ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Απόσπασμα
1ου Πρακτικού της από 13 Ιανουαρίου 2022 τακτικής ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κω
Σήμερα στις δεκατρείς (13) μηνός Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, η
προβλεπόμενη στις διατάξεις του αρθρ. 78 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.: 69/3-1-2022 πρόσκληση που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο της ΔΕΔ & επιδόθηκε με
αποδεικτικό στα Μέλη της Επιτροπής στις 14-1-2022, για συζήτηση και γνωμοδότηση, στα θέματα της
ημερησίας διάταξης.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Στυλιανή Σούλη υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση
των πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 78 παρ. 3 του ιδίου ως άνω Νόμου.
Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ύστερα από τη
διαπίστωση απαρτίας, όπου σε σύνολο τριάντα (33) Μελών, ήσαν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τελλή Διονυσία (Πρόεδρος)
Βαρκάς Θεοδόσιος, πρώην Δήμαρχος Ηρακλειδών,
Βρακίδης Πασχάλης, (τακτικό μέλος, Εμπορικός Σύλλογος)
Έψιμος Χρήστος, (τακτικό μέλος, Οικον. Επιμελητήριο)
Ιωάννου Αναστάσιος, (τακτικό μέλος, δημότης)
Καζαμίας Ματθαίος, (εκπ/πος Συλλ.Παλ.Πολεμιστών)
Κανταρζής Νικόλαος (αναπληρωματικό μέλος, δημότης)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Καραγιάννης Φρατζέσκος,(τακτικός μέλος Συνδ.ΡαδιοΤΑΞΙ)
Καραματζιάνης Δημήτριος, (τακτικό μέλος, Συλλ.
Πελ/νησιων)
Κασσιώτη Διονυσία, (τακτικό μέλος Συλλ.Εργ. Δήμου Κω)
Κώστογλου Μιχαήλ (τακτικό μέλος, δημότης)
Μωραΐτης Ευάγγελος, (τακτικό μέλος, δημότης)
Μωρές Κων/νος (αναπλ. μέλος, δημότης)
Παπανικολάου Φίλιππος, (τακτικό μέλος, δημότης)
Πίτσης Ευστάθιος, (τακτικό μέλος, ΣΕΜΜΕΚ)
Πλατανίστας Κων/νος, (τακτικό μέλος Εν. Ξενοδόχων &
Σβύνου Ειρήνη αναπλ/κο μέλος)
Σαράντης Δημήτριος (τακτικό μέλος, εκπρ/πος ΕΒΕΔ)
Σεγραίδος Γεώργιος, (αναπλ/κο μέλος, Συλλ. Εστίασης)
Τρουμούλης Αντώνιος, (τακτικό μέλος, Ελλ. Ομάδα
Διάσωσης Β.Σ.Δ.
Υφαντής Γεώργιος (τακτικό μέλος, δημότης)
Φωτιάδου Αναστασία, (αναπλ/κο μέλος Συλλ. Ποντίων)
Χαρίτου Κυριακή, (αναπλ/κο μέλος, Ερυθρός Σταυρός παρ.
Κω)
Χατζηβασίλης Νικόλαος, (τακτικό μέλος, Δικηγ. Σύλλογος)
Χρυσόπουλος Ηλίας, (τακτικό μέλος, δημότης)
Χρυσουλάκης Γεώργιος, (τακτικό μέλος, ΤΕΕ Κω) & Σλίμαν
Φώτης (αναπλ/κο, ως παρατηρητής)

8.
9.

