ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 24/10/2016
Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα (Κάλυμνος), Βασιλάκη Σούλα (Τήλος),
Ζερβάνου Λουκία (Κως), Αντύπα Μαριάνα (Λέρος), Καραϊτιανός Γιάννης
(Κάρπαθος), Αγγελίδου –Μαρκαντέ Δέσποινα, Πετρίδης Φίλιππος, Μιχαλούτσος
Μιχάλης (Σύμη), Κορδίνα Μαρία (Ρόδος), Λουκάς Μιχάλης Κύκκος (Καστελλόριζο),
Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Κατσιμπρή Δικαία, Μπαλούρδου Καθολική
(εκπρόσωπος Συλλόγου Συμιακών Νέων «ΝΙΡΕΑΣ»),Βουβάλη Ευδοκία,
Παπαδόπουλος Νίκος (Πολιτιστική Ομάδα Αρχιπέλαγος), Χατζηαντωνίου Γρηγόρης
(Όμιλος Καρπαθίων Νέων), Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος), Ηρακλείδου Σοφία (Χάλκη), Βενέτος Γιάννης
(Αστυπάλαια), Κορκόνδειλα Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα),
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
22/6 – 3/7: Η Πολιτιστική Ομάδα “Αρχιπέλαγος”, σε συνεργασία με το Γενικό
Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και το Θ/Κ Γ. Αβέρωφ, παρουσίασαν την θεματική έκθεση
με τίτλο “Ναυτοσύνη στο Αιγαίο – Οι Ήρωες των Βυθών” , στο Θ/Κ Γ. Αβέρωφ
(Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης – Φλοίσβος – Παλαιό Φάληρο) .
29/6: Απόφαση για τη σύσταση Συνομοσπονδίας των Ομοσπονδιών και δικτύων για
την Κοινωνική Οικονομία
30/9:Παρουσίαση βιβλίου Ι. Λαγωνικού «Αι Καρπαθίων Μνήμαι» στη Δωδεκανησιακή
Εστία, εκδήλωση Ομίλου Καρπαθίων Νέων
16/10: Εκδήλωση Συλλ. Μενετιατών στον Πειραϊκό Σύνδεσμο .
19/10: Σεμινάριο με θέμα <Προληπτική Ιατρική και Πρώτες βοήθειες> στον Πειραϊκό
Σύνδεσμο, με ομιλητή τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας καθηγητή κ Ι.
Καραϊτιανό .
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Την Παρασκευή 28/10, όπως κάθε χρόνο, θα λάβουμε μέρος στην παρέλαση στον
Πειραιά. Η Δωδεκανησιακή Εστία θα ανοίξει στις 10πμ, για τη διευκόλυνση όσων
συμμετάσχουν
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
Συνεχίζεται η πληρωμή δόσεων ΕΥΔΑΠ, από τη ζημιά του 2015.
Σε νέα συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Πειραιά κ. Μελά, την επόμενη της
συνεδρίασης (Τρίτη 25/10), στο γραφείο του στο Δημαρχείο, ο κ. Μελάς μας
ενημέρωσε ότι υπάρχει εισήγηση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2017,
προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της υπερβολικής επιβάρυνσης με δημοτικά τέλη
των λογαριασμών ΔΕΗ των Σωματείων μας, που εδρεύουν στον Πειραιά.
Το υπόλοιπο του ταμείου της Ομοσπονδίας μας καλύπτει οριακά τις ανελαστικές
ανάγκες και επιβάλλεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ώστε να περιοριστεί το
οικονομικό έλλειμμα

