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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ    4/11/2013  
 Παραβρέθηκαν: Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Βουρεξάκη Κατερίνα, 
(Κάλυμνος), Κορκόνδειλα Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Οικονομίδου Ισαβέλλα (Χάλκη), 
Αποσκίτη  –  Χαματζόγλου  Βάντα  (Κως),  Καραϊτιανός  Γιάννης  (Κάρπαθος),  Βενέτος  Γιάννης 
(Αστυπάλαια), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη),  Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος), 
Απόντες: Ευδαίμων  Δέσποινα  (Ρόδος),   Αντύπα  Μαριάνα  (Λέρος),  Σωτηριάδης  Σωτήρης 
(Καστελλόριζο),Υψηλάντη  Διονυσία  (Πάτμος),  Τσούκας  Δημήτρης,  (εκπρόσωπος  Συλλόγου 
Συμιακών Νέων «ΝΙΡΕΑΣ»).  Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

        Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε  στον φιλόξενο  χώρο του  Συλλόγου Αστυπαλαιέων 
«Παναγία η Πορταϊτισσα», παρουσία παλαιών και νέων μελών του ΔΣ του Συλλόγου. Δόθηκε σε 
όλους  μας  η  ευκαιρία  να  θυμηθούμε  πολλά,  αλλά  και  στους  νεότερους  να  γνωριστούν  με 
συμπατριώτες τους που ζουν στο μεγάλο «χωνευτήρι» της Αττικής. Η πρόεδρος του Συλλόγου κ. 
Βιργινία Καλή, ο κ.  Γιάννης Βενέτος καθώς και όλα τα μέλη του Συλλόγου φρόντισαν με το 
χαμόγελο και τα κεράσματά τους, να μας κακομάθουν και να θέλουμε να επαναλάβουμε τέτοιες 
συναντήσεις .  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ:
      Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου συνεχίζει την προσπάθεια  αύξησης του μετοχικού 
της  κεφαλαίου,  μέχρι  την  22/11,  λεπτομέρειες  για  την  οποία,  μπορεί  κανείς  να  βρει  στην 
ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας και την αντίστοιχη της Τράπεζας. 

- Την Πέμπτη 10/10, ο Όμιλος Καρπαθίων Νέων πραγματοποίησε αιμοδοσία στα γραφεία 
του

 Συλλ. Απαντ. Καρπαθίων, ενέργεια πολυτιμότατη για όλους τους συμπατριώτες μας και ιδιαίτερα 
αξιέπαινη.
- Την Δευτέρα 14/10, έγινε ο επίσημος διορισμός του συμπατριώτη μας κ. Νίκου Ζωϊδη, ως 

γενικού γραμματέα του Υπουργείου Αιγαίου και Ναυτιλίας, γεγονός για το οποίο, του ευχόμαστε 
κάθε επιτυχία.  Την ίδια μέρα έγινε η κρίσιμη σύσκεψη στο εν λόγω Υπουργείο,  με θέμα την 
ακτοπλοϊκή  σύνδεση των νησιών μας.  Υπήρξαν πολλά αρνητικά  δεδομένα,  αλλά ευτυχώς   η 
συσπείρωση όλων των Δωδεκανησίων συνετέλεσε καθοριστικά για βάσιμες ελπίδες διατήρησης 
μιας ικανοποιητικής σύνδεσης των νησιών μας με τον Πειραιά. .
- Την Πέμπτη 16/10, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Γιάννης Φραγκούλης συμμετείχε σε 
συνεδρίαση  της  Ομοσπονδίας  Παροικιακών  Σωματείων  Ρόδου,  όπου  υπήρξε  ευκαιρία 
αλληλοενημέρωσης καθώς και δρομολόγησης ενεργειών στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο 
Ομοσπονδιών μας, πάντοτε με γνώμονα το κοινό καλό των απανταχού συμπατριωτών μας και των 
νησιών μας.
- Το Σάββατο 19/10, ο Όμιλος Καρπαθίων Νέων οργάνωσε πάρτυ Νεολαίας στη 
Δωδεκανησιακή Εστία με μεγάλη συμμετοχή και πολύ κέφι!        
- Την Κυριακή 20/10, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την απονομή των 
Πανδωδεκανησιακών βραβείων ΜΟΣΚΟΒΗ, από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου 
Αθηναίων. 
- Την Τετάρτη 23/10, έγινε προβολή της Καρπάθου από την εκπομπή του καναλιού ALPHA 
«60 ΛΕΠΤΑ ΕΛΛΑΔΑ» του κ. Μάνεση. Αναμένεται και η προβολή της Κάσου την Τετάρτη 
6/11. 
- Την Δευτέρα 28/10, η Ομοσπονδία μας, όπως κάθε χρόνο, συμμετείχε στις εορταστικές 
εκδηλώσεις της Εθνικής επετείου στον Πειραιά. 

