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Θέμα: Διαμαρτυρία  κατά της απόφασης  του ΟΑΕΔ εξαίρεσης της Καλύμνου από
τη  συμπληρωματική  πρόσκληση  για  το  πρόγραμμα  επιδότησης  διακοπών  με
επιταγή κοινωνικού τουρισμού 2015-16.

Η  Ένωση  Καλυμνίων  Αττικής  διαμαρτυρήθηκε  έντονα  και  συντονισμένα  κατά  της
απόφασης του ΟΑΕΔ να εξαιρέσει  την Κάλυμνο από τη συμπληρωματική πρόσκληση
για το  πρόγραμμα επιδότησης διακοπών με  επιταγή κοινωνικού τουρισμού 2015-16.
Ειδικότερα ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Δημήτρης Γ. Καλικάτζαρος, επικοινώνησε για το
θέμα αυτό προσωπικά με τα γραφεία των υπουργών κ.κ. Γ. Σταθάκη, Ε. Κουντουρά και
Ι. Μουζάλα. Επιπλέον στις 16 Ιουνίου 2016 στείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας προς τους
προαναφερόμενους, προς την κα Ουρ. Αντωνοπούλου, προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου
Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκο και προς τους βουλευτές Δωδεκανήσου των τριών κομμάτων.
Στις  17  Ιουνίου  2016  ο  βουλευτής  Δωδεκανήσου  της  Ν.Δ.  κ.  Μ.  Κόνσολας,
ανταποκρινόμενος  στην  αντίδρασή μας,  εξέδωσε  σχετικό  δελτίο  τύπου  και  κατέθεσε
ερώτηση στον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σας παραθέτουμε  το πλήρες κείμενο της επιστολής  διαμαρτυρίας του Προέδρου της
Ένωσης Καλυμνίων Αττικής:

«Η απόφαση του ΟΑΕΔ εξαίρεσης της Καλύμνου από τη συμπληρωματική πρόσκληση
για  το  πρόγραμμα  επιδότησης  διακοπών με  επιταγή  κοινωνικού  τουρισμού  2015-16
συνιστά  ένα  καθοριστικό  πλήγμα  στην  προσπάθεια  ανασυγκρότησης  της  τοπικής
οικονομίας  του  νησιού  μας.  Η  πολιτεία  με  την  απόφασή  της  αυτή  δυναμιτίζει  τις
προσπάθειες του ακριτικού μας νησιού, αντί να είναι αρωγός στον αγώνα μας. 

Σημειωτέον ότι λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης την τελευταία διετία περίπου
4.000 συμπολίτες μας έχουν μεταναστεύσει  στην Αυστραλία.  Ο εναπομείνας μόνιμος
πληθυσμός  της  Καλύμνου  υπολογίζεται  κατά  προσέγγιση  σε  13.000  κατοίκους.
Επιπλέον τη χρονιά που πέρασε δεχτήκαμε τις συνέπειες της μεταναστευτικής κρίσης, η
οποία υποβίβασε την τουριστική εικόνα του τόπου μας. Σε πείσμα των καιρών οι τοπικοί
επιχειρηματίες και επιστήμονες αγωνίζονται να επιβιώσουν. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί
στην  ανάδειξη  της  Καλύμνου  ως  πόλου  εναλλακτικού  τουρισμού  (αναρριχητικός,



καταδυτικός,  θρησκευτικός)  τόσο  από  την  Ένωση  Καλυμνίων  Αττικής  όσο  και  από
άλλους φορείς και ιδιώτες. 

Για τους ως άνω λόγους καλούμε την Κυβέρνηση, τους βουλευτές Δωδεκανήσου
και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να πράξουν τα δέοντα άμεσα, ώστε να μη χαθεί
οριστικά το πλεονέκτημα του κοινωνικού τουρισμού την τουριστική περίοδο που μόλις
ξεκίνησε.»   

Ο Πρόέδρος 

Δημήτρης Γ. Καλικάτζαρος

  


