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τους Φορείς της ∆ωδεκανήσου 

 
 
  
 

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

Θέµα : Χωροταξικός και λειτουργικός ε̟ανα̟ροσδιορισµός της Αυτοδιοίκησης. Για 
να λειτουργήσουν τα ∆ωδεκάνησα χρειάζονται έδρα Περιφέρειας στη Ρόδο. 

 

«Χωρίς ̟ερίσκεψιν, χωρίς λύ̟ην, χωρίς αιδώ 
µεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω µου έκτισαν τείχη. 
 

Και κάθοµαι και α̟ελ̟ίζοµαι τώρα εδώ. 
Άλλο δεν σκέ̟τοµαι: τον νουν µου τρώγει αυτή η τύχη� 
 

διότι ̟ράγµατα ̟ολλά έξω να κάµω είχον. 
A όταν έκτιζαν τα τείχη ̟ώς να µην ̟ροσέξω. 
 

Aλλά δεν άκουσα ̟οτέ κρότον κτιστών ή ήχον. 
Aνε̟αισθήτως µ’ έκλεισαν α̟ό τον κόσµον έξω.»   
 

Κ.Π. Καβάφης 
 

Πέρασε ̟ολύ χρόνος µε α̟άθεια  αδιαφορία και αδράνεια όλων των αρµόδιων και 
αναρµόδιων αυτού του τό̟ου, αλλά ά̟οψη µας είναι, ότι ̟οτέ δεν είναι αργά να δοθεί το 
έναυσµα για ουσιαστική διεκδίκηση, έξω α̟ό κόµµατα και ̟ολιτικές σκο̟ιµότητες. 
 

Στην Σύρο, σηµερινή έδρα της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, συγκεντρώνονται όλο και 
̟ερισσότερες υ̟ηρεσίες. Γεγονότα ό̟ως αυτό της κατάργησης των Οικονοµικών 
Υ̟ηρεσιών της Ρόδου και µεταφορά τους στη έδρα της Περιφέρειας στη Σύρο, καθώς και 
της δηµιουργίας νέων φορέων ό̟ως του Ελεγκτού Νοµιµότητας, του Παρατηρητηρίου 
∆οµηµένου Περιβάλλοντος, κλ̟  α̟οκλειστικά στην έδρα της Περιφέρειας στη Σύρο, α̟λά 
ε̟ιβεβαιώνουν το λάθος. 
 

Οι 200.000 ̟ολίτες της ∆ωδεκανήσου δεν µ̟ορούν να εξαρτώνται α̟ό δυσ̟ρόσιτες υ̟ηρεσίες 
σε ένα νησί του κεντρικού Αιγαίου µε 20.000 κατοίκους (7% του ̟ληθυσµού της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου), µε ελάχιστες συγκοινωνιακές διασυνδέσεις µε την Ρόδο και την Αθήνα. Στη 
Σύρο γίνεται ̟ροσέγγιση ̟λοίου µία φορά ανά εβδοµάδα τους χειµερινούς µήνες και τρεις 
φορές τους θερινούς. Στην Σύρο µετακόµισαν και οι έδρες της Περιφερειακής Αστυνοµικής 
∆ιεύθυνσης, Πυροσβεστικής, της Στρατολογίας (δεν υ̟άρχει καν τέτοια υ̟ηρεσία στα 
∆ωδεκάνησα ̟λέον, ό̟ου όµως βρίσκεται το 61% των στρατευσίµων της Περιφέρειας), 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκ̟αίδευσης (ενώ στην Ρόδο βρίσκεται το 40% των µαθητών), 
∆ικαστήρια,  Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση κ.α. 
 

∆υστυχώς, ̟ολλές α̟ό αυτές τις υ̟ηρεσίες έχουν ε̟ιτελικό και α̟οφασιστικό ρόλο, 
σχεδιάζουν δηλαδή το µέλλον της ∆ωδεκανήσου εξ α̟οστάσεως, χωρίς ̟ραγµατική 
̟ρόσβαση και ε̟αφή µε τα ̟ροβλήµατα καθώς µεσολαβεί η δυσκολία µετακίνησης α̟ό 
την Σύρο στα νησιά των ∆ωδεκανήσων. ∆εν ̟ρέ̟ει λοι̟όν να µας φαίνεται ̟αράδοξο το 
α̟οτυχηµένο α̟οτέλεσµα αυτής της διαδικασίας. 
 

Ε̟ι̟ρόσθετα ακούγεται ότι για την στέγαση των υ̟ηρεσιών αυτών έχουν ενοικιαστεί 
κτήρια, ενώ στα κτήρια του ∆ηµοσίου ό̟ου στεγάζονταν στην Ρόδο έχει µ̟ει λουκέτο. 
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Η Ρόδος συνεισφέρει στον ̟ροϋ̟ολογισµό του κράτους ̟ολύ ̟ερισσότερα α̟ό την Σύρο 
(̟ερί̟ου 10 φορές) και α̟αιτεί να έχει αυτό για το ο̟οίο ̟ληρώνει : ̟οιοτικές ∆ηµόσιες 
Υ̟ηρεσίες µε άµεση ̟ρόσβαση. 
 

