένα 

κοινό στόχο τον άνθρωπο και την 

Κω. 

Ο Δήμος μας παρά τις οικονομικές 

δυσκολίες, δε θα πάψει με έργα 

και δράσεις να επενδύει στην Κω, 

τους ανθρώπους μας και το μέλλον 

της νέας γενιάς. 

Συνεχίζουμε και τη νέα χρονιά με 

πίστη στις δυνάμεις μας. 

 Ο Δήμος Κω καταδικάζει την 

επίθεση και τη χρήση βίας 

εναντίον του δημοτικού 

συμβούλου κ. Κανταρζή. 

 Συνάντηση Δημάρχου με τους 

επικεφαλής των δημοτικών 

παρατάξεων για το Ειδικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

Νήσων Νοτίου Αιγαίου. 

 ΤΟ ΟΡΑΜΑ συνεχίζει να 

ακροβατεί μεταξύ γελοιότητας 

και αθλιότητας. 

 Βάσω Πη:  ‘’Πολιτικά και 

επιχειρηματικά συμφέροντα 

εμποδίζουν την επέκταση των 

δρομολογίων της δημοτικής 

συγκοινωνίας στα χωριά.’’ 

 Μ. Πιστικάκης : ‘’Η απίστευτη 

κατάντια της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου αποτυπώνεται 

στη δήλωση του εντεταλμένου 

περιφερειακού συμβούλου και 

ευρισκόμενου σε διατεταγμένη 

υπηρεσία.” 
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