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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 19/2/2015
Παραβρέθηκαν: Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Οικονομίδου Ισαβέλλα (Χάλκη), Κορωναίου
Άννα (Νίσυρος), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), Κορκόνδειλα Λιάνα (Δωδεκανησιακή
Μέλισσα), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος), Κορδίνα Μαρία (Ρόδος), Σιφουνιού Χρυσούλα
(Αγαθονήσι), Νικολαράς (Καστελλόριζο), Βουρεξάκη Κατερίνα (Κάλυμνος), Ζερβάνου
Λουκία (Κως), Βενέτος Γιάννης (Αστυπάλαια), Αντύπα Μαριάνα, Κουμπιού Παυλίνα
(Λέρος), Τσούκας Δημήτρης, (εκπρόσωπος Συλλόγου Συμιακών Νέων «ΝΙΡΕΑΣ»),
Βουβάλη Ευδοκία, Παπαδόπουλος Νίκος (Πολιτιστική Ομάδα Αρχιπέλαγος),
Σουλτανάκη Μυρσίνη, Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Καραϊτιανός Γιάννης (Κάρπαθος), Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
8/2: Κοπή Πίτας Ένωσης. Λερίων στην αίθουσα τελετών ΟΛΠ. - Κοπή Πίτας Συλλ.
Συμαίων «Ο Πανορμίτης» στο ξενοδοχείο ΜΙΣΤΡΑΛ - Κοπή Πίτας Μουσικοχορευτικού
Πολιτιστικού Συλλ. Καστελλορίζου στο εντευκτήριο του Συλλ. Κασίων.
11/2: Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης – Εκδήλωση Συλλ. Κασίων.
14/2: Αποκριάτικο πάρτυ Νεολαίας στη Δωδεκανησιακή Εστία.
15/2: Κοπή Πίτας Συνδ. Αστυπαλαιέων στα γραφεία τους - Κοπή Πίτας Εν. Κώων στα
γραφεία τους (Παρουσίαση βιβλίου Μαρίας Παρασσίδου Τουλαντά και προσφορά
αντιτύπων στην Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων και στο Δωδεκανησιακό
Σπίτι Βασίλη Μοσκόβη). - Κοπή Πίτας Εν. Χαλκιτών στο εντευκτήριο του Συλλ. Κασίων.
- Ακούμια 2105» - Γιορτή Συλλ. Συμιακών Νέων «ΝΙΡΕΑΣ».
16/2: Ομιλία ιατρικού περιεχομένου στο καφέ «ΙΑΝΟΣ» (Αθήνα), που οργάνωσε η
Εταιρεία Δράσεων Επιμόρφωσης (ΕΔΡΑΣΕ), που έχει έδρα τη Χάλκη και πρόεδρο τον
κ. Βαγγέλη Ηλιάδη. Η εκδήλωση είναι στο πλαίσιο της ''εκλαϊκευμένης επιστήμης'.
της εταιρείας «ΕΔΡΑΣΕ» (με έδρα στη Χάλκη) - Σύσκεψη στην Πανηπειρωτική
Συνομοσπονδία για την επέτειο 200 χρόνων από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας.
18/2: Ομιλία Κασιώτη καθηγητή Γ. Μπαραλή, βράβευση νεοεισαχθέντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ,
εκδήλωση Συλλ. Κασίων. – «200 χρόνια Φιλική Εταιρεία», εκδήλωση
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας στο Ζάππειο Μέγαρο, χαιρετισμό – αναφορά στον
Εμμανουήλ Ξάνθο, Πατμιακής καταγωγής έγινε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας
μας κ. Γιάννη Φραγκούλη.
- Λάβαμε πρόσκληση για την κοπή της πίττας του Συνδέσμου. «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» (Παρασκευή 27/2, 7μμ) στο «Κτήριο Παλαμά»
Ακαδημίας 48 και Σίνα.
Συνάντηση ενημέρωσης των Βουλευτών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Έγινε αναφορά στην εν λόγω συνάντηση, λόγω της σοβαρότητας του θέματος. Ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας μαζί με τους λοιπούς πρόεδρους Ομοσπονδιών του
Αιγαίου έχουν προγραμματίσει συνάντηση με τον νέο Υπουργό κ. Θοδωρή Δρίτσα για
όλα τα θέματα που απασχολούν τα νησιά μας. Το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα
για την εν λόγω συνάντηση, είναι το ακόλουθο:
«Οι βουλευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Συρμαλένιος και Αντώνης Συρίγος και
Δωδεκανήσου Νεκτάριος Σαντορινιός και Ηλίας Καματερός ενημερώθηκαν χθες 17/2

από τον Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Νίκο Ζωϊδη για τα θέματα
υδροδότησης των νησιών του Νοτίου Αιγαίου.
