ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 14/11/2016
Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα, Γερασίμου Στέφανος, Παντελάκη Ματούλα
(Κάλυμνος), Ζερβάνου Λουκία (Κως), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος), Ηρακλείδου
Σοφία, Οικονομίδου Ισαβέλλα (Χάλκη), Χατζηδάκη Πόπη (Κάρπαθος), Κορκόνδειλα
Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), Κορδίνα Μαρία
(Ρόδος), Λουκάς Μιχάλης Κύκκος (Καστελλόριζο), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος),
Βουβάλη Ευδοκία, Παπαδόπουλος Νίκος (Πολιτιστική Ομάδα Αρχιπέλαγος),
Χατζηαντωνίου Γρηγόρης (Όμιλος Καρπαθίων Νέων), Σηφονιού Χρυσούλα
(Αγαθονήσι), Τούρλος Φραγκίσκος, Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Αντύπα Μαριάνα (Λέρος), Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Βενέτος Γιάννης
(Αστυπάλαια), Κατσιμπρή Δικαία (εκπρόσωπος Συλλόγου Συμιακών Νέων
«ΝΙΡΕΑΣ»).
Στην αρχή της συνεδρίασης, η αντιπρόεδρός μας κ. Βουρεξάκη παρουσίασε τον
κ. Χρήστο Ζαχαράκη, ο οποίος ασχολείται με επιτυχία πολλά χρόνια με την
οργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών κλπ και θα υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας
του με όποιο Δωδεκανησιακό Σωματείο το επιθυμεί. Για το σκοπό αυτό, θα σταλούν
στοιχεία επικοινωνίας του, σε όλα τα Σωματεία μας.
Στη συνέχεια, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
14/10: Το Χάλκινο άγαλμα ιππέα από τη θάλασσα της Καλύμνου βρίσκεται στο
Μουσείο της Ακρόπολης, στο διάστημα 14/10/2016 – 31/3/2017 και είναι μια καλή
ευκαιρία για προγραμματισμό πραγματοποίησης εκδήλωσης με επίσκεψη στον
χώρο.
27/10: Δημοσιεύτηκε άρθρο του Κυριάκου Χονδρού στην Ροδιακή με τίτλο « η
σπουδαία συμβολή των Δωδεκανησίων Αθήνας και Πειραιά στα σκλαβωμένα νησιά
μας κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο του ΄40»
28/10: Συμμετοχή Ομοσπονδίας μας στην παρέλαση στον Πειραιά. Επισημάνθηκε η
ανάγκη ραψίματος νέων φορεσιών για την καλύτερη δυνατή προβολή των νησιών
μας
31/10: Συνεδρίαση ΔΣ ΔΙΛΕ στη Δωδεκανησιακή Εστία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» εκδήλωση Κίνησης
Πολιτών με συντονιστή τον συμπατριώτη μας καθηγητή κ Βασίλη Ράπανο στο
Μέγαρο Μουσικής
5-6/11: Διήμερη εκδρομή Πανελλήνιας Ένωσης Λερίων στο Καρπενήσι
5/11: Πάρτυ Ομίλου Καρπαθίων Νέων στη Δωδεκανησιακή Εστία
6/11: Συμμετοχή Ομοσπονδίας μας στις εκδηλώσεις «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» για την επέτειο
της απελευθέρωσης των νήσων Β. Αιγαίου
6/11: Στάλθηκε συγχαρητήριο μήνυμα στον συμπατριώτη μας Νεκτάριο Σαντορινιό,
με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του, ως Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής – θα γίνει συνάντηση στο άμεσο μέλλον για θέματα
ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών μας
7/11: Εσπερινός Συλλόγου Συμιακών Ελευσίνας για την εορτή του Αρχαγγέλου
Μιχαήλ στο εκκλησάκι στην παραλία Ελευσίνας.Λιτάνευση της εικόνας, αρτοκλασία
και πολιτιστική εκδήλωση.
8/11: Θεία Λειτουργία και αρτοκλασία στο εκκλησάκι στην παραλία Ελευσίνας. Ο
Σύλλογος Συμιακών Ελευσίνας προσέφερε καφέ στην αυλή της εκκλησίας