Γιωργαλλής Λάμπρος, (τακτικό μέλος Συλλ. ΑΜΕΑ)
Ζωΐδης Μιλτιάδης (τακτικό μέλος, δημότης)
Ιωαννίδης Αντώνιος, (αναπλ. μέλος δημότης)
Καΐσερλης Κων/νος, πρώην Δήμαρχος Κω
Μαρκάκης Ιωάννης, (εκπ/πος Σωμ. Κτηνοτρόφων).
Μπίλης Στέργος, πρώην Δήμαρχος Ηρακλειδών
Παπανικολάου Κων/νος, πρώην Δήμαρχος
Ηρακλειδών
Παπασεβαστός Πέτρος, (τακτικό μέλος Συλ. Αλιέων)
Παπαχαρτοφύλης Νικόλαος (τακτικό μέλος, δημότης)

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Παράσχος Θεοδόσιος, (τακτικό μέλος, δημότης)
Πης Βασίλειος, (τακτικό μέλος δημότης)
Σεβ. Μητροπολίτης, κ. Ναθαναήλ
Τζόγιας Ευάγγελος, (τακτικό μέλος Κίνησης Πολιτών)
Τρουμούλης Αντώνιος, (τακτικό μέλος Ε.Ο.Δ. Β.Σ.Δ.)
Τσακανιά-Παπαδούλη Ελένη (εκπ/πος Σ.Ι.Ε.Ε.Δ.&Δ.)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

16. Φάκκος Μιλτιάδης, πρώην Δήμαρχος Κω
17. Φάκκου Σταματία (τακτικό μέλος Λυκείου Ελληνίδων)
18. Φρατζάκη Μαρία (τακτικό μέλος, Ιατρ. Συλλόγου)
19. Χατζηγιακουμής Βασίλειος, πρώην Δήμαρχος Δικαίου
20. Χατζηθεμιστοκλής Ζαχαρίας,(τακτικό μέλος Σωμ.Παρ.)
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

1.

ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ:
Αβρίθης Παναγιώτης, δημοτ. σ/λος

2.
3.
4.
5.
6.

Γρηγοριάδης Γρηγόριος (δημότης)
Μαρκόγλου Αλέξανδρος (δημότης)
Παρβέρης Σεβαστιανός (δημότης)
Σιφάκης Ηλίας, δημοτ. σ/λος
Χρυσόπουλος Αλέξανδρος, δημοτ. σ/λος