Σύμφωνα με τις δρομολογημένες αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων και με
δεδομένο ότι η σύμβαση με τα πλοία μεταφοράς του νερού λήγει στο τέλος
Φεβρουαρίου, η επίλυση του προβλήματος των άνυδρων νησιών θα αντιμετωπιστεί με
επιτάχυνση των διαδικασιών εγκατάστασης των αφαλατώσεων στα νησιά σε
συνεργασία με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης των αντίστοιχων νησιών.
Ταυτόχρονα αναζητούνται και άλλες λύσεις για την υδροδότηση των νησιών μέχρι την
οριστική επίλυση των ζητημάτων εγκατάστασης των αφαλατώσεων.
Με εκφρασμένη την πολιτική βούληση όλων μας, ότι το κράτος δεν μπορεί να συνεχίζει
να επωμίζεται το υψηλό κόστος μεταφοράς του νερού (γύρω στα 12-13 ευρώ το
κυβικό), η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης
και εγκατάστασης των μονάδων αφαλάτωσης.
Πέραν αυτού συζητήθηκαν και προτάσεις μείωσης του ενεργειακού κόστους των
μονάδων με χρήση των ΑΠΕ, καθώς και αντιμετώπισης των αναγκών ύδρευσης σε
μεσομακροπρόθεσμη βάση, μέσω και άλλων λύσεων όπως κατασκευή μικρών
φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών κλπ, κάτι που χρειάζεται στρατηγικό
σχεδιασμό και αντίστοιχες μελέτες σε μονιμότερη βάση».
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Εκκρεμεί πραγματοποίηση ομαδικής αιμοδοσίας στη Δωδεκανησιακή εστία
Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Αλληλεγγύης από τον Δήμο Νισύρου, ένα επίτευγμα που
πρέπει να βρει μιμητές. Ήδη, από μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας εξετάζονται οι
προϋποθέσεις
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΡΟΔΟ - ΚΑΡΠΑΘΟ
Την προηγούμενη εβδομάδα 9/2-13/2, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ.
Γιάννης Φραγκούλης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με:
- Τον αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα και πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη, με τον οποίο συζήτησαν προτάσεις
συνδιοργάνωσης δραστηριοτήτων στην παροικία μας, τόσο για την προβολή της
επετείου της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου, όσο και για την προσπάθεια
απασχόλησης νέων στα νησιά μας κυρίως στον πρωτογενή Τομέα. Ο κ. Ζαννετίδης
έδειξε θετικότατη ανταπόκριση και μάλιστα η συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων θα
περιλαμβάνει και τις Κυκλάδες, αφού πρόκειται για μια περιφερειακή ενότητα και στην
παροικία μας, υπάρχει άριστη συνεργασία μεταξύ των Ομοσπονδιών μας.
- Την αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Μαριέτα Παπαβασιλείου, με την οποία
συζήτησαν προτάσεις για την καλύτερη δυνατή παρουσία – προβολή της Δωδεκανήσου
σε εκθέσεις – εκδηλώσεις που γίνονται στην Αττική.
- Τον Έπαρχο Καρπάθου – Κάσου κ. Γιάννη Μηνατσή με τον οποίο συζήτησαν
προβλήματα, κυρίως των δύο πιο «ξεχασμένων» νησιών του Νοτίου συγκροτήματος.
- Τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας παροικακών Συλλόγων Ρόδου κ. Νίκο
Κωνσταντινίδη, με τον οποίο συζήτησαν προτάσεις συνδιοργάνωσης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων στην παροικία μας, όπως της πραγματοποίησης παραστάσεων του
Συμιακού θεάτρου και του θεάτρου Κρητηνίας.
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
(1) Τετάρτη 25/2, 7μμ: Κοπή Πίτας Ομοσπονδίας μας, που θα πραγματοποιηθεί
στη Δωδεκανησιακή μας Εστία
(2) Σάββατο 14/3 – Κυριακή 15/3: Επετειακές εκδηλώσεις Ενσωμάτωσης της
Δωδεκανήσου σε Αθήνα και Πειραιά

(3) Πέμπτη 26/3 – Δευτέρα 30/3: Έκθεση υδατογραφιών κ. Κώστα Ασλανίδη, σε
συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Λερίων, τον Σύλλογο Νισυρίων και την
Εταιρεία Νισυριακών Μελετών.
(4)
Εκδήλωση για το μέλλον του παροικιακού Τύπου (Απρίλιος)
(5)
Έκτακτη καταστατική Συνέλευση για την έγκριση τροποποίησης του
καταστατικού μας και Ετήσια Γενική Συνέλευση με διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την
ανάδειξη νέου ΔΣ (Μάϊος).
(6)
Ενημέρωση για τα νέα δεδομένα που αφορούν στους ανασφάλιστους – άνεργους
συμπατριώτες μας (Μάϊος).
(7)
Εκδήλωση αφιερωμένη στον Νικόλαο Μαυρή, τον πρώτο Διοικητή Δωδεκανήσου
(Νοέμβριος)

