ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ρόδος, 19.08.17
Μήνυμα – χαιρετισμός του Δημήτρη Γάκη στις εκδηλώσεις για τον Σκεύο Ζερβό στην
Κάλυμνο.
Σκεύος Ζερβός: Ένα μεγάλος Δωδεκανήσιος, ένας ήρωας της Επιστήμης.
***
«Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τους διοργανωτές για την υλοποίηση μιας σημαντικής
εκδήλωσης, που τιμά τη ζωή και το έργο μιας πολυσχιδούς προσωπικότητας όπως ήταν ο
συμπατριώτης μας γιατρός και αγωνιστής για την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, Σκεύος
Ζερβός. Ένα μεγάλος Δωδεκανήσιος, ένας ήρωας της Επιστήμης! Αυτός ήταν ο Σκεύος
Ζερβός. Όσα και αν έχουν γραφεί και γράφονται για ένα διακεκριμένο επιστήμονα σαν τον
Σκεύο Ζερβό, είναι πολύ λίγα μπρος σε ότι έχει δημιουργήσει για τη σωτηρία των ασθενών,
σε ό,τι έχει κάνει για την Πατρίδα. Με τη σημερινή τιμητική εκδήλωση, δίνεται για μια
ακόμα φορά η ευκαιρία στον κάθε Έλληνα, να γνωρίσει καλύτερα ένα λαμπρό τέκνο της
Δωδεκανήσου, να κατανοήσει την προσφορά στην ανθρωπότητα του Σκεύου Ζερβού, να
εκτιμήσει το σημαντικό του έργο για την Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στον εθνικό
κορμό. Ακούραστος ερευνητής, ο Σκεύος Ζερβός, σθεναρός μαχητής, υπερνικώντας όλες τις
δυσχέρειες, τα οικονομικά προβλήματα, τα προβλήματα υγείας, τις διώξεις, που του
παρουσιάστηκαν καθ’ όλη την πορεία του βίου του, κατόρθωσε να ξεπεράσει τα τοπικά –
Δωδεκανησιακά – αλλά και τα εθνικά σύνορα και με την πολύπλευρη και πρωτοποριακή
δράση του όπως και με την εμβέλειά της προσωπικότητάς του να καταστεί άξιος παγκόσμιου
θαυμασμού και αναγνώρισης. Είναι δικό μας χρέος και ευθύνη να διατηρήσουμε για τις
επερχόμενες γενεές τη μνήμη και το έργο του, επιστημονικό και κοινωνικό, αποτείνοντας τη
δέουσα τιμή σε έναν τόσο σημαντικό Δωδεκανήσιο γιατρό και αγωνιστή, που μέχρι τις
τελευταίες στιγμές της ζωής του ανέπνεε για την επιστήμη και την προκοπή της Πατρίδας.
Με την ευκαιρία που μου δίνεται, θέλω να σταθώ σ’ αυτήν ακριβώς την τιμή που πρέπει να
αποδοθεί στον μεγάλο αυτό Άνθρωπο. Στηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας τις
πρωτοβουλίες για να αποδοθεί, είτε στο περιφερειακό δίκτυο τηλεϊατρικής / είτε σε κάποιο
τμήμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην περιφέρειά μας / το όνομα «ΣΚΕΥΟΣ
ΖΕΡΒΟΣ». Τιμώντας με τον τρόπο που αρμόζει τα σπουδαία επιστημονικά και εθνικά
επιτεύγματα της μεγάλης αυτής Δωδεκανησιακής προσωπικότητας!»
-.-

