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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ    20/3/2013  
 Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα  (Κάλυμνος), Θυμανάκη Μαριάνθη (Κως), Καραϊτιανός 
Γιάννης (Κάρπαθος), Ευδαίμων Δέσποινα (Ρόδος), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος), Κορκόνδειλα 
Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Οικονομίδου Ισαβέλλα (Χάλκη), Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), 
Κορωναίου  Άννα  (Νίσυρος),  Βενέτος  Γιάννης  (Αστυπάλαια),  Σωτηριάδης  Σωτήρης 
(Καστελλόριζο),  Πετρίδης  Φίλιππος  (Σύμη),  Τσούκας  Δημήτρης,  (εκπρόσωπος  Συλλόγου 
Συμιακών  Νέων  «ΝΙΡΕΑΣ»),  Φασσουλέτος  Γιάννης  (πρόεδρος  ομίλου  Καρπαθίων  Νεών) 
Φραγκούλης Γιάννης.
Απόντες: Ήσυχος Δημήτρης (Λέρος). 
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
    Έγινε αναλυτική αναφορά στα όσα συνέβησαν κατά το διήμερο  9/3 – 10/3 με μοναδικό όσο 
και  σοβαρότατο  αρνητικό  στοιχείο,  την  παντελή  αποχή των  ΜΜΕ.  Σχετικά  με  την  Δημόσια 
τηλεόραση, πληροφορηθήκαμε, ανεπίσημα, ότι είχε απεργία, αλλά, εάν συστηματικά «γυρνάμε 
την πλάτη» σε Εθνικές επετείους, να μην παραπονιόμαστε για την σημερινή κατάντια της χώρας 
μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ:

- Λάβαμε πρόσκληση από τους atenistas,   μια ομάδα αθηναίων πολιτών, για να 
συμμετάσχουμε στις 25 Μαϊου 2013, στην γιορτή ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας 

- Ενημερωθήκαμε  για την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος ΠΕΠ  Β’ Δράση 
του ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – 
Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών. Η κατανομή του ποσού που αφορά το Νότιο Αιγαίο είναι 
εξαιρετικά μικρή (Μεταποίηση 3.600.000€ - Τουρισμός 6.000.000€ - Εμπόριο & Υπηρεσίες 
2.400.000€ εκ των οποίων το 80% πάει σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% σε νέες ή υπό 
σύσταση επιχειρήσεις)

- Λάβαμε πρόσκληση από το ΔΣ του Συνδέσμου «Οι Φίλοι του ελληνικού νησιού και 
της θάλασσας» για την ξενάγηση που θα γίνει στο  «Ιλίου Μέλαθρον»,  κατοικία του Ερρίκου 
Schliemann,  Πανεπιστημίου 12, από την κυρία Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου.την Παρασκευή  29 
Μαρτίου 2013 και ώρα 11 π.μ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
         Ο πρόεδρος κ. Γιάννης Φραγκούλης αναφέρθηκε στο θέμα των λογαριασμών της ΔΕΗ, το 
ποσό των οποίων μαζί με το χαράτσι έχει γίνει δυσβάστακτο και το οποίο ο αντιπεριφερειάρχης κ. 
Φώτης Χατζηδιάκος, κατά την πρόσφατη συνάντηση στη Δωδεκανησιακή Εστία μας, δήλωσε ότι 
θα  το  αναλάβει  η  περιφέρεια  Ν.  Αιγαίου,  καθόσον  είναι  και  ο  «ιδιοκτήτης  –  φορέας»  του 
διαμερίσματος. Για την διευθέτηση του όλου θέματος, θα σταλεί άμεσα σχετική επιστολή 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
       Οι δικηγόροι – μέλη του ΔΣ κκ Κορκόνδειλα και Θυμανάκη αναφέρθηκαν στην εξέλιξη των 
ενεργειών για την τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας μας 

mailto:yianfrag@otenet.gr


ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.   
- Συνεχίζεται η  συγκέντρωση φαρμάκων στην παροικία μας,  προκειμένου να δοθούν σε 

οικονομικά   ασθενέστερους  συμπατριώτες στα νησιά μας και στην παροικία μας.  
- Εκκρεμεί ο καθορισμός της ημερομηνίας γενικής αιμοδοσίας  από συμπατριώτες μας στην 

Αττική,  με ευθύνη του αντιπροέδρους μας Ιατρού κ. Γιάννη Καραϊτιανού.
. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- Την 9/3, στο χώρο του κυλικείου του Πειραϊκού Συνδέσμου, σε συνεργασία με την 

περιφέρεια Ν. Αιγαίου, λειτούργησε για πρώτη φορά εκθετήριο Δωδεκανησιακών προϊόντων, με 
πολύ θετικά αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό υπήρξε αφορμή, για την έναρξη συζητήσεων με την 
πρόεδρο  του  Πειραϊκού  Συνδέσμου,  συμπατριώτισσά  μας,  κ.  Μαίρη  Σορώτου  –  Τσανάκη, 
προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης σεμιναρίων μαγειρικής με έμφαση στα 
παραδοσιακά προϊόντα. 

- Στο τετραήμερο 27-30/3, στο εμπορικό κέντρο “ATHENS HEART” (Πειραιώς 180 κ΄ 
Χαμοστέρνας) θα γίνει προβολή και διάθεση Δωδεκανησιακών προϊόντων σε συνεργασία με την 
Δωδεκανησιακή Μέλισσα.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
  Αποφασίστηκε  η  θετική  ανταπόκριση,  όπως  κάθε  χρόνο  στην  πρόσκληση  του 
Αντιπεριφερειάρχη  Πειραιά  για  την  συμμετοχή  της  Ομοσπονδίας  μας,  στις  εκδηλώσεις  στον 
Πειραιά (δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, παρέλαση). Η συνάντηση στην Εστία μας θα γίνει 
την  Δευτέρα  25/3,  11πμ,  ώστε  στη  συνέχεια  να  πάμε  στο  χώρο  της  παρέλασης,  που  έχει 
προγραμματιστεί να αρχίσει 12.30μμ. 