ΑΝΔΩ (Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου).
Στείλαμε απάντηση την 1/9/16, με υποβολή προτάσεων σε επιστολή που είχαμε
λάβει από 9/5/16, σύμφωνα με την οποία, αναμενόταν η επιλογή Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD, πρώην LEADER)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. ΡΟΔΟΥ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΩΔΕΚ ΠΑΡΟΙΚ. ΣΩΜΑΤ. ΡΟΔΟΥ
Στείλαμε ευχαριστήρια επιστολή στη σχετική πρόσκληση για συμμετοχή μας στη
γιορτή Σημαίας στο Καζούλειο Λύκειο Ρόδου (πρώην Βενετόκλειο), την Πέμπτη 27
Οκτωβρίου 2016, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του
Μνημείου αφιερωμένο στους τρεις μαθητές Γαβριήλ Χαρίτο, Νικήτα Παχωπό και
Γεώργιο Χαλκιά, οι οποίοι το 1926 κατέβασαν την Ιταλική σημαία από τον ιστό του
Βενετοκλείου Γυμνασίου, όπου φοιτούσαν και ύψωσαν στη θέση της αυτοσχέδια
Ελληνική
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
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). Δυστυχώς δεν λάβαμε
ποτέ απάντηση…
Επίσης, στείλαμε αίτημα για οικονομική συνδρομή για τη συντήρηση και ανάδειξη
των Δωδεκανησιακών Αρχείων, τα οποία βρίσκονται εγκιβωτισμένα πάνω από τρία
χρόνια στη Δωδεκανησιακή μας Εστία
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
- Η έλλειψη αίματος εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της παροικίας
μας, αφού οι παρουσιαζόμενες ανάγκες αυξάνονται συνέχεια, γεγονός που μας
υποχρεώνει να οργανώνουμε συνέχεια αιμοληψίες, έστω κι αν τα αποτελέσματα
δεν είναι τα προσδοκώμενα…
- Υπάρχει νοσοκομειακό κρεβάτι διαθέσιμο για ιατρείο νησιού
- Ενέργειες καταγραφής ατόμων που κατοικούν στην παροικία μας, με καταγωγή
από ΛΕΙΨΟΥΣ και ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στο άμεσο μέλλον θα ανακοινωθούν θεατρικές παραστάσεις και μουσικές
εκδηλώσεις, όπου συμμετάσχουν συμπατριώτες μας και τις οποίες θα μπορούμε να
παρακολουθήσουμε με ειδικές τιμές.
Σχετικά με τον προγραμματισμό ημερίδων για τα θέματα που απασχολούν στα
νησιά μας, επείγει ο προγραμματισμός τους και η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή,
αφού μεταξύ των άλλων, υπάρχει ανάγκη επίλυσης προβλημάτων:
- Στην ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση των νησιών (ανταποκρίσεις,
απολύσεις προσωπικού, κλπ)

-

Στους ασχολούμενους με τον πρωτογενή τομέα, λόγω εκτεταμένων ζημιών,
εξαιτίας της πολύμηνης ανομβρίας
Στην κάλυψη αναγκών στα νοσηλευτικά κέντρα των νησιών μας