9/11: Η Δωδεκανησιακή Μέλισσα μέσα στα πλαίσια της φιλανθρωπικής της
δράσης , οργάνωσε τσάϊ με επίδειξη μόδας στο Ξενοδοχείο ΚΑΡΑΒΕΛ. Τα έσοδα
από την εκδήλωση θα διατεθούν για την χορήγηση υποτροφιών σε άπορους
Δωδεκανήσιους Φοιτητές.
11/11: Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο
Αποστόλου, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενούς
Τομέα κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης, από τον οποίο ζητά να εξετάσει ευνοϊκά την
δυνατότητα αποζημίωσης των παραγωγών των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου που επλήγησαν από την παρατεταμένη ανομβρία, λαμβάνοντας υπόψη και
τις συνολικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες.
13/11: Εορτασμός προστάτη Συλλόγου Συμαίων Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμίτη
Δοξολογία στον ΙΝ Αγ. Νικολάου Πειραιά και στη συνέχεια πολιτιστική εκδήλωση
στον εκθεσιακό χώρο του ΟΛΠ –
- Εκδήλωση Συλλόγου Καλυμνίων Αττικής: Ξενάγηση στην Πλάκα από
την κ. Άρτεμι Σκουμπουρδή
Πρόταση παρουσίασης του βιβλίου "ΑΘΑΝΑΣΙΑ" στην Αθήνα.
Από την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Παροικιακών Σωματείων Ρόδου,
προτάθηκε η συνδιοργάνωση από φορείς της παροικίας μας της παρουσίασης του
βιβλίου «Αθανασία» του συμπατριώτη μας Ν. Κωνστανινίδη. Η εν λόγω εκδήλωση
θα περιλαμβάνει προβολή δύο video σχετικά με το βιβλίο και ένα των δομών
(ΟΚΑΝΑ - ΚΕΘΕΑ - ΔΙΟΔΟΥ) καθώς και ερμηνεία δύο τραγουδιών. Το βιβλίο θα
πωληθεί 20 ευρώ (τα 10 ευρώ υπέρ των οργανωτών). Είναι διαθέσιμες οι ομιλίες του
Κώστα Σκανδαλίδη (λογοτεχνικό μέρος του βιβλίου) και του Μανόλη Μακρή
(φιλοσοφικό μέρος του βιβλίου), από την επίσημη παρουσίαση που έγινε στη Ρόδο.
Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή και ήδη εξετάζεται η εξεύρεση ημερομηνίας και
χώρου για την πραγματοποίησή της.
ΠΕΣΚΟ (Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας)
Έχει σταλεί πρόταση σε όλους τους περιφερειάρχες της χώρας μας για τον
σχεδιασμό των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014 – 2020 για την
κοινωνική οικονομία. Η εν λόγω επιστολή – πρόταση δόθηκε σε όλους τους
παρευρισκόμενους και για το θέμα, θα υπάρξει ειδική ενημέρωση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Συνεχίζεται η πληρωμή δόσεων ΕΥΔΑΠ, από τη ζημιά του 2015 και χρεωθήκαμε
ένα ποσό περίπου 400€, λόγω νέας διαρροής στην αριστερή τουαλέτα, που
επισκευάστηκε.
Στην τελευταία συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Πειραιά κ. Μελά, την 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.
Μήνυμα Ένωσης Χαλκητών:
- Έχουμε προγραμματίσει μουσικο - χορευτική εκδήλωση στη στέγη μας (3 η
Σεπτεμβρίου 56, το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, στις 8μμ.Παράλληλα όμως θα θέλαμε

– μέσω της ομοσπονδίας – να προσκαλέσουμε συλλόγους νέων, που πιθανόν
επιθυμούν να κάνουμε μαζί την εκδήλωση. .
- Τα μαθήματα παραδοσιακού χορού ξεκίνησαν στην στέγη μας, κάθε δεύτερο
Σάββατο και πάνε καλά! Εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι νέοι που θέλουν να
μαθαίνουν χορούς της Δωδεκανήσου. Διδάσκουν η Μάγια και η Μιχαλίτσα. Το
αντίτιμο είναι … 5 ευρώ τον μήνα!
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Παρακολούθηση παράστασης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» του Γρηγόρη
Χαλιακόπουλου στο Θέατρο Τέσσερις Εποχές
Αποφασίστηκε ομόφωνα η οργάνωση παρακολούθησης της εν λόγω παράστασης
την Τετάρτη 23/11 (ώρα έναρξης 7μμ) και την Παρασκευή 2/12 (ώρα έναρξης
9μμ). Η διεύθυνση του θεάτρου είναι: Μοσχονησίων 36, Πλατεία Αμερικής, Αθήνα.
Παίζουν: Γιάννης Μόρτζος, Γιούλη Ζήκου, Βαγγέλης Πετρόπουλος, Βασίλης
Σαμαριτάκης, Μανώλης Γεραπετρίτης (Καρπαθιακής καταγωγής), Τιτίκα Μαρίνου
και Ελεάννα Πουλίδα
Σε εκκρεμότητα από προηγούμενες συνεδριάσεις ΔΣ:
-

Αιμοδοσία

-

Είχαμε απάντηση από τον κ. Ανανία ότι το αίτημά μας προς την Περιφέρεια
Ν. Αιγαίου για οικονομική συμβολή στην κατασκευή Βιβλιοθήκης στη
Δωδεκανησιακή Εστία, θα ικανοποιηθεί το 2017

-

Υπάρχει νοσοκομειακό κρεββάτι διαθέσιμο (ΚΥΚΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ)

-

Ενέργειες καταγραφής ατόμων που κατοικούν στην παροικία μας, με
καταγωγή από ΛΕΙΨΟΥΣ και ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

- 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
- Τροποποίηση καταστατικού Ομοσπονδίας
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.
-

Προβλήματα αεροπορικής σύνδεσης νησιών

-

Ελλείψεις σε προσωπικό στα ΠΠΙ και Κ.Υ. των νησιών ας