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 5
ΘΕΜΑ 5: “Λήψη απόφασης για τη κήρυξη του έτους 2022 ως έτους «Μικράς Ασίας».”
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Η Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Κω «Ο
ΗΡΟΔΟΤΟΣ» κ. Μαρκόγλου Αλέξανδρο, για εισηγηθεί το ανωτέρω θέμα.
Ο κ. Μαρκόγλου Αλέξανδρος πήρε στη συνέχεια το λόγο και εισηγούμενος το θέμα, επεσήμανε
τα εξής:
Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι, Αγαπητοί συμπατριώτες,
Συμπληρώνονται το 2022 εκατό χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, από τις αποφράδες
εκείνες ημέρες, από τα θλιβερά εκείνα γεγονότα, που είχαν ως αποτέλεσμα την εκρίζωση ενάμισι
εκατομμυρίου ελλήνων από τα χώματα της Μικράς Ασίας. Οι Μικρασιάτες υποχρεώθηκαν να
εγκαταλείψουν περιοχές και να θυσιάσουν εστίες, στις οποίες είχαν ζήσει και μεγαλουργήσει για
αιώνες, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς.
Ομόφωνη, είναι η γνώμη των ιστορικών, ότι η Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και ο
ξεριζωμός των ελλήνων από τη μία όχθη του Αιγαίου, ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα που υπέστη ο
ελληνισμός στη νεότερη ιστορία του. Από την ώρα εκείνη άρχισε η νέα ιστορία του έθνους. Το ‘ 22 δεν
αποτελεί απλά νέα περίοδο, ούτε καν νέα εποχή. Το 1922 συνιστά σταθμό, απ’ όπου ξεκινά η νέα
ελληνική ιστορία.
Όταν πριν από ένα αιών ο Μικρασιατικός ελληνισμός αποδεκατισμένος κατέκλυζε τα χώματα της
μητέρας Ελλάδας, με ζωντανούς ακόμα εφιάλτες της αγριότητας και με αίματα της παράλογης θυσίας
νωπά, έφερνε μαζί του ολοζώντανες τις μνήμες της πατρικής γης, αφού η ελπίδα για επιστροφή είχε
χαθεί. Οι μνήμες αυτές υπάρχουν και σήμερα, έστω και εκ μεταφοράς, στους απογόνους. Οι πατρίδες
της Μικράς Ασίας δεν είναι «Αξέχαστες», ούτε «Αλησμόνητες». Γιατί τον τόπο τους, οι άνθρωποι τον
κουβαλούν μέσα τους, όπου και αν βρίσκονται, γιατί είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς τους.
Η μνήμη όλων μας οφείλει να αντιστέκεται ενεργά και να υπερασπίζεται δυναμικά το ιστορικό
παρελθόν. Και είναι υποχρέωση θεσμών και φορέων, εμφορούμενοι από καθαρά πατριωτικά
αισθήματα, τις μνήμες αυτές να τις αναπαράγουν και να τις κοινωνούν στις νέες γενιές. Αυτό ήταν και
το ερέθισμα που οδήγησε το σύλλογο Μικρασιατών Κω «Ο Ηρόδοτος» να σας υποβάλει το αίτημα της
κήρυξης από τον Δήμο μας, του 2022 ως έτους ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ και οι εκδηλώσεις των «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΩΝ
2022» να αφιερωθούν στη ξεχωριστή αυτή επέτειο.
Η ομόφωνη απόφασή σας, θα αποτελέσει την ελάχιστη υποχρέωση του Δήμου μας έναντι των
απογόνων των Κώων Μικρασιατών, ενώ παράλληλα θα τιμήσει τη μνήμη εκείνων που άφησαν την
τελευταία τους πνοή στα ευλογημένα χώματα της Μικράς Ασίας, αλλά και εκείνων που βίωσαν ως
πρόσφυγες τις αμέτρητες δυσκολίες εγκατάστασης στη νέα τους πατρίδα.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, επεσήμανε τα
εξής:
Εκατό χρόνια συμπληρώνονται εφέτος από το μικρασιατικό ξεριζωμό, την καταστροφή του
προαιώνιου ελληνισμού της Μικράς Ασίας, που μεγαλούργησε από αρχαιοτάτων χρόνων, ως
αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας του ελληνικού έθνους.
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Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ελληνισμός αναπτύχθηκε εξίσου στις δύο πλευρές του Αιγαίου
πελάγους, με κοινά στοιχεία ιστορικής εξέλιξης.
Αυτή την ιστορική συμπόρευση διέκοψε βάναυσα, με πόνο και αίμα, η καταστροφή του 1922.
Όταν ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης έπεσε θύμα των γεωπολιτικών
αλλαγών εκείνης της εποχής, μετά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, και των ανταγωνισμών των τότε μεγάλων
δυνάμεων, που έχουν ρόλο και σήμερα στην περιοχή μας.
Η ιστορία έχει γράψει το δικό της βιβλίο για τα γεγονότα εκείνης της εποχής.
Το πώς επηρέασαν τις εξελίξεις, οι δυνατότητες και αδυναμίες του τότε ελληνικού κράτους, ο
«εθνικός διχασμός», οι εσωτερικές πολιτικές συγκρούσεις, τα πολιτικά και στρατιωτικά λάθη.
Η αποτίμηση, βοηθούντος του χρόνου, έχει γίνει σε πολλά επίπεδα.
Παρόλα αυτά, αξίζει και πρέπει να θυμόμαστε το τι έγινε και τα βασικά συμπεράσματα εκείνης
της περιόδου, που δεν είναι τόσο μακρινή όσο φαίνεται.
Διότι, πολλές φορές, λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.
Οι συνέπειες των γεγονότων μας αγγίζουν και σήμερα.
Ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων, η «Συνθήκη της Λωζάννης» που καθόρισε τα όρια της
Τουρκίας, ο ενταφιασμός της «μεγάλης ιδέας», οι μετακινήσεις πληθυσμών, είναι στοιχεία που
καθόρισαν τη θέση της Χώρας μας και σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής.
Σημαντικό τμήμα του ξεριζωμένου ελληνισμού βρήκε καταφύγιο στα νησιά μας.
Μπορεί τότε ης Κως και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου να βρίσκονταν υπό ιταλική κατοχή,
έγιναν όμως φιλόξενη γη για χιλιάδες ξεριζωμένων.
Οι συνέπειες της προσφυγιάς έσβησαν με το χρόνο στις φιλόξενες κοινωνίες των νησιών μας.
Οι μνήμες όμως διατηρούνται ζωντανές.
Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου και ο οικισμός Νέας Αλικαρνασσού, συμβάλλουν σε αυτό.
Εκείνοι οι συμπατριώτες μας και οι απόγονοί τους έγιναν αναπόσπαστο τμήμα της Κωακής
κοινωνίας, πρόσφεραν και προσφέρουν στην ανάπτυξη του τόπου μας, μέσα από την κοινή μοίρα που
μας επιφύλαξαν οι αλλαγές που ακολούθησαν.
Αυτές τις μνήμες οφείλουμε εμείς σήμερα να μην αφήσουμε να χαθούν.
Να τις καταγράψουμε, για να γνωρίζουν και οι επόμενες γενιές.
Ενστερνιζόμαστε το στοχασμό του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού, ότι « Το έθνος πρέπει
να μάθει να θεωρεί εθνικόν ό,τι είναι Αληθές» και πορευόμαστε.