Ενημέρωση από Ένωση Νέων Σύμης
1) Τμήματα παραδοσιακών χορών από όλη την Ελλάδα.
Παιδικό Τμήμα, Σάββατο 18:00-19:00,
Τμήμα Ενηλίκων, Σάββατο 19:00- 20:00
2) Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής για παιδιά 3-5 ετών,
Σάββατο 17:00-18:00
3) Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 4-12 ετών.
Παρασκευή 19:00-20:30
4) Τμήμα Μουσικής- Εκμάθησης Μουσικών Οργάνων
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα:
Δικαία Κατσιμπρή 6950386123 Βασιλική Κοντουδιού 6971660775
Ενημέρωση από Ομοσπονδία Μικρών Κυκλαδονήσων
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΚΟΝΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ – ΠΑΡΟΥ»
Στις 16 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 5.30 μ.μ. η πυραυλάκατος
«Πλωτάρχης Μπλέσσας» προσέγγισε την Ακτή Κονδύλη του Κεντρικού Λιμανιού του
Πειραιά και με τιμές αρχηγού κράτους αποβίβασε την Σεπτή Θαυματουργό Εικόνα
της «Παναγιάς της Εκατονταπυλιανής» από την Πάρο. Την Εικόνα συνόδευαν ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικος, ο Δήμαρχος Πάρου, κ.
Μάρκος Κωβαίος και ο Έπαρχος Πάρου κ. Κων/νος Μπιζάς. Την υποδέχτηκε ο
Μητροπολίτης Πειραιά κ.κ. Σεραφείμ με πολυάριθμη ιερατική συνοδία και μεγάλο
πλήθος πιστών οι οποίοι ακολούθησαν τη λιτανευτική πομπή από το λιμάνι του
Πειραιά προς τον Ι.Ν. του Αγ. Δημητρίου (Ταμπουριών) δια της ομώνυμης οδού,
όπου ακολούθησε Ιερά Παράκληση στις 7:00 μ.μ. Η Εικόνα της Παναγίας θα
φιλοξενηθεί στον Ιερό Ναό έως στις 28 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της εορτής των
Δημητρίων 2016. Πλήθος πιστών πληροφορημένων και περαστικών με συγκίνηση
και σεβασμό παρακολουθούσε την πομπή κατά την διαδρομή από την Ακτή Κονδύλη
μέχρι τον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου. Σύσσωμο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας
παρευρίσκονταν καθ’ όλη την τελετή.
Απέδωσαν τιμές με την παρουσία των με πατριωτικές ενδυμασίες και τις σημαίες
τους, τα σωματεία της Ομοσπονδίας μας: Σύνδεσμος Αμοργίνων, Ένωση Αιγιαλιτών
Αμοργού, Ένωση Καταπολιανών Αμοργού, Σύλλογος Κάτω Μεριάς Αμοργού Αγ.
Παρασκευή, Σύνδεσμος Απανταχού Κείων και Σύλλογος Σχοινουσιωτών.
Ενημέρωση από τον Δήμο Καρπάθου
«Ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Καρπάθου».
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καρπάθου θα εποπτεύεται από την κοινωνική
υπηρεσία του δήμου, θα στελεχωθεί από τρία άτομα (έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν
ψυχολόγο και έναν διοικητικό υπάλληλο επιφορτισμένο κυρίως με τη συλλογή και
διανομή τροφίμων). Θα στεγαστεί στο ισόγειο του δημαρχιακού μεγάρου στα Πηγάδια
Καρπάθου και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1) Υποδοχή - ενημέρωση - υποστήριξη των πολιτών. 2) Συνεργασία με Υπηρεσίες
και Δομές. 3) Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
4) Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά
εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α. 5) Παροχή
συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
6) Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών
προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης
που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή
γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.). 7) Μεικτές δράσεις για την
κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για
μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
8) Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις
παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ. 9) Συγκέντρωση και διανομή
βασικών αγαθών.
Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα-πολίτες του
δήμου Καρπάθου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες
υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για
την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το ΚΚ θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή
και ώρες 08.00-16.00 και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου Καρπάθου
και Δήμου Κάσου.
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Μετά από μια συναρπαστική μουσική χρονιά και το Φεστιβάλ Μουσικής MuSifanto
που έγινε με μεγάλη επιτυχία τον Ιούλιο στη Σίφνο, θέλουμε να σας ανακοινώσουμε
τα νέα μας σχέδια. Ο Σύνδεσμος λοιπόν συνεχίζει τα Μουσικά μας Εργαστήρια που
έχουν ήδη ξεκινήσει «χτίζονται» με νέο δυναμισμό οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες
πάνω στις πολύτιμες εμπειρίες που αποκτήθηκαν από τα περυσινές μοναδικές
εμπειρίες. Πρόσφατα εγκαινιάσαμε μια νέα επιτροπή με προτεραιότητα τη μελέτη και
το προγραμματισμό νέων ενεργειών για την εξεύρεση πόρων όπως και τη
προσέλκυση νέων μελών. Την επιτροπή έχει αναλάβει η κυρία Ισμήνη ΘωμοπούλουΚαρυοφύλλη, Μέλος του Δ.Σ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ισμήνη στο
τηλέφωνο 6945 937677.
Όπως θα διαπιστώσετε από τα πεπραγμένα, μέχρι τώρα πετύχαμε τη
χρηματοδότηση για τρία πολύ σημαντικά προγράμματα από το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, το John S Fafalios Foundation, το πρόγραμμα προσέγγισης LEADER από
την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε, τη φαρμακευτική εταιρεία ELPEN, την
αφιλοκερδή συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών στο Φεστιβάλ μουσικής MuSifanto,
προσφορές σε είδη και σε έργα, σημαντικές εκπτώσεις από τη ναυτιλιακή εταιρεία
Aegean Speed Lines, δωρεάν εισιτήρια από την AEGEAN και η Olympic Air για την
Ικαρία και τη Σαντορίνη, και, πλην εξαιρέσεων, την οικονομική στήριξη των Δήμων
όπου λειτουργούν τα Μουσικά Εργαστήρια. Πρέπει όμως να διευκρινίσουμε πως
αυτές οι χορηγίες τις οποίες το Δ.Σ. με πολύ κόπο εξασφαλίζει αφορούν
συγκεκριμένα προγράμματα και όχι άλλες δαπάνες απαραίτητες για την επιβίωση του
Συνδέσμου. Είναι γνωστό πως ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο μόνος σίγουρος
τρόπος για να υπάρξει και να παράγει έργο στηρίζεται κυρίως στη συμμετοχή των
μελών της Συνέλευσης με κυριότερες αυτές της έγκαιρης καταβολής της ετήσιας
συνδρομής και της συμμετοχής τους στις διάφορες εκδηλώσεις. Είναι τα μόνα
σταθερά έσοδα στα οποία μπορεί να υπολογίζει!

Ιδιαίτερα αισθήματα ευγνωμοσύνης απευθύνουμε σε όσους προσέφεραν δωρεές εις
μνήμην αγαπημένων τους προσώπων και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους
θερμά για τη μέχρι σήμερα συμβολή σας σε όσα πετύχαμε με την ελπίδα ότι θα
μπορούμε πάντα να βασιζόμαστε στο ενεργό σας ενδιαφέρον για την επίτευξη των
στόχων που αφορούν τα παιδιά των νησιών μας.Τέλος σας ενημερώνουμε πως μετά
την αποχώρηση της Μάρτιο γραμματέως μας κυρίας Μαρίας Τσάλτα και λόγω
φόρτου εργασίας το Δ.Σ. έκρινε αναγκαίο να προσλάβει την κ. Άννα Φωκά σε
καθημερινή βάση με μειωμένο ωράριο και έτσι η γραμματεία του Συνδέσμου
λειτουργεί πλέον Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 14:00. Η κυρία Φωκά είναι στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία θελήσετε.

