
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 14/6/2016
Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα (Κάλυμνος), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος), 
Βενέτος Γιάννης (Αστυπάλαια), Ζερβάνου Λουκία (Κως), Αντύπα Μαριάνα (Λέρος), 
Μιχαλούτσος Μιχάλης (Σύμη), Κορδίνα Μαρία (Ρόδος), Λουκάς Μιχάλης Κύκκος 
(Καστελλόριζο), Μπαλούρδου Καθολική (εκπρόσωπος Συλλόγου Συμιακών Νέων 
«ΝΙΡΕΑΣ»),Βουβάλη Ευδοκία, Παπαδόπουλος Νίκος (Πολιτιστική Ομάδα 
Αρχιπέλαγος), Πολυχρονάκης Αλκιβιάδης, Χατζηαντωνίου Γρηγόρης (Όμιλος 
Καρπαθίων Νέων), Στρατιώτης Γιώργος, Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Ηρακλείδου Σοφία (Χάλκη), Καραϊτιανός Γιάννης 
(Κάρπαθος), Κορκόνδειλα Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Κορωναίου Άννα 
(Νίσυρος).
 Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
19/5:   Εκδήλωση “Ημέρα Καριέρας” που διοργάνωσε η Ομοσπονδία 
Δωδεκανησιακών Σωματείων , στην Δωδεκανησιακή Εστία. Την εκδήλωση 
επιμελήθηκε το γραφείο Πωλήσεων της NN στον Πειραιά με τους συνεργάτες του, 
22/5:  Αρτοκλασία Συνδ. Απαντ. Καστελλοριζίων με την ευκαιρία της εορτής του 
πολιούχου Αγίου Κωνσταντίνου, στο εντευκτήριο του Συνδέσμου, Κολοκοτρώνη 153 
& Κανθάρου στον Πειραιά
22/5: Πασχαλινή εκδήλωση «Το Μουούρι», Ένωσης Καλυμνίων Αττικής, στο 
ξενοδοχείο Metropolitan, Λεωφόρος Συγγρού 385 στο Παλαιό Φάληρο. 
22/5:  8x8 Karpathian Football Cup στο Αρένα Soccer Club στο Μαρούσι. 
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Ομίλου Καρπαθίων Νέων στο fb 
23/5: Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Δωδεκανήσου «Κλεόβουλος ο Λίνδιος» οργάνωσε 
Τιμητική Εκδήλωση για τη Δωδεκανήσια (από την Κάρπαθο)  Ζωή Σαμαρά, Ομότιμη 
Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρο 
της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης,  στη Δωδεκανησιακή Εστία.  Για το έργο 
της κυρίας Σαμαρά μίλησαν η κυρία Έρη Σταυροπούλου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής
Φιλολογίας  και Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και 
ο τ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου  Birmingham κ. Χρίστος Αλεξίου.
24-25/5: Διήμερη εορταγορά Δωδεκανησιακής Μέλισσας στο σπίτι της 
αντιπροσώπου της Καλύμνου κ. Μαρίας Αφθονίδου. Διατέθηκαν προς πώληση 
προϊόντα των νησιών μας. 
 25/5: Απονομή Πανδωδεκανησιακών βραβείων 2015 εις μνήμη επιφανών 
συμπατριωτών  (Δημοσθένη Χαβιαρά, Κώστα Βαλσάμη και Νικήτα Ι. Αγαπητίδη) 
Συλλ. Συμαίων 
29/5: Ημερήσια εκδρομή Ένωσης Λερίων  σε Γαλαξείδι – Ιτέα.                                    
- Ημερήσια εκδρομή Συλλόγου Βωλαδιωτών Καρπάθου Αθήνας  σε  Στεμνίτσα, 
Δημητσάνα και Βυτίνα. 
30/5: Απονομή βραβείου εις μνήμη Βασίλη Μοσκόβη,  στη συγγραφέα
Μαρία Τουλαντά-Παρισίδου για το έργο της «Μητρώον από το Αρχείο παλαιών 
πολεμιστών και αντιστασιακών Δήμου Κω» στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Αθηναίων 
 3-10/6: Εκδρομή Δωδεκανησιακής Μέλισσας στην Κάσο  για τον εορτασμό της 
192ης επετείου του Ολοκαυτώματος  της Ν. Κάσου. 
4/6: Εκδήλωση Ομοσπονδίας Μικρών Κυκλαδονήσων στο Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά – Πρόταση Δημάρχου Πειραιά για θεσμό παρουσίασης χορευτικών κάθε 
χρόνο
8/6: Γενική Συνέλευση Συλλ. Συμαίων 



