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ΟΜΙΛΙΑ 195ης ΕΠΕΣΕΙΟΤ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ  

ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΟΤ ΚΑΟΤ  

ΚΤΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΟΡΩΣΟΤ   ΣΑΝΑΚΗ 

Κάσος  6/6/2019 

Σεβαζκηώηαηε 

Κύξηε εθπξόζσπε ηεο θπβέξλεζεο 

Κύξηε εθπξόζσπε ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ  

Κπξίνη Βνπιεπηέο  

Κύξηε εθπξόζσπε ηεο πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ  

Κύξηε Έπαξρε  

Κπξίεο θαη Κύξηνη πεξηθεξεηαθνί θαη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη 

 Κύξηνη εθπξόζσπνη ηνπ ζηξαηνύ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο  

Κπξίεο θαη Κύξηνη εθπξόζσπνη ησλ θνξέσλ θαη ζπιιόγσλ ηεο Κάζνπ  

Κπξίεο θαη Κύξηνη επιαβηθνί επηζθέπηεο ησλ εθδειώζεσλ καο  

αγαπεηνί ζπκπαηξηώηεο  

νη εκέξεο ενξηαζκνύ ηηκήο θαη κλήκεο ηνπ νινθαπηώκαηνο είλαη επίζεκεο εκέξεο, όρη 

κόλν γηα ηελ Κάζν αιιά γηα νιόθιεξε ηελ παηξίδα καο.  

Απηή ηε θνξά ζαο θαισζνξίδσ  όρη απιά σο Γήκαξρνο Κάζνπ αιιά κεηά ηελ 

απόθαζε ηεο βνπιήο ησλ Διιήλσλ ζαο θαισζνξίδσ σο Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ ηεο 

Ζξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ. Οκνινγώ όκσο όηη γηα πξώηε θνξά δπζθνιεύηεθα λα γξάςσ 

ηνλ ραηξεηηζκό κνπ γηα ηελ επέηεην ηνπ Οινθαπηώκαηνο ηνπ λεζηνύ καο γηα δηάθνξνπο 

ινγνύο. 

Πξώηα απ’ όια γηαηί κε πλίγεη ε ζπγθίλεζε, αθνύ είλαη ε ηειεπηαία επέηεηνο ηνπ 

Οινθαπηώκαηνο ηεο δεκαξρηαθήο κνπ ζεηείαο. 
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Γεύηεξνλ γηαηί έρσ κέζα κνπ αιιεινζπγθξνπόκελα αηζζήκαηα πνπ λνηώζσ απηέο ηηο 

εκέξεο θαη θνβάκαη όηη αλ πσ απηά, πνπ απ’ ηελ ςπρή κνπ έξρνληαη ζηα ρείιε κνπ, 

θάπνηνη δελ ζα θαηαιάβνπλ όηη ην παξάπνλν δελ είλαη γηα εκέλα πξνζσπηθά αιιά γηα 

ην λεζί κνπ. 

Ξεθαζαξίδσ ινηπόλ όηη, όηη πσ είλαη κε πνιύ αγάπε γηα όινπο θαη πάλσ απ’ όια γηα 

ηελ Κάζν κνπ. 

Γηα λα κελ παξεμεγεζώ όκσο, παηδεύηεθα πνιιέο ώξεο έρνληαο ηηο θόιιεο κπξνζηά 

κνπ θαη έιεγα όπσο ζα αθνύζεηε ζε ιίγν από ηελ ρνξσδία καο ην θαζηώηηθν ηξαγνύδη 

ηνπ Αθνύζε «λα ην πσ λα κελ ην πσ» ηειηθά απνθάζηζα, αθνύ είλαη ε ηειεπηαία θνξά 

πνπ ζα κηιήζσ ζηελ ζεκεξηλή επέηεην κε ηελ ηδηόηεηα ηεο Γεκάξρνπ θαη πηζηεύνληαο 

όηη όζνη κε γλσξίζαηε από θνληά απηά ηα ρξόληα θαηαιάβαηε όηη είκαη έλαο άλζξσπνο 

πνπ ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξν κε ην ζπλαίζζεκα θαη θπξίσο δελ καζάσ ηα ιόγηα κνπ.  

Καη πάλσ απ’ όια είκαη θαζηώηηζα παιηάο θνπήο. 

Καηέιεμα λα πσ απηά πνπ λνηώζσ θαη γηα ηα νπνία είκαη ππεξήθαλε.    

