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«70 Χρόνια Ελεύθερα Δωδεκάνησα»
Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι,
Όπως γνωρίζετε, την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση ενημέρωσης και προβληματισμού στη Δωδεκανησιακή Εστία στον
Πειραιά, με αφορμή την επικείμενη 70 η επέτειο απελευθέρωσης της
Δωδεκανήσου. Πριν την συνάντηση, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Δωδεκανησιακών Σωματείων κ. Γιάννης Φραγκούλης, είχε μια ιδιαίτερη
συζήτηση με τον τ. Υπουργό κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, με τον οποίο είχε την
ευτυχή συγκυρία να συνδιοργανώσουν τις επετείους των 50 και των 60
χρόνων και ο οποίος διαθέτει αρχειακό υλικό ιδιαίτερα χρήσιμο για τον
προγραμματισμό προσεχών δράσεων
Τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, καλωσόρισε ο κ. Γιάννης
Φραγκούλης, ο οποίος αναφέρθηκε στην διαφορετικότητα του εορτασμού
της επετείου των 70 χρόνων σε σχέση με τους δύο προηγούμενους :
- των 50 χρόνων (1997), κατά τον οποίο η Βουλή των Ελλήνων είχε μια
παραγωγή επετειακών εκδόσεων, λευκωμάτων, μουσικών συλλογών και
- των 60 χρόνων (2007), κατά τον οποίο η Ομοσπονδία μας είχε ενεργό
και ουσιαστικό ρόλο στην εκδήλωση τιμής για το Σύνταγμα Εθελοντών
Δωδεκανησίων στο Αμύνταιο Φλώρινας, όπου έχει στηθεί και σχετικό
μνημείο.
Συγκεκριμένα ο κ. Φραγκούλης πρότεινε ότι ο εορτασμός θα πρέπει να
έχει δύο βασικούς στόχους:
- Έμπρακτη εξωστρέφεια με εκστρατεία ενημέρωσης για την ιστορία της
Δωδεκανήσου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και
- Εκδηλώσεις στα νησιά της Δωδεκανήσου με παράλληλο σκοπό την
βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων.
Για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων μέσα στο 2017, θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στις καθιερωμένες επετείους, δηλαδή:
• 7/3: Επέτειος Ενσωμάτωσης Δωδεκανήσου
• 31/3: Επέτειος παράδοσης Δωδεκανήσου από Βρετανικές Αρχές
• 8/5: Επέτειος υπογραφής λήξης Β΄ πολέμου στη Σύμη
• 7/6: Επέτειος Ολοκαυτώματος Κάσου
• 13/9: Επέτειος απελευθέρωσης Καστελλορίζου
• 26/9: Επέτειος βύθισης αντιτορπιλικού«Β. ΟΛΓΑ» στη Λέρο
• 5/10: Επέτειος απελευθέρωσης Καρπάθου
• 28/10: 70 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Κλείνοντας την μικρή αναφορά του για το 2017, ο κ. Φραγκούλης
τόνισε την ανάγκη αρμονικής συνεργασίας όλων: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου,
Δήμοι της Δωδεκανήσου, Ομοσπονδίες Δωδεκανησιακών Συλλόγων Αττικής,
Ρόδου, Αμερικής καθώς και λοιποί Δωδεκανησιακοί φορείς και σύλλογοι
εσωτερικού και εξωτερικού, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος,
σύμφωνα με τον γενικό συντονισμό της Βουλής των Ελλήνων.
Στη συνέχεια, ακολούθησαν τοποθετήσεις των περισσότερων
παρευρισκομένων, οι οποίες καταγράφηκαν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη
στον τελικό προγραμματισμό των δράσεων για το 2017.
Συγκεκριμένα:
- Ο εκπρόσωπος του Καστελλόριζου κ. Κύκκος Λουκάς αναφέρθηκε
στην απουσία των ΜΜΕ από τις επετειακές εκδηλώσεις της
Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου καθώς και στην ανάγκη συντονισμού
και συνεργασίας πολλών φορέων για να ενημερωθεί το ευρύ κοινό στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συνδυαστούν εκδηλώσεις, που θα
ωφελήσουν και τους κατοίκους των νησιών. Στη συνέχεια έθεσε το
θέμα του ΦΠΑ προτείνοντας διαχωρισμό μεταξύ επισκεπτών 24% και
κατοίκων νησιών 13%. Επίσης, πρότεινε όπως οι στρατεύσιμοι
Δωδεκανήσιοι να υπηρετούν όσο πιο κοντά είναι εφικτό στον τόπο
κατοικίας τους. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ανάγκη αναβάθμισης
του Νοσοκομείου Ρόδου, ώστε κάποτε να σταματήσουν οι ασθενείς
από τα νησιά να πηγαίνουν στην Κρήτη ή και στον Πειραιά. Συναφές
είναι και το πρόβλημα με την ελλιπή στελέχωση και την έλλειψη
φαρμάκων στα μικρά Ιατρεία. Τέλος, έθεσε το θέμα της ανάγκης
εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των Δήμων των νησιών και των
Δήμων πόλεων στα απέναντι Τουρκικά παράλια, για το κοινό όφελος,
ανάπτυξη τουρισμού, κλπ.
- Ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας και αντιπρόεδρος της
Δ.Ι.Λ.Ε κ. Φίλιππος Καλούδης, ανακοίνωσε την έκδοση του 9ου τόμου
των Δωδεκανησιακών Αρχείων και την επικείμενη έκδοση του 10 ου
τόμου, αρχές του 2017. Επίσης, έκανε μια αναφορά στον εορτασμό της
επετείου των 50 χρόνων, όταν ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας και
πρότεινε την έκδοση συλλεκτικού νομίσματος καθώς και την
επανέκδοση βιβλίων από τη Βουλή των Ελλήνων. Τέλος, δήλωσε ότι
είναι στη διάθεση του φορέα – συντονιστή (Βουλή) για σύμπραξη και
συνεργασία σε θέσεις, που θα προταθούν.
- Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Λερίων κ. Νίκος Νταλόγλου
ανακοίνωσε ότι έχει στην κατοχή του αρχειακό υλικό, διαθέσιμο για τις
δράσεις της επετείου των 70 χρόνων και πρότεινε την έκδοση
γραμματοσήμου

- Η επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Θεμελίνα
Χαραλαμποπούλου τόνισε ότι πρέπει να προβληθεί η Δωδεκάνησος,
δήλωσε χαρούμενη για την αποψινή συζήτηση προβληματισμού και
επεσήμανε το χρέος όλων μας να προβάλουμε τα 70 χρόνια ελεύθερα
Δωδεκάνησα. Έκλεισε, ευχαριστώντας τον κ. Φραγκούλη για αυτή την
πρωτοβουλία.
- Η αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Κατερίνα Βουρεξάκη
επεσήμανε την ανακύκλωση των προβλημάτων της Δωδεκανήσου και
την ανάγκη ύπαρξης πολιτικής βούλησης. Τόνισε ότι για να είναι
αποτελεσματική η Ομοσπονδία μας θα πρέπει να δυναμώσει
οικονομικά και για το σκοπό αυτό, πρότεινε την πραγματοποίηση ενός
τηλεμαραθωνίου σε πανελλήνιας εμβέλειας κανάλι, κατοχυρωμένου
από όλους τους φορείς, ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να
μαζευτούν χρήματα. Στα προβλήματα της Υγείας, δήλωσε ότι η
Ομοσπονδία μας βοηθάει όσο μπορεί, αλλά θα πρέπει να δυναμώσει
για να είναι πιο αποτελεσματική.
- Ο κ. Νίκος Παπαδόπουλος, μέλος της πολιτιστικής ομάδας
«Αρχιπέλαγος», δήλωσε ότι πρέπει να βάζουμε στόχους και να περιμένουμε
αποτελέσματα. Τόνισε την ανάγκη εξωστρέφειας, ώστε να μάθουν όλοι για τα
νησιά. Από την πλευρά του, το «Αρχιπέλαγος» οργανώνει ενημερώσεις σε
σχολεία και σε στρατιωτικές σχολές, σχετικά με την ιστορία και τις
παραδόσεις της Δωδεκανήσου. Στη συνέχεια, πρότεινε την σύμπραξη των
Επιμελητηρίων καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλίας κάθε συλλόγου να
καλέσει ταξιδιωτικούς πράκτορες να αναδείξουν το νησί τους.
- Ο τ. βουλευτής κ. Γιώργος Κασσάρας και με την εμπειρία του, από τη
θητεία του ως Υποδιοικητής της 2 ης Υ.Π.Ε, ανέφερε ότι το Νοσοκομείο
Ρόδου δεν θα γίνει ποτέ Περιφερειακό Νοσοκομείο, δεν στελεχώθηκε
από την αρχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ως ρεαλιστική λύση,
πρότεινε την μετατροπή του σε Διεθνές, αφού εξασφαλιστεί το
απαιτούμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος,
παρενέβη ο κ. Φίλιππος Καλούδης, αναφέροντας σωρεία
περιστατικών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου καλοκαιριού, που
τραυματίες έφευγαν από την Κω στην Τουρκία, διότι μόνο εκεί
υπήρχε συμφωνία για ασφαλιστική κάλυψη.
- Η τ. Έπαρχος Καλύμνου κ. Χρυσούλα Σιφουνιού, παίρνοντας τον
λόγο, δήλωσε ότι η όλη προσπάθεια είναι άξια συγχαρητηρίων, αλλά το
οικονομικό είναι σοβαρό πρόβλημα. Πρότεινε τη συγκέντρωση
προτάσεων από κάθε νησί, προκειμένου να υπάρξει κοινός
προγραμματισμός. Συμφώνησε με την επισήμανση της κ. Βουρεξάκη,
ότι τα προβλήματα διαιωνίζονται, χωρίς να φαίνεται κάποια λύση στον
ορίζοντα, παρ όλα αυτά, πρέπει να συνεχίζουμε όλοι μαζί και η ίδια
ανέφερε ότι στο ΔΣ της Ομοσπονδίας, εκπροσωπεί άτυπα το

Αγαθονήσι. Κλείνοντας, δήλωσε τη στήριξη της σε ότι σχετικό
αποφασιστεί από την Βουλή, που πρέπει όλοι να στηρίξουμε, χωρίς
καμία ένδειξη ανταγωνισμού.
Λόγω της ψηφοφορίας στη Βουλή, την ίδια μέρα και ώρα, ήλθε
αργοπορημένος ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος
Κόκκινος, με τον οποίο έγινε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση στο
κλείσιμο της συνάντησης