Νέο ΔΣ Ένωσης Νέων Σύμης (αναμένεται η ανακοίνωση της συγκρότησής του σε 
σώμα)
9/6: Επιστολή ευχαριστήρια προς συμπατριώτη μας κ.Γιάννη Χαλίκο
10- 12/6: Ανοικτό Συνέδριο της Κοινωνίας των Πολιτών για την Κοινωνική 
Οικονομία με την συμμετοχή της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων
12/6: 192η  Επέτειος Ολοκαυτώματος Ν. Κάσου -  Επιμνημόσυνη δέηση στον ΙΝ 
Σωτήρος και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

- Γενική Συνέλευση Ομίλου Καρπαθίων Νέων
13/6: Επίσκεψη Προέδρων Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων και 
Μικρών Κυκλαδονήσων, στην εταιρεία DNA, στα πλαίσια της εξέτασης λύσης για 
παραγωγή τροφών με τη μέθοδο υδροπονίας στα νησιά του Ν. Αιγαίου

Σχεδιασμός για το πρόγραμμα CLLD (πρώην  LEADER)
       Σύμφωνα με την από 9/5/16 επιστολή της ΑΝΔΩ (Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου), 
αναμένεται η προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών 
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD, πρώην  
LEADER). Προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική συμβολή της Ομοσπονδίας μας στον 
προγραμματισμό – σχεδιασμό του Τοπικού προγράμματος για τη Δωδεκάνησο, είναι 
σε εξέλιξηι συγκέντρωση προτάσεων από συμπατριώτες της παροικίας μας και 
Δωδεκανησιακά παροικιακά Σωματεία, προκειμένου να ακολουθήσει συνάντηση 
εργασίας  με εκπροσώπους της ΑΝΔΩ. 

Ίδρυση Συλλόγου Ορθοδόξων Πατμίων  
Ενημέρωση από  το Σωματείο – μέλος της Ομοσπονδίας μας, τον Σύλλογο 
Πατμίων σχετικά με την  Ίδρυση Συλλόγου Ορθοδόξων Πατμίων  και για τις 
αντιδράσεις για την παραχώρηση Ορθοδόξου Ναού της Πάτμου για να μετατραπεί σε
Καθολικό Ναό

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

      Σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση ΔΣ, στάλθηκε επιστολή προς την 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού) με προτάσεις για 
πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων στα νησιά μας, στις οποίες συμμετέχουν 
συμπατριώτες μας (παραγωγοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, κλπ)

 Εκκρεμεί η αποστολή επιστολής με προτάσεις για την πιλοτική εφαρμογή 
καλλιέργειας με μέθοδο Υδροπονίας κλειστού τύπου ( σε κοντέηνερ) σε δύο 
τουλάχιστον νησιά της Περιφέρειάς μας

Καταγραφή προϊόντων που «εμφανίζονται» ως Δωδεκανησιακά.                         
         Η Ομοσπονδία μας αρχίζει μια συγκέντρωση ειδών, που πωλούνται κυρίως 
στην Αττική, ως Δωδεκανησιακά, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους και 
κυρίως να προστατευθούν τα «γνήσια» Δωδεκανησιακά προϊόντα

ΥΓΕΙΑ
   Η έλλειψη αίματος παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα στην αντιμετώπιση 
περιστατικών των απανταχού συμπατριωτών μας, παρά την εθελοντική αιμοδοσία 
που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ομίλου Καρπαθίων Νέων, την 20/4, 



στην έδρα του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια πραγματοποίησης αιμοδοσίας  στα νησιά μας, κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο και από αρχές Οκτωβρίου πάλι στην παροικία μας.