 αιιά 

 λα πσ θαη ηα αιιά πνπ κε ζπκώλνπλ θαη κε πξνβιεκαηίδνπλ ζαλ θαζηώηηζα, κε ηελ 

ειπίδα όηη ζα μππλήζσ κέζα ζε θάπνηνπο γηαηί απηό επηπρώο δελ αθνξά όινπο ζαο  

ηελ πεξεθάληα ηνπ θαζησηε θαη ηεο θαζησηηζαο πνπ ηελ δηθαηνύζηε όινη θαη κε ην 

παξαπάλσ απηό θπζηθά δελ αθνξά όινπο ζαο πξνηνύ λα αλαιάβσ αιιά θαη όηαλ 

αλέιαβα κε πνλνύζε λα βιέπσ ηελ Γεκνηηθή βηβιηνζήθε εξεηπσκέλε θαη ιεειαηεκέλε 

όρη από ηνπο ερζξνύο γηαηί απηήλ ν κεγάινο παηξηώηεο καο Νηθόιανο Μαπξήο πξώηνο 

δηνηθεηήο Γσδεθαλήζνπ ηελ έθηηαμε κεηά ην Οινθαύησκα. Πξνζπάζεζα ινηπόλ λα 

ηελ μαλαζηήζσ θαη λα ηελ θάλσ θπξίσο θηβσηό ηεο ηζηνξίαο , ηνπ κεγαιείνπ θαη ηνπ 

πνιηηηζκνύ ηεο Κάζνπ. μεθίλεζα κε ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο αιιά νύηε ηερληθέο 

ππεξεζίεο ππήξραλ νύηε κειέηεο. 
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Εήηεζα ηε βνήζεηα ηεο πεξηθέξεηαο αιιά δελ ηελ πήξα. 

έηζη πξνρώξεζα θαηαδξνκηθά όπσο είπα θαη ζηνλ πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο όηαλ 

ήξζε θαη ηελ ζαύκαζε. 

Μέζα εθεί ινηπόλ ζέιεζα λα ηνπνζεηήζσ θαη κηα κηθξή ηζηνξηθή βηβιηνζήθε κε νπνίν 

θαζηώηηθε βηβιίν ή θείκελν ηζηνξηθό έβξηζθα γηα λα θξαηήζσ δσληαλέο ηηο κλήκεο 

από ην κεγαιείν ηνπ λεζηνύ καο γηα ηηο επόκελεο γεληέο. Τόηε έπεζε ζηα ρέξηα κνπ έλα 

κηθξό βηβιίν γξακκέλν από ηνλ δάζθαιν Μελά Ζιία Πεξζειή κε ηίηιν 

«Ηζηνξία θαη ζξύινη ηνπ παηεκνύ» 

Κάζνο 1824. 

Όηαλ ην δηάβαζα θπξηνιεθηηθά ζπγθινλίζηεθα θαη είπα ηελ Κάζν κπνξεί λα κελ ηελ 

ύκλεζε ν Σνισκόο αιιά ηελ ύκλεζε ν Μελάο Πεξζειήο ηόζν αξηζηνπξγεκαηηθά πνπ 

ηνλ παηεκό ηνπ  ζα ην δήιεπε θαη ν κεγάινο Σνισκόο. 

ζα κνπ επηηξέςεηε λα ζαο δηαβάζσ έλα απόζπαζκα από απηό ,από ην δνμαζηηθό, κε ην 

νπνίν ηειεηώλεη ην έξγν ηνπ πνπ γξάθηεθε ην 1998. Λέεη ινηπόλ 

 ζήκεξν δπν ρξόληα πξηλ ‘ξζεη ην δπν ρηιηάεο  

 πάλσ ζηεο Κάζνπ ηα βνπλά , πνπιί ήξρεςε ραβάεο  

κα όρη γηα ηνλ παηεκν, νύηε γηα πξνδνζία  

αιιά γηαηί αδίθεζε, ηελ Κάζν , ε ηζηνξία. 

γηα κηα ζειίδα ηεο ιεπθή , πνπ πεξηκέλεη πέλα λα γξάςεη όζα ζα ‘πξεπε λα βξίζθνληαη 

γξακκέλα. 

γηα κηα ζειίδα ηεο ιεπθή , π ‘άγξαθε πεξηκέλεη  

θαη δπν αηώλεο έρνπζη ηελ Κάζν αδηθεκέλε.  

Με γξάκκαηα αλεμίηεια ηελ Κάζν λα ‘ρεη ζέκα  

λα γξάςεη γηα πνηνλ ρύζεθε ησλ θαζησηώλ ην αίκα. 
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Τόηε θαηάιαβα γηαηί ν ζεόο ; ε δσή  ; κε έθεξε ζε απηό ην έλδνμν αθξηηηθό λεζί ώζηε 

πέξα από ηα άιια νξάκαηα κνπ πνπ είρα πξνγξακκαηίζεη λα δώζσ πξνηεξαηόηεηα 

ζηελ απνζηνιή κνπ απηή , ε ιεπθή ζειίδα πνπ δπν αηώλεο πεξίκελε άγξαθηε λα 

γξαθηεί θαη πξάγκαηη γξάθηεθε θαη γξάθηεθε από έλα λέν πνιηηηθό πνπ δελ ήηαλ ηνπ 

δηθνύ κνπ ηδενινγηθνύ ρώξνπ. 

