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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Στον απόηχο της επίσκεψης 

Του Προέδρου της Δημοκρατίας 

 

 
Στιγμές ιδιαίτερης συγκίνησης και μεγαλείου προκάλεσε η πρόσφατη 

επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Πρ. Παυλόπουλου στο νησί 

μας στις 16 Ιουλίου. 

 

Η παρουσία του Προέδρου συνδυάστηκε με τον εορτασμό της 70ης 

επετείου από την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα, την 

εορτή της Αγίας Μαρίνας, την παρουσία της εικόνας της Παναγίας 

Βρυσιανής που μεταφέρθηκε από το Μεσοχώρι Καρπάθου και την 

ολοκλήρωση της αδελφοποίησης του ηρωικού μας νησιού με την Ιερά 

Πόλη του Μεσολογγίου. 

 

Αίσθηση προκάλεσε η ταυτόχρονη παρουσία δύο πλοίων του Πολεμικού 

μας Ναυτικού στο λιμάνι μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτη φορά έδεσε 

φρεγάτα στο λιμάνι της Κάσου. Η εικόνα των δύο δεμένων πλοίων 

καθώς και του «Πρέβελης», που εκτελούσε το δρομολόγιό του ήταν 

πρωτόγνωρη, αλλά και ενδεικτική για τις δυνατότητες του λιμανιού. 

 

Ο Πρόεδρος της δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος έστειλε για 

άλλη μια φορά ηχηρό και υπεύθυνο μήνυμα προς τους γείτονες 
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Τούρκους, μήνυμα με ιδιαίτερη σημασία όταν εκφέρεται από ένα 

ακριτικό νησί που έχει υποστεί ολοκαύτωμα, ακριβώς γιατί ήταν πάντοτε 

ελληνικό και αγωνίστηκε μέχρι αφανισμού για την ελευθερία του. 

 

Ο κ. Παυλόπουλος, βαθύς γνώστης της Ιστορίας, μίλησε λεπτομερώς για 

τον ηρωισμό και τις θυσίες των Κασίων, γεγονός που ασφαλώς 

ικανοποιεί σε έναν τόπο που δικαίως υπάρχει δυσαρέσκεια για την 

αναγνώριση αυτών των θυσιών από την Πολιτεία και την Ιστορία. 

 

Η εορταστική Κάσος στάθηκε αγέρωχη οικοδέσποινα για τους επιφανείς 

επισκέπτες, τον Πρόεδρο, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, τους Βουλευτές κ.κ. Μάνο 

Κόνσολα και Ηλία Καματερό, τον Αρχηγό του Στόλου κ. Ιωάννη 

Παυλόπουλο, τον Διοικητή της 95ΑΔΤΕ, υποστράτηγο κ. Νικόλαο 

Χιόνη, τους εκπροσώπους της Περιφέρειας, του Δήμου Ι. Π.  

Μεσολογγίου (με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Νίκο Καραπάνο), του 

Δήμου Καρπάθου (με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Ηλία Λάμπρο), του 

Δήμου Ρεθύμνου, αλλά και τους πολλούς συμπατριώτες μας Καρπάθιους 

που θέλησαν να γιορτάσουν μαζί μας. 

 

Καθαρή και φροντισμένη, πράγμα στο οποίο συνέβαλαν οι κάτοικοι με 

τη δική τους φροντίδα, και με ένα εμβληματικό κτίριο που ξέφυγε από τη 

διαγραφόμενη επί δεκαετίες κακή του μοίρα, τη Βιβλιοθήκη μας, που 

ανανεωμένη και υπερήφανη, με διακοσμημένη οροφή, γενικά άψογη 

εμφάνιση και τα βιβλία της επιτέλους ψηφιακά καταγεγραμμένα ώστε να 

αποφευχθούν νέες απώλειες. 

 

Σε αυτό το κτίριο έγιναν οι προσφωνήσεις και η ανακήρυξη του 

Προέδρου κ. Παυλόπουλου σε Επίτιμο Δημότη Κάσου καθώς και η 

υπογραφή της ολοκλήρωσης της αδελφοποίησης με την Ι.Π. 