Ελληνικό δίκτυο Μικρών Νησιών

        Σε συνέχεια της αλληλοενημέρωσης και της άριστης συνεργασίας με το ΔΣ του 
ΕΔΜΝ (Ελληνικό δίκτυο Μικρών Νησιών), λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση;

      Με χαρά αποδεχθήκαμε την πρόταση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής κου Γιαννέλλη για την συμμετοχή μας στην Ομάδα Διοίκησης 
Έργου (Ο.Δ.Ε.) της ΓΓΑΙΝΠ. Με την αριθ. πρωτ. 4151.41-83/3801/11-12-2015 (ΦΕΚ
2844/Β) κοινή απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που τροποποιήθηκε –
συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 4151.41-83/811/15-3-2016 (ΦΕΚ 1065/Β) όμοια 
απόφαση συγκροτήθηκε Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) στη Γενική Γραμματεία 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), στην οποία μπορεί να συμμετέχουν και 
ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Έργο της Ο.Δ. Ε είναι:

1. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση του αναγκαίου πλαισίου
 (νομοθετικού  και  άλλου)  και  τη  λήψη  συγκεκριμένων  μέτρων  στα  πλαίσια
υλοποίησης  του  άρθρου  32  του  Ν.  4150/2013  (Ανάλυση  συνεπειών  Ρυθμίσεων.
Εφαρμογή της αρχής της νησιωτικότητας) 

2. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για την ένταξη εξειδικευμένων έργων – δράσεων
 μελετών σε αναπτυξιακά προγράμματα.

3. Την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ.)
που
 προβλέπεται στο άρθρο 33 του Ν. 4150/2013.

       Σας πληροφορούμε  ότι οι εν λόγω Ο.Δ.Ε θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς 
την πολιτική ηγεσία της ΓΓΑΙΝΠ, στα πλαίσια επεξεργασίας και προώθησης 
πολιτικών ανάπτυξης των νησιών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
    Σε συνεργασία με την δικηγόρο κ. Παπασάββα, είναι έτοιμο το σχέδιο 
τροποποίησης του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας, που θα σταλεί σε όλα τα 
Σωματεία – μέλη μας και προγραμματίζεται καταστατική Συνέλευση μέχρι τέλους του 
2016.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 Σύμφωνα με ενημέρωση από την ταμία της Ομοσπονδίας μας κ. Διονυσία 
Υψηλάντη:
- Άρχισει η εξόφληση τιμολογίων εξόδων επετείου Ενσωμάτωσης από την 

Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.



- Συνεχίζεται η πληρωμή δόσεων ΕΥΔΑΠ, από τη ζημιά του 2015 
- Μετά την συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Πειραιά κ. Μελά, την Δευτέρα 11/4,  στο 

γραφείο του στο Δημαρχείο και προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της 
υπερβολικής επιβάρυνσης με δημοτικά τέλη των λογαριασμών ΔΕΗ των 
Σωματείων μας, που εδρεύουν στον Πειραιά,. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία 
συγκέντρωσης αντιγράφων καταστατικού και λογαριασμού ΔΕΗ από όλα τα 
Σωματεία μέλη μας. Εκτός από τον Δήμο Πειραιά, θα γίνουν αντίστοιχες ενέργειες 
και σε λοιπούς Δήμους, όπου έχουν έδρα Σωματεία μέλη μας.