Γξάθηεθε από ηνλ Υπνπξγό Δζσηεξηθώλ ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο ηνλ Αιέμαλδξν 

Φαξίηζε πνπ όηαλ δηάβαζε ηελ εηζήγεζε κνπ αβίαζηα θαη ρσξίο παξαθάιηα κνπ είπε 

ζα εηζεγεζώ ην αίηεκα ηνπ Γήκνπ Κάζνπ ζηνλ Πξσζππνπξγό θαη ζηελ βνπιή θαη 

πηζηεύσ όηη ζα ςεθηζηεί. ην είπε θαη ην έθαλε θαη νκόθσλε απόθαζε ηεο βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ ν Γήκνο Κάζνπ έγηλε επηηέινπο Γήκνο Ζξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ θαη ην 

Δπαξρείν, Δπαξρείν Καξπάζνπ – Ζξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ. 

Βέβαηα γηα λα θηάζνπκε ζε απηή ηελ ηζηνξηθή δηθαίσζε ζπλέβαιιαλ θαη αιιά 

πξόζσπα πνπ νθείισ λα ηα αλαθέξσ θαη λα ηα επραξηζηήζσ κέζα από ηελ θαξδηά  

κνπ γηα ηελ αγάπε ηνπο γηα ην λεζί καο θαη ην ζεβαζκό ηνπο γηα ηελ ηζηνξία καο. 

απηά ηα πξόζσπα είλαη  

 ν Πξνέδξνο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο Πξνθόπεο Παπιόπνπινο. 

 ν ηέσο Πξσζππνπξγόο Κώζηαο Καξακαλιήο.  

 νη βνπιεπηέο Γεκήηξηνο Γάθεο θαη Μάλνο Κνλζόιαο. 

 ν Γεκνζηνγξάθνο θαη πεξζηλόο νκηιεηήο ηεο νκηιίαο καο Μαλώιεο Κνηηάθεο ν 

νπνίνο ζαο ππελζπκίδσ όηη όρη κνλό ην αλέθεξε ζαλ αίηεκα ζηελ νκηιία ηνπ αιιά θαη 

σο δηεπζπληήο ηεο παιαηόηεξεο εθεκεξίδαο ηεο παηξίδαο καο ηεο «Δζηίαο» , όρη κόλν 

αθηέξσζε ζρεδόλ όια ηα θύιια ηεο εθεκεξίδαο κε θσηνγξαθίεο θαη θείκελα από ηνλ 

ενξηαζκό καο αιιά επαναλάμβανε και το αίτθμα αυτό διατθρϊντασ το ηωντανό με 

ζξοχο τρόπο ςτθν επικαιρότθτα. 

 Και φυςικά όλουσ τουσ βουλευτζσ που το ψιφιςαν. 
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Θα ήζεια λα είρα ηε ραξά λα πσ θαη αιιά πξόζσπα αιιά δπζηπρώο θάπνηνη κε ηε 

ζηάζε ηνπο θαη ηελ ηαθηηθή θαη ηελ κηθξνςπρία ηνπο δελ ην ζέιεζαλ. Θέισ επίζεο λα 

επραξηζηήζσ ηνλ αλαπιεξσηή Υπνπξγό Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη Ναπηηιηαθήο 

Πνιηηηθήο πνπ εθηόο από ην κεηαθνξηθό ηζνδύλακν, ηε δξνκνιόγεζε ηνπ Blue Star, ηελ 

έγθξηζε ηνπ έξγνπ ηεο πξνβιήηαο ηεο Κάζνπ πνπ κπνξεί αθόκα λα κελ έγηλε γηα ινγνύο 

γξαθεηνθξαηηθνύο αιιά έρεη εληαρζεί ζηα έξγα ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη ηνπ 

Ληκεληθνύ ηακείνπ κόιηο ηνπ ηειεθώλεζα όηη δελ ελεθξίζεη ε ζπκκεηνρή ηεο κπάληαο 

ζηνλ ενξηαζκό ηεο επεηείνπ καο κεζνιάβεζε θαη αθπξώζεθε ε αηπρήο απηή απόθαζε κε 

απνηέιεζκα λα έρνπκε ηε ραξά θαηά ηελ ηηκεηηθή παξέιαζε λα ζπκκεηέρεη θαη ε κπάληα 

ηνπ ζηξαηνύ . 

Να ινηπόλ ε κηθξή Κάζνο πνπ ζε θαηξνύο δύζθνινπο θαη εμαηξεηηθά  επηθίλδπλνπο 

έδσζε ηελ επθαηξία λα δείμεη ε πνιηηεία όηη κπνξεί λα γξάθεη ηζηνξία κε νκνςπρία, 

ελόηεηα θαη πίζηε ζηα ηδαληθά ηεο παηξίδαο καο 

 

Σαο  επραξηζηώ όινπο κέζα από ηελ θαξδηά κνπ.  

 