mailto:yianfrag@otenet.gr


 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΡΟΔΟΥ

    Κατά τη συνεδρίαση της 16/10 στη Ρόδο, μεταξύ των άλλων, συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν 
τα ακόλουθα θέματα:
- Κοινή χρήση ιστότοπου Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων και από τις δύο 
Ομοσπονδίες
- Δυνατότητα φιλοξενίας συντελεστών Δωδεκανησιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Ρόδο
- Ενημέρωση αναγκών σε ιατροφαρμακευτικό υλικό μικρών Ιατρείων της Δωδεκανήσου
- Συνεργασία για προβολή  και διάθεση Δωδεκανησιακών προϊόντων στην Αττική, σε 
συνεννόηση  με  την  Δνση  πρωτογενή  Τομέα  της  Περιφέρειας  Ν.  Αιγαίου  και  την  Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου
- Παρουσίαση του βιβλίου  « ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΛΥΧΝΑΡΙ» του Νίκου Κωνσταντινίδη,  σε 
χώρο που θα επιλεγεί,  σε συνδυασμό με άλλη παράλληλη εκδήλωση της Ομοσπονδίας,  μαζί με 
τους Συλλόγους ή την Δωδεκανησιακή Μέλισσα. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των βιβλίων θα 
διατεθούν στην Δωδεκανησιακή Μέλισσα στην οποία άλλωστε είναι αφιερωμένο και το βιβλίο   

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
      Ομόφωνα και με ενθουσιασμό εγκρίθηκε η πρόταση του προέδρου για επανυποβολή του 
αιτήματος προς τον Δήμο Πειραιά, για την πραγματοποίηση των επετειακών εκδηλώσεων 
της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.   
- Μετά από άσκηση πίεσης από την Ομοσπονδία μας καθώς και από την Ομοσπονδία 

Συλλόγων  Μικρών  Κυκλάδων,  αναμένεται  νομοθετική  ρύθμιση  για  την  δυνατότητα  παροχής 
τροφής και στέγης στους ιατρούς που υπηρετούν στα νησιά μας, από τους αντίστοιχους Δήμους, 
ώστε να περιοριστεί η μη ανταπόκριση ιατρών σε προσκλήσεις του Υπουργείου για την πλήρωση 
κενών θέσεων. 

- Θα συνεχιστεί και φέτος, η  δράση συγκέντρωσης φαρμάκων και παραφαρμακευτικού 
υλικού στη Δωδεκανησιακή Εστία, που άρχισε από το 2012, προκειμένου να αποστέλλονται σε 
Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας, μετά από συνεννόηση με το προσωπικό των εν λόγω 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υλικού. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
        Η  κακή  χρονική  συγκυρία  για  τη  χώρα  μας  έχει  και  ως  επακόλουθο,  σοβαρότατα 
προβλήματα τόσο στην ακτοπλοϊκή όσο και στην αεροπορική σύνδεση των νησιών μας 
      Η Ομοσπονδία μας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, έχει αρχίσει μια σειρά επαφών με 
τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, του βουλευτές μας καθώς και με 
τον νέο Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Αιγαίου και Ναυτιλίας κ. Νίκο Ζωίδη, προκειμένου να 
καταγραφούν τα προβλήματα και να ασκηθεί πίεση για την κατά το δυνατό καλύτερη επίλυσή 
τους.  Ενδεικτικά,  σήμερα,  τα  κυριότερα  προβλήματα,  που  κυριολεκτικά  βασανίζουν  τους 
κατοίκους των νησιών και τους συμπατριώτες της παροικίας μας είναι τα ακόλουθα: 
- Ανυπαρξία ανταπόκρισης αεροπορικών δρομολογίων (AEGEAN-OLYMPIC, ASTRA 
AIRLINES, SKY EXPRESS)
- Υψηλό κόστος αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 
- Αδικαιολόγητη διακοπή έκδοσης εισιτηρίων με έκπτωση στους δικαιούχους, μονίμους 
κατοίκους και συνταξιούχους Ν.Α.Τ. σε επιδοτούμενα δρομολόγια
- Αντιμετώπιση απαράδεκτης πρότασης Υπουργείου Αιγαίου για διακοπή απευθείας 
ακτοπλοϊκής σύνδεσης πολλών νησιών με τον Πειραιά 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ



        Στην Κω ανοίχθηκε η μυστική διαθήκη του Σωκράτη Φανουράκη,  που συντάχθηκε το 2011. 
Αφήνει όλη του την περιουσία στο Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη, τον " σκοπό της ζωής του". 
Συγκεκριμένα, του αφήνει ως κληροδόχο 30 περίπου ακίνητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όλες 
του τις μετοχές του ξενοδοχείου Καράβια, και όλα τα μετρητά που θα βρεθούν στους τραπεζικούς 
του λογαριασμούς. Εκτελεστές της διαθήκης αφήνει τα τρία μέλη του Ιδρύματος, Δημήτρη 
Κρεμαστινό, Κοσμά Σφυρίου και Γιάννη Βαληνάκη. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Τα μέλη του ΔΣ, με συντονίστρια την γραμματέα μας κα Κορκόνδειλα Λιάνα  θα ετοιμάσουν ένα 
προσχέδιο για έγκριση από έκτακτη Γενική Συνέλευση, αφού ολοκληρώσουν τη συγκέντρωση 
νέων προτάσεων από τα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας μας. 
 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Δ.ΙΛ.Ε.
   Προγραμματίζεται  συνάντηση  με  το  ΔΣ  της  Δωδεκανησιακής  Ιστορικής  Λαογραφικής 
Εταιρείας,  προκειμένου  να  δρομολογηθούν  ενέργειες  καταγραφής  του  αρχείου  της  Εταιρείας 
καθώς  και  του  αρχείου  της  Εταιρείας  Καρπαθιακών  Μελετών,  που  έχουν  συγκεντρωθεί  στη 
Δωδεκανησιακή Εστία.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
- Την Τετάρτη 6/11 και ώρα 8μμ, Διεθνές Φεστιβάλ «Συμφωνία» Πειραιά και Νήσων 
Αργοσαρωνικού,  Καλλιτεχνική  Διεύθυνση:  Νίκος  Χαλιάσας  -  Δημοτική  Πινακοθήκη  Πειραιά 
-Μουσική από την Πολωνία, Κουαρτέτο εγχόρδων Prima Vista Ching-Yun Hu, πιάνο
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συλλόγου Συμιακών Ελευσίνας στο εορταστικό διήμερο του Προστάτη 
τους Μιχαήλ Αρχαγγέλου στο ναό στην παραλία Ελευσίνας:
Πέμπτη 7/11, 7μμ, Ιερά πανήγυρη, λιτάνευση της εικόνας και κεράσματα.
Παρασκευή 8/11, μετά την πρωινή λειτουργία,  κεράσματα.
- ΚΥΡΙΑΚΗ 10/11: Ετήσιος εορτασμός  Πολιούχου Αρχαγγέλου Μιχαήλ  
9.30πμ Δοξολογία στον Αγ. Νικόλαο – Πολιτιστική εκδήλωση στον Πειραϊκό Σύνδεσμο
- Την  Δευτέρα 11/11 και ώρα 7.30μμ, η Κυπριακή παροικία οργανώνει εκδήλωση με θέμα:
 "ΑΟΖ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ" στην  Κυπριακή Εστία 
- Την Κυριακή 10/11 και ώρα 11πμ, η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών μας προσκαλεί στην 
εκδήλωση  που  διοργανώνει  στην  αίθουσα  εκδηλώσεών  της,  με  θέμα  «Λεωνίδας  Ιασονίδης 
(1884-1959): Η ζωή, το έργο και η π�ροσφορά του». Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι η κα Λένα 
ΚαλTίδου,  αρχαιολόγος, έφορος μουσείου της Ε.Π.Μ και η κα  Έλσα Γαλανίδου-ΜTαλφούσια, 
φιλόλογος-λαογράφος, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Μ.
- Από το σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΗΣΙΟΥ» λάβαμε επικαιροποιημένο
πρόγραμμα των προσεχών εκδηλώσεών του, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Συνοπτικά 
το πρόγραμμα:
Τετάρτη, 6/11, 11πμ: Ξενάγηση στο Μουσείο Μπενάκη –Κουμπάρη 1.Επίσκεψη της έκθεσης «Η 
τέχνη της φιλοξενίας. Διακοσμημένοι δίσκοι του 19ου αιώνα στην Ελλάδα και την Τουρκία». 
Μετά την ξενάγηση καφές στο κυλικείο του Μουσείου .Κόστος συμμετοχής: €15, .Συνάντηση 
έξω από την είσοδο του Μουσείου στις  11.00 πμ 
Τρίτη, 3/12, 10 πμ:  Ξενάγηση στο τάγμα Προεδρικής Φρουράς,. Επίσκεψη με τη καθηγήτρια 
Λαογραφίας κυρία Κατερίνα Ζωγράφου Κορρέ στο τάγμα της Προεδρικής Φρουράς στην οδό 
Ηρώδου Αττικού όπου θα πληροφορηθούμε από υπεύθυνο της Φρουράς για την ιστορία των 
ευζωνικών ταγμάτων και για τον συμβολισμό της στολής των ευζώνων. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τα εργαστήρια κατασκευής και συντήρηση των ευζωνικών στολών. Μετά την 
ξενάγηση καφές στο κυλικείο του Μουσείου Μπενάκη. Συμμετοχή: €10 Δηλώσεις συμμετοχής: 
μέχρι την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου. Συνάντηση στις 11 πμ. Ακριβώς έξω από την είσοδο επί της 
Ηρώδου Αττικού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ



  -    Παραμένει η εκκρεμότητα καταβολής ποσών  από την Περιφέρεια  Ν. Αιγαίου, που αφορά 
στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, όπου περιλαμβάνονται τα ποσά του ΕΕΤΗΔΕ,  που αφορούν στο 
διαμέρισμα του 1ου ορόφου επί  της  οδού Υψηλάντου 143-145 στον Πειραιά,  ιδιοκτησίας  της 
Περιφέρειας  Ν.  Αιγαίου.  Το  υπόλοιπο  του  λογαριασμού  της  Ομοσπονδίας  στην  Τράπεζα 
Δωδεκανήσου είναι 1673€.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
«ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ»
    Από το ΔΣ του Σωματείου  λάβαμε ένα ημερολόγιο του 2014 καθώς και επιστολή με ευχές και 
πρόσκληση σε συνάντηση γνωριμίας μεταξύ των μελών των ΔΣ των φορέων μας. Η πρόσκληση 
έγινε αποδεκτή ομόφωνα με ενθουσιασμό και εξουσιοδοτήθηκαν ο Πρόεδρος και η γραμματέας κ. 
Λιάνα Μαυρή - Κορκόνδειλα να έλθουν σε συνεννόηση με το ΔΣ του Σωματείου για τον 
καθορισμό ημερομηνίας της συνάντησης. 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
     Αποφασίστηκε  ομόφωνα,  όπως  οργανωθεί  χοροεσπερίδα  με  τη  συμμετοχή  όλων  των 
Δωδεκανησιακών  φορέων  το  Σάββατο  21/12,  σε  χώρο  που  θα  καθοριστεί,  με  σκοπό  τη 
μεγαλύτερη σύσφιξη των σχέσεων των συμπατριωτών της παροικίας μας.  