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
       -  Με πρωτοβουλία του μέλους του ΔΣ κ. Κύκκου Λουκά, ολοκληρώθηκε η 
σύνταξη κοστολογημένων προτάσεων για την κατασκευή βιβλιοθήκης στο χώρο της 
Εστίας μας, προκειμένου να γίνει τακτοποίηση και ανάδειξη όλων των εντύπων, με 
προτεραιότητα στον απεγκιβωτισμό του αρχείου της ΔΙΛΕ και της Εταιρείας 
Καρπαθιακών Μελετών. Οι εν λόγω προτάσεις θα σταλούν στα Δωδεκανησιακά 
Σωματεία και στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ώστε να παρθεί απόφαση για την 
βιβλιοθήκη που θα κατασκευαστεί και να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο ποσό 
υλοποίησης της κατασκευής της.
        

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΠΑΡΧΩΝ Ν.Α

ΘΕΜΑ: «Αρχαιρεσίες στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιρετών Επάρχων ΝΑ .

     Ο Μιχάλης Ερωτόκριτος  επανακλέχτηκε Πρόεδρος. .Διεξήχθηκαν οι δυο Γενικές 
Συνελεύσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιρετών Επάρχων Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων, που είχαν ως αποκλειστικό θέμα η πρώτη, την τροποποίηση 
άρθρων του καταστατικού και η δεύτερη τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου
Δ.Σ και εξελεγκτικής επιτροπής. Η τροποποίηση του καταστατικού έγινε για να γίνει 
πιο δημιουργική και πρακτική η λειτουργία του Συνδέσμου με την μείωση των μελών 
του Δ.Σ από επτά σε πέντε και στην ιδιότητα των εγγεγραμμένων ή υπό εγγραφή 
νέων μελών που πρέπει να έχουν διατελέσει αιρετοί Έπαρχοι των π. Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων και όχι των νέων περιφερειακών συμβούλων (Επάρχων) 
διορισμένων από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη. Στην Γ.Σ που προηγήθηκε των 
εκλογών ο Πρόεδρος Μιχάλης Ερωτόκριτος ανέφερε ότι κορυφαία στιγμή της θητείας 
του ήταν η επαναφορά του νομικού όρου ‘’ΕΠΑΡΧΟΣ’’ στις νησιωτικές περιφερειακές
ενότητες, με την καθοριστική συμβολή του π. Υπουργού και βουλευτή Δωδεκανήσου 
Δρ. Δημήτρη Κρεμαστινού, που υπέβαλε την σχετική τροποποίηση μετά από το 
αίτημα του Συνδέσμου. Ακολούθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ε.Ε. 
Εκλέχτηκαν οι παρακάτω και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής

Πρόεδρος Μιχάλης Ερωτόκριτος π. Επαρχος Καρπάθου –Κάσου,
Αντιπρόεδρος Στέφανος Λέπουρας π. Επαρχος Κέας-Κύθνου
Γενικός Γραμματέας Χριστίνα Φατσέα π.Επαρχος Κυθήρων
Ταμίας Χρυσούλα Σιφωνιού π. Επαρχος Καλύμνου και
Μέλος Γιάννης Μαλταμπές π. Επαρχος Άνδρου.



    Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι Μαρία Κυπραίου π. Επαρχος Κω-
Νισύρου, Παντελής ΚαραΪσαρλης π. Επαρχος Κ. Νευροκοπίου και Νίκος Ρουζίνος π.
Επαρχος Ικαρίας – Φούρνων

