
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  

ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Προετοιμασία επετειακών εκδηλώσεων 200 χρόνων                      

από το Ολοκαύτωμα της Ηρωικής Νήσου Κάσου   
 

        Σε συνέχεια της δεύτερης, κατά χρονολογική σειρά, συνάντησης του 

Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση μελών των Κασιακών 

παροικιακών φορέων Αμερικής, Αθήνας και Ρόδου. Οι συναντήσεις αυτού 

του χαρακτήρα αποτελούσαν διαχρονικά μοναδική ευκαιρία 

αλληλογνωριμίας των μελών των ΔΣ καθώς και αλληλοενημέρωσης πάνω σε 

θέματα που αφορούν στην ιδιαίτερη πατρίδα μας. Πρέπει να τονιστεί ότι 

αντίστοιχες συναντήσεις οργανώνονται κάθε χρόνο σε όλα τα νησιά της 

Δωδεκανήσου με μεγάλη επιτυχία. Οι συναντήσεις αυτές δεν υποκαθιστούν, 

ούτε έχουν τον ρόλο μιας λαϊκής συνέλευσης. 

 

           Στην  συνάντηση της 1/9,  παραβρέθηκαν: ο πρόεδρος της ΚΟΔΕΔΗΚ 

κ. Ηλίας Μαστροπαύλος εκπροσωπώντας τον Δήμο της Ηρωικής Νήσου 

Κάσου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Παροικιακών 

Σωματείων Ρόδου κ. Νίκος Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος 

της ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ κκ Μηνάς Μαλανδρής και Ντίνος Φούντης, η 

πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Κάσου και αναπληρώτρια 

γραμματέας του Συλλόγου εν Ελλάδι Κασίων κ. Μαρία Τσακίρη, η 

αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Κάσου του Λυκείου Ελληνίδων κα Ευδοκία 

Μαυρομούστακου και ο ταμίας του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας 

Κάσου κ. Νεκτάριος Σταματάκης. Η συνάντηση έγινε στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Κάσου «Ν.Γ. Μαυρής». 

 

           Η εν λόγω συνάντηση ήταν η τελευταία με φυσικές παρουσίες για τη 

φετινή περίοδο και στο άμεσο μέλλον θα οργανωθούν διαδικτυακές 

συσκέψεις. Αρχικά, επισημάνθηκε ξανά το γεγονός της δύσκολης χρονικής 

συγκυρίας στην οποία βρισκόμαστε: πόλεμος, πανδημία, ενεργειακή κρίση, 

και το 2023 είναι χρονιά εκλογών για την Ελλάδα, γεγονός που δυσκολεύει 

ακόμη περισσότερο τον προγραμματισμό και την υλοποίηση οποιασδήποτε 

απόφασης και οποιουδήποτε έργου. Για τον λόγο αυτό, είναι λοιπόν πολύ 

σημαντικό να υπάρχει μια συνεχής επικαιροποίηση των όποιων σχεδιασμών 

και προγραμματισμών γίνουν, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα, στην κοινή μας προσπάθεια.  

 

 

 



                 Κατά την συνάντηση,  ο κ. Νίκος Κωνσταντινίδης  αναφέρθηκε 

αναλυτικά στις προτάσεις της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών παροικιακών 

Σωματείων Ρόδου καθώς και στις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου της 

Στέγης Γραμμάτων κ΄ Τεχνών Δωδεκανήσου,   που είχαν σταλεί ηλεκτρονικά 

σε όλους τους Κασιακούς φορείς μαζί με τις προτάσεις του Ινστιτούτου 

Μεσογειακών Σπουδών.  Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίστηκε η  καταγραφή 

θέσεων – απόψεων, η οποία θα τεθεί στη διάθεση της επιτροπής που θα 

συσταθεί, ώστε να μπορέσει να την αξιοποιήσει κατάλληλα.  

 

             Από όλους τους παρευρισκόμενους, επισημάνθηκε ξανά η σημασία 

του συντονισμού και της ένωσης όλων των φορέων στον  εορτασμό αυτής της 

επετείου, που όπως είχε τονίσει και ο Δήμαρχος μας κ. Μιχάλης Ερωτόκριτος 

αποτελεί την «χρυσή» ευκαιρία της Ηρωικής Νήσου Κάσου. Αυτονόητο είναι 

ότι  το περισσότερο βάρος πέφτει στον Δήμο μας, που πρέπει να συστήσει τις  

όποιες επιτροπές (συντονισμού – οργάνωσης, επιστημονική) προκειμένου, το 

συντομότερο δυνατό, να συνταχθεί  το πρόγραμμα δράσεων και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.  

 

          Κοινή πεποίθηση όλων των παρευρισκόμενων ήταν, ότι πρέπει όλοι 

μαζί ενωμένοι να συνεχίσουμε να προσπαθούμε με μοναδικό στόχο, ένα 

καλύτερο αύριο για το νησί μας.   

 

Ο Πρόεδρος                                   

Γιάννης Φραγκούλης                      

 
 

 