Αξίζει πραγματικά, φιλόπονοι συμπατριώτες μας που διαθέτουν τη γνώση και την ερευνητική
ματιά στην ιστορία, να ασχοληθούν με αυτό.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στους προγόνους μας και αναγκαία υπόμνηση στην ιστορία του τόπου
μας, ως Δήμος Κω, δεχθήκαμε και αποδεχόμαστε, την πρόταση του Συλλόγου Μικρασιατών Κω «Ο
ΗΡΟΔΟΤΟΣ» να κηρύξουμε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το 2022 ως «έτος Μικράς Ασίας»
και να αφιερώσουμε τις εκδηλώσεις «Ιπποκράτεια 2022» σε αυτή την επέτειο.
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Από εσάς, την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μας, ζητούμε να συμφωνήσετε σε αυτό.
Στο σημείο αυτό ακολούθησε συζήτηση:
Το λόγο πήρε ο κ. Καραματζιάνης Δημήτρης ο οποίος κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του
επεσήμανε μεταξύ άλλων πως δεν διαφωνεί επί της αρχής στην εν λόγω πρόταση, όμως, ζήτησε να
κηρυχθεί και μετονομαστεί ως έτος «γενοκτονίας των ελλήνων της Μικράς Ασίας», ως ελάχιστος φόρος
τιμής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν και ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους.
Στη συνέχεια ο κ. Χρυσουλάκης Γιώργος πήρε το λόγο και πρότεινε να πάρκο Ποντιακού
ελληνισμού να τεκμηριωθεί ως πρόταση στην επιτροπή διαβούλευσης.
Επίσης, ο κ. Καζαμίας Ματθαίος πήρε το λόγο και πρότεινε να μετονομαστεί εις μνήμη των
μικρασιατών του γέροντος οδός με την αντίστοιχη ονομασία.
Κλείνοντας τη διαδικασία η Πρόεδρος πήρε το λόγο και αφού κήρυξε τη περαίωση της συζήτησης
του θέματος, στη συνέχεια κάλεσε τα Μέλη της Δ.Ε.Δ. όπως αποφανθούν επί της προτάσεως.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και αφού έλαβε
υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 78 ν. 4555/2018.
2. Την εισήγηση του κ. Δημάρχου Κω Θεοδόσιου Νικηταρά.
3. Τις απόψεις των παρισταμένων Μελών.
4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της οποία προέκυψε ότι, επί είκοσι ενός (21)
συνδεδεμένων συμμετεχόντων μελών, ΥΠΕΡ1 της προτάσεως εψήφισαν είκοσι (20)
συνδεδεμένα συμμετέχοντα Μέλη, μειοψηφούντος 1) του κ. Καραματζιάνη Δημ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εκφράζει σύμφωνη γνώμη με την πρόταση κήρυξης του έτους 2022 ως έτους «ΜΙΚΡΑΣ
ΑΣΙΑΣ», για όλους τους λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Τελλή Διονυσία , (Πρόεδρος)
Βαρκάς Θεοδόσιος, πρώην Δήμαρχος Ηρακλειδών,