Η ψαλίδα θα ανοίξει ακόµα ̟ερισσότερο στο µέλλον : τα ∆ωδεκάνησα, τα σύνορα της 
Ελλάδος και ειδικά το σύµ̟λεγµα της Μεγίστης είναι ̟ου ε̟εκτείνουν την Ελληνική ΑΟΖ 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όταν υ̟άρξουν έσοδα α̟ό υδρογονάνθρακες το 5% α̟ό 
αυτά θα µ̟ουν στο ταµείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 

Στα ∆ωδεκάνησα ζει και δηµιουργεί το 62% του ̟ληθυσµού της Περιφέρειας. Η Ρόδος  κατέχει 
σχεδόν το 40% του συνολικού ̟ληθυσµού της Περιφέρειας. Τη δεύτερη και την τρίτη θέση 
καταλαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Κω και της Καλύµνου αντίστοιχα. Ο 
̟ροϋ̟ολογισµός της ΠΝΑι των 93.000.000,00€ ̟ερί̟ου, είναι ιδιαίτερα ενδεικτικός αφού τα 
62.000.000,00€ αφορούν α̟οκλειστικά και µόνο τα ∆ωδ/σα και τα υ̟όλοι̟α 31.000.000,00€ τις 
Κυκλάδες.  
 

Η ̟ρωτεύουσα της ∆ωδεκανήσου, η Ρόδος των 120.000 κατοίκων, υ̟ερέχει ̟ληθυσµιακά, 
είναι το µεγαλύτερο οικονοµικό και τουριστικό κέντρο σε όλο το Αιγαίο και όχι µόνο στο 
Νότιο. ∆ιαθέτει διεθνές αεροδρόµιο, έχει Πανε̟ιστήµιο και Ανώτερες σχολές, είναι 
̟ολιτισµικός κόµβος, µε σηµαντική υ̟εροχή και συµβολή στην Εθνική Οικονοµία.  
 

∆ε ζητάµε την αδικία και την υ̟οβάθµιση της Σύρου. ∆ιεκδικούµε αυτό ̟ου µας αξίζει, αυτό 
̟ου µε τόση ευκολία µας στέρησαν. Η ε̟ιλογή της Ρόδου ως έδρα Περιφέρειας, είναι βέβαιο 
ότι θα α̟οκαταστήσει µια αδικία. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι άµεσα θα 
δηµιουργηθούν οι συνθήκες για ανά̟τυξη ολόκληρης της Περιφέρειας καθώς οι ανάγκες 
της Ρόδου, αλλά και η άµεση ̟ρόσβαση στις υ̟ηρεσίες, θα εξαναγκάσουν τον συνολικό 
κρατικό µηχανισµό ̟ου εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας να κινηθεί µε τους ρυθµούς 
της Ρόδου. 
 

Πρέ̟ει λοι̟όν να ε̟ικρατήσει η λογική, έναντι της ακατανόητης συνεχούς υ̟οβάθµισης 
της ∆ωδεκανήσου. Οι κινητο̟οιήσεις ̟ολιτών και φορέων ̟ρέ̟ει να οργανωθούν µε 
τέτοιο τρό̟ο, ώστε να γίνει ̟ανταχόθεν κατανοητό ̟ως η λογική µ̟ορεί και ̟ρέ̟ει να 
υ̟ερισχύσει της λανθασµένης ε̟ιλογής.   
 

Η Ρόδος ε̟ιβάλλεται να γίνει λειτουργική έδρα της Περιφέρειας µε την ̟αρουσία και την 
στελέχωση όλων των ε̟ιτελικών υ̟ηρεσιών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για την έδρα της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. Ας µην ε̟ιτρέψουµε να ορθωθούν τείχη α̟οκλεισµού των νέων της 
∆ωδεκανήσου α̟ό τις ευκαιρίες ̟ου µοιραία ̟αρέχει η έδρα της Περιφέρειας. Ας αγωνιστούµε 
όχι µόνο για το ̟αρόν αλλά ̟άνω α̟ό όλα για το µέλλον αυτού του τό̟ου και των νέων 
∆ωδεκανησίων. 
 
 
 
 

Για τους εργαζόµενους της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου της  Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, οι εκ̟ρόσω̟οι τους : 

 
 

� ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ – Πρόεδρος  ∆ιοικητικού Συµβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕ∆ 

� ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑ∆ΟΓΕΝΗΣ – Αντι̟ρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕ∆ 

� ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ – Γενικός Γραµµατέας ∆ιοικητικού Συµβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕ∆ 

� ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ – Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕ∆ 

� ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ – Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕ∆ 

� ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ – Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕ∆ 

 

� ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΡΙΣΤΗΣ – Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕ∆  -  Αιρετός εκ̟ρόσω̟ος εργαζοµένων στο Υ̟ηρεσιακό Συµβούλιο και στο 

Συµβούλιο Ε̟ιλογής Προϊσταµένων της Π.Ν.Αι. – Αντι̟ρόεδρος Γενικού Συµβουλίου  της ΟΣΥΑΠΕ 