Μεσολογγίου από τους Δημάρχους Ν. Καραπάνο και Μ. Τσανάκη. Η 

εντύπωση όλων από την οργάνωση, τη συνέπεια, την αισθητική, υπήρξε 

άριστη. Η Κάσος έδειξε για ‘άλλη μια φορά το καλύτερό της πρόσωπο 

και επιβεβαίωσε ότι δεν της ταιριάζει η μιζέρια στην οποία προσπαθούν 

να την καταδικάσουν. 

 

Η Δήμαρχος Κάσου τόνισε ότι το έργο ανακαίνισης της Βιβλιοθήκης, 

έγινε παρά τα πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 

από μια Διοίκηση που μοιάζει να κάνει κάθε προσπάθεια, όχι για να 

γίνουν έργα, αλλά για να βρεθεί τρόπος να ανασταλούν. 

 

Δυστυχώς για να προοδεύσει ο τόπος χρειάστηκε η Δήμαρχος και το 

Δημοτικό Συμβούλιο να θυμηθούν το καταδρομικό παρελθόν του νησιού. 



Η ακαμψία του νομοθετικού πλαισίου γίνεται καταδικαστική, όχι μόνο 

για την πρόοδο, αλλά και για την ύπαρξη των νησιών μας, που είναι η 

ασπίδα της Πατρίδας μας. 

 

Δεν ήταν όμως μόνο η Βιβλιοθήκη και η γενική εικόνα που 

εντυπωσίασαν. Η Αγία Μαρίνα, τόσο ο ναός, όσο και όλο το χωριό 

ντυμένο στα «επίσημα», και με δεδομένη την απαράμιλλη φιλοξενία, 

άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. 

 

Ο έμπειρος Μητροπολίτης κ. Αμβρόσιος, πλαισιωμένος από τον Ιερό 

Κλήρο των δύο νησιών προσέδωσε λαμπρότητα, ευλάβεια και 

υποδειγματική τάξη σε όλες τις τελετές. 

 

Το θεατρικό έργο του Γιάννη Μαρίνου, βασισμένο στο ελεγειακό έπος 

του Μηνά Περσελή, με θέμα τις κασιώτισσες γυναίκες μετά το 

Ολοκαύτωμα, άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και συγκίνησε μέχρι 

δακρύων τους επισκέπτες μας. 

 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ 

 

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς και του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πέραν της μεγάλης αίγλης που 

προσέδωσε στις εορτές, έφερε και προσδοκίες. 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην κατ’ ιδίαν μακρά συζήτηση που είχε 

με τη Δήμαρχο Κάσου, αλλά και δημοσίως, υποσχέθηκε ότι θα ασκήσει 

την επιρροή του για να βρουν λύση τα προβλήματα που παγίως 

εμποδίζουν την ανάπτυξη του νησιού. 

 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας σε ιδιαίτερη συνάντηση με τη Δήμαρχο, 

υποσχέθηκε σύντομα «ευχάριστες εκπλήξεις» τόσο για το πλοίο που 

συνδέει την Κάσο με τον Πειραιά, όσο και για την πυκνότερη 

συγκοινωνία με την Κρήτη. 

 

Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου υποσχέθηκε αμέριστη συμπαράσταση στο 

θέμα των τεχνικών υπηρεσιών που στερείται ο Δήμος μας. 

 

Η Κάσος έδειξε ότι μπορεί! Μπορεί, όταν όλοι ενωμένοι αγωνίζονται για 

τον ίδιο σκοπό. Αυτό το αποδεδειγμένο πλέον συμπέρασμα πρέπει να 

οδηγεί συνεχώς, και χωρίς παρεκκλίσεις, τα βήματά μας για να φθάσουμε 

στο στόχο μας που δεν είναι άλλος από το καλύτερο μέλλον για το νησί 

μας και τους Κασιώτες. 

 



 
 

 

 
 



 
Ολοκλήρωση της αδελφοποίησης Μεσολογγίου - Κάσου, παρουσία του Προέδρου 

της Δημοκρατίας 


