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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
 
    Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την επίσημη πλέον μετονομασία του Επαρχείου Καρπάθου, σε  Επαρχείο 

Καρπάθου Κάσου, είναι γεγονός. 

  

   Το   Περιφερειακό   Συμβούλιο  Νοτίου  Αιγαίου   στη συνεδρίασή του  στις  19  Απριλίου 2016 στη   Ρόδο,  

μετά  από  αίτημα   της  Δημάρχου   και  του  Δήμου   Κάσου   και   την   εισήγηση   του  Επάρχου   κ. Γιάννη  

Μηνατσή  προτείνει  με ομόφωνη απόφασή  του  στο Υπουργείο Εσωτερικών τη συγκεκριμένη  μετονομασία.   

  

   Το  τελευταίο στις επαφές που είχε με τον Υπουργό και ανώτατα στελέχη του η Δήμαρχος Κάσου Μαίρη 

Τσανάκη- Σορώτου είχε θέση ως προϋπόθεση για την αλλαγή του ονόματος την απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου. 

  

    Επειδή δυστυχώς στον τόπο μας το αυτονόητο είναι πολλές φορές δύσκολο να  επιβληθεί, χρειάστηκαν     

πολλές   ενέργειες     της    Δημάρχου   και   του   Δημοτικού     Συμβουλίου ,     έγγραφα   ,  παραστάσεις ,  

επαφές,  τηλεφωνικές επικοινωνίες    για  να  φθάσουμε  κοντά στο τελικό αποτέλεσμα που θα είναι μία 

δικαίωση για το νησί μας, αλλά και  η  εκπλήρωση της σχετικής προεκλογικής δέσμευσης. 

  

     Οι  Κασιώτες, πάντοτε  υψηλόφρονες και με εθνικές ευαισθησίες,  έχουν  διαχρονικά  πολλά και δίκαια 

παράπονα από την ελληνική πολιτεία και την αντιμετώπιση τους από την Ιστορία.  Εξακολουθούν  σήμερα  

σε  μια τόσο δύσκολη εποχή να απαιτούν,   πρώτα απ΄ όλα,   την  ηθική αναγνώριση των κόπων και  της 

Ιστορίας τους, όπως συνέβη όταν οι πρόγονοι  τους  ζήτησαν ως ανταμοιβή για τη συμβολή τους στη διάνοιξη 

της διώρυγας του Σουέζ, την  ονομασία  Νέα Κάσος για το Πορτ Σάιντ και όπως πριν  λίγα  χρόνια πέτυχαν,  

μετά  από  επίμονο  αίτημα, να  ονομαστεί "Κάσος", μία κανονιοφόρος του Πολεμικού μας Ναυτικού. 

  

   Αλλοίμονο, αν το νησί της Κάσου, πρωτοπόρο στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, με συμβολή στους 

μετέπειτα   αγώνες του έθνους, αν και υπό ξένη κατοχή, και   με  τεράστια συμμετοχή στην ανάπτυξη της 

εμπορικής μας ναυτιλίας, δεν δικαιούτο να περιλαμβάνεται το όνομά του στον τίτλο του Επαρχείου στο οποίο 

ανήκει. 

  

    Να θυμίσουμε ότι  ιστορικά το 1827 όταν ιδρύθηκε το επαρχείο Νοτίων Σποράδων, η Κάσος ήταν η 

μεταβατική έδρα του, με κύρια έδρα την Σαντορίνη, κι ότι όταν επιτέλους έφθασε η ώρα της ενσωμάτωσης 

της Δωδεκανήσου, η μικρή Κάσος αναγνωρίστηκε για ιστορικούς λόγους ως Δήμος, και όχι κοινότητα όπως 

προβλεπόταν με αριθμητικά κριτήρια. 

 

 

Η προσθήκη του ονόματος στον τίτλο του Επαρχείου είναι επίσης μία ασφαλιστική δικλείδα για την 

διοικητική αυτονομία του νησιού. 

 

 



 Η Δήμαρχος  ως εκπρόσωπος του Κασιακού Λαού και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  εκφράζουν τις  θερμές 

ευχαριστίες  στον  κ. Γεώργιο  Χατζημάρκο  Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου  στον Πρόεδρο του Περιφερειακού 

Συμβουλίου κ. Θωμά Σωτρίλλη  στον εισηγητή Έπαρχο κ. Γιάννη   Μηνατσή  και σε όλα  τα μέλη   που 

δικαίωσαν  με την ψήφο τους  το αίτημα  του Δήμου Κάσου. 

  

Η Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και η αναμενόμενη απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών, γεμίζουν υπερηφάνεια όλους τους Κασιώτες, όπου κι αν βρίσκονται, κι ανοίγει ένα παράθυρο 

αισιοδοξίας στις δύσκολες ημέρες που περνούμε ως τοπική κοινωνία, αλλά και ως Έθνος.  

  

   

 

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ 

 

 
 