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
      Η Πολιτιστική Ομάδα “Αρχιπέλαγος”, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού (ΓΕΝ) και το Θ/Κ Γ. Αβέρωφ, παρουσιάζουν την θεματική έκθεση με τίτλο 
“Ναυτοσύνη στο Αιγαίο – Οι Ήρωες των Βυθών” , στο Θ/Κ Γ. Αβέρωφ (Άλσος 
Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης – Φλοίσβος – Παλαιό Φάληρο) .Μία “σύνθετη” 
παρουσίαση που περιλαμβάνει :
1.Έκθεση Φωτογραφίας – Ανέκδοτο αρχείο του Αριστείδη Χατζηαριστείδη 
(Κάλυμνος) που απαθανάτισε τους “ήρωες των βυθών”, τους σφουγγαράδες του 
περασμένου αιώνα, τους ψαράδες, τους καραβομαραγκούς ... εικόνες από την ζωή 
μέσα στην θάλασσα, αλλά κι έξω απ' αυτήν !
2.Έκθεση Φυσικών Σφουγγαριών – Ποικιλίες ειδών και μεγεθών, από διάφορες 
θάλασσες του κόσμου.
Καθημερινές προβολές ντοκυμαντέρ, με θέμα το “ Ταξίδι μ' ένα σφουγγαράδικο 
καΐκι”.
3.Έκθεση αντικειμένων – εργαλεία σχετικά με την αλίευση και την επεξεργασία του 
σφουγγαριού
      Η έκθεση θα διαρκέσει από την Τετάρτη 22 Ιουνίου, μέχρι την Κυριακή 3 Ιουλίου

Αθήνα – Κυπριακή Εστία – Κινηματογραφική Λέσχη
Προβολή της ταινίας: «Το ψωμί των Κυπρίων» του Πασχάλη Παπαπέτρου
Ημερομηνία:  Παρασκευή 17.06.2016 – 20:00
Τόπος:  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ, Κέκροπος 3, Πλάκα, Αθήνα
Διοργάνωση: Ε.Κ.Ε.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 55 ΛΕΠΤΑ / ΕΙΔΟΣ: ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ / ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2006
ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ:  Το ψωμί της Κύπρου, σύμφωνα με περιηγητή του 18ου αιώνα, 
δεν ήταν μόνο εξαιρετικής ποιότητας, αλλά και το καλύτερο που μπορούσε να βρει 
κανείς σ’ όλα τα μέρη της Ανατολής. Για τους ντόπιους ήταν κάτι περισσότερο, η 
βασική καθημερινή διατροφή για επιβίωση. Ο μακρύς δρόμος από το σιτάρι στο ψωμί
είναι και η πορεία της ταινίας. Η ταινία αξιοποιεί τις τελευταίες ευκαιρίες για 
απαθανάτιση σκηνών με πρωταγωνιστές ανθρώπους της κυπριακής υπαίθρου, που 
εργάστηκαν στην παραδοσιακή καλλιέργεια των δημητριακών. 
http  ://  www  .  enosikyprionelladas  .  gr  /  article  /2464

Οδοιπορικό στην Κατεχόμενη Μεσαορία
 Ημερομηνία: Σάββατο 25.06.2016 – 20:00
        Η εκδήλωση θα γίνει με συμμετοχή αντιπροσωπειών των 
Δήμων Λύσης και Λευκονοίκου και της Επιτροπής κατεχόμενων κοινοτήτων 
Αμμοχώστου (Πραστειό, Τρίκωμο, Πηγή, Περιστερώνα, Κοντέα, Γεράνι, Άσσια, 
Βατυλή, Μηλιά, Γύψου, κ.ά.)   Το περιεχόμενο της εκδήλωσης θα είναι ένα 
οδοιπορικό στην κατεχόμενη περιοχή της Μεσαορίας και θα περιλαμβάνει ομιλίες, 
ιστορικές αναφορές, προβολές, εκθέσεις, απαγγελίες κ.ά.  Θα ακουστούν τραγούδια 
για την Κύπρο και  θα χορέψει παραδοσιακούς Κυπριακούς χορούς ο  Χορευτικός 
Όμιλος της ΕΚΕ «Δεν Ξεχνώ»    Αναφορές σε Εμβληματικές μορφές της Μεσαορίας:
Γρηγόρης Αυξεντίου, Βασίλης Μιχαηλίδης, Μιχαήλ Κάσιαλος, Χαράκτης Χαμπής, 
Λάρκος Λάρκου Διοργάνωση: Ο.Κ.Ο.Ε., Ε.Κ.Ε., σωματεία.
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