1

Γίνεται μνεία ότι,
Εμφανίσεις: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εμφανίστηκε ο δημότης κ.
Παπανικολάου Φίλιππος.
ου
Αποχωρήσεις : Κατά τη διάρκεια της συζήτησης 1 του θέματος της ημερήσιας διάταξης αποσυνδέθηκαν 1) εκπρόσωπος του
ΣΕΜΚΕ κ. Πίτσης Ευστ. Επίσης και 2) η εκπρόσωπος του Συλλόγου εργαζομένων Δήμου Κω κα. Κασσιώτη Διονυσία. Επίσης,
ου
γίνεται μνεία πως κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1 θέματος της ημερήσιας διάταξης θέματος αποσυνδέθηκε ο
τακτικός εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων κ. Πλατανίστας Κων/νος και έμενε στη θέση του το αναπληρωματικό μέλος κα.
ου
Σβύνου Κων/να. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας του 2 θέματος της ημερήσιας διάταξης αποσυνδέθηκαν οι δημότες 3)
Κανταρζής Νικ. & 4) Μωραΐτης Ε. Κατά τη διάρκεια του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης αποσυνδέθηκε 5) ο
εκπρ/πος του συλλόγου Εστίασης κ. Σεγραίδος Γ.
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Λήψη απόφασης για τη κήρυξη του έτους 2022 ως έτους «Μικράς Ασίας».
Βρακίδης Πασχάλης, (τακτικό μέλος, Εμπορικός Σύλλογος)
Έψιμος Χρήστος, (τακτικό μέλος, Οικον. Επιμελητήριο)
Ιωάννου Αναστάσιος, (τακτικό μέλος, δημότης)
Ιωάννου Αναστάσιος, (τακτικό μέλος, δημότης)
Καζαμίας Ματθαίος, (εκπ/πος Συλλ.Παλ.Πολεμιστών)
Καραγιάννης Φρατζέσκος,(τακτικός μέλος Συνδ.ΡαδιοΤΑΞΙ)
Καραματζιάνης Δημήτριος, (τακτικό μέλος, Συλλ. Πελ/νησιων)
Κώστογλου Μιχαήλ (τακτικό μέλος, δημότης)
Μωρές Κων/νος (αναπλ. μέλος, δημότης)
Παπανικολάου Φίλιππος, (τακτικό μέλος, δημότης)
Σαράντης Δημήτριος (τακτικό μέλος, εκπρ/πος ΕΒΕΔ)
Σβύνου Ειρήνη (αναπλ/κο μέλος ένωσης ξενοδόχων)
Τρουμούλης Αντώνιος, (τακτικό μέλος, Ελλ. Ομάδα Διάσωσης Β.Σ.Δ.
Υφαντής Γεώργιος (τακτικό μέλος, δημότης)
Φωτιάδου Αναστασία, (αναπλ/κο μέλος Συλλ. Ποντίων)
Χαρίτου Κυριακή, (αναπλ/κο μέλος, Ερυθρός Σταυρός παρ. Κω)
Χατζηβασίλης Νικόλαος, (τακτικό μέλος, Δικηγ. Σύλλογος)
Χρυσόπουλος Ηλίας, (τακτικό μέλος, δημότης)
Χρυσουλάκης Γεώργιος, (τακτικός μέλος, ΤΕΕ Κω)
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