
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εορτασμός  200 χρόνων από την Εθνεγερσία του 1821

                Το Σάββατο 27 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή επετειακή
εκδήλωση,  που  συνδιοργάνωσαν  οι  απανταχού  Ομοσπονδίες  Δωδεκανησίων.
Φέτος, λόγω πανδημίας, δεν υπάρχει δυνατότητα να βρεθούμε από κοντά, αλλά
τουλάχιστον μας ενθουσιάζει το γεγονός ότι οι  Δωδεκανήσιοι όλων των ηπείρων
συνεορτάζουμε!

             Η μετάδοση άρχισε με σκοπούς της Πάτμου, από τους αγαπητούς
συμπατριώτες  μουσικούς Σώζο (λαούτο) και Κωνσταντίνα Γαμπιεράκη (βιολί).
Η επίσημη έναρξη της εκδήλωσης έγινε με καλωσόρισμα από τους προέδρους
των  Ομοσπονδιών  Αττικής  και  Ρόδου  κκ   Γιάννη   Φραγκούλη  και  Νίκο
Κωνσταντινίδη. Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο  συμπατριώτης μας, ομότιμος
καθηγητής   κ.  Γιάννης  Χρυσουλάκης,  ο  οποίος  είχε  θέσει  την  επετειακή
εκδήλωση υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.



   Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος για έναν χαιρετισμό στους συμμετέχοντες
και συγκεκριμένα:

- στον  πρόεδρο  του  Διεθνούς  Ιπποκρατείου  Ιδρύματος  κ.  Αριστοτέλη
Παυλίδη

- στους  βουλευτές  Δωδεκανήσου κκ Μάνο Κόνσολα,  Βασίλη Υψηλάντη,
Γιάννη Παππά, Μίκα Ιατρίδη και Νεκτάριο Σαντορινιό

- στους  εκπροσώπους  της  Περιφέρειας  Ν.  Αιγαίου  κκ.  Γιάννη  Φλεβάρη,
Μανώλη Μουσελλή (έπαρχο Π.Ε. Καλύμνου) και Χαράλαμπο Κόκκινο

- στους  Δημάρχους  των  νησιών  μας:   Αστυπάλαιας   κ.  Νίκο  Κομηνέα,
Ηρωικής  Ν.  Κάσου  κ.  Μιχάλη  Ερωτόκρτο,  Καλύμνου  κ.  Δημήτρη
Διακομιχάλη,  Κώου  κ.  Θεοδόση  Νικηταρά,  Νισύρου  κ.  Χριστοφή
Κορωναίο και Χάλκης κ. Ευάγγελο Φραγκάκη.  
Ακολούθησαν  οι  χαιρετισμοί  ζωντανοί  και  βιντεοσκοπημένοι  από  τους
απόδημους Δωδεκανήσιους και συγκεκριμένα από τους:  

     -   κ. Μαρία Μαραγκού,   πρόεδρο της   Ομοσπονδίας  Δωδεκανησιακών  
Σωματείων Αμερικής 
     -   κ. Δημοσθένη Τριανταφύλλου, πρόεδρο του Αμερικανικού Ινστιτούτου 
         Δωδεκανησιακών  Μελετών, ο οποίος έκανε μια σύντομη αναφορά με 
θέμα: « 200 χρόνια από το 1821 και τα ελληνόπουλα στα ελληνικά σχολεία  της 
Αμερικής» 
      - πρόεδρο κ. Μοσχούλα Αγγελίδη και τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας 
Δωδεκανησίων Αυστραλίας
       - πρόεδρο κ. Δημήτρη Τσέρο  Καλυμνιακής Αδελφότητας Μελβούρνης  και 
μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Δωδεκανησίων Αυστραλίας

        Αμέσως μετά, ακούστηκαν πάλι σκοποί της Πάτμου από τους μουσικούς 
μας   και τον λόγο έλαβαν οι δύο ομιλητές της εκδήλωσης :

- Ο καθηγητής δρ. Δημήτρης Αλεξανδράκης  πρόεδρος του 
Ελληνοαμερικανικού Κοινοτικού Κολλεγίου Φιλοσοφίας, Επιστήμης και 
Παιδείας Νέας Υόρκης, με θέμα :  «Το μεγάλο έργο του Πάτμιου της Φιλικής 
Εταιρείας Εμμανουήλ Ξάνθου  για την απελευθέρωση της Ελλάδος το 1821».

- Η ιστορικός, ερευνήτρια, υποψήφια διδάκτωρ Ιστορίας κ.  Σοφία 
Ηρακλείδου με θέμα: «τα Δωδεκάνησα ως μέλος της «Ελληνικής επικράτειας» 
κατά την περίοδο 1828 – 1831»

         Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή βίντεο από την Ρόδο, υπό
τους  ήχους  του  Εθνικού  μας  Ύμνου  και  την  ανταλλαγή  ευχών  μεταξύ  των
συμμετεχόντων. 
          Μπορείτε  να δείτε  την  εκδήλωση στη νέα μας  πανδωδεκανησιακή
ιστoσελίδα www  .  dodekanisos  .  com  .  gr  .

http://www.dodekanisos.com.gr/

