
                  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 24/4/2017
        Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα (Κάλυμνος), Ζερβάνου Λουκία (Κως), 
Κορδίνα Μαρία (Ρόδος), Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Κορκόνδειλα – Μαυρή Λιάνα 
(Δωδεκανησιακή Μέλισσα),  Ηρακλείδου Σοφία (Χάλκη), Καραϊτιανός Γιάννης, 
(Κάρπαθος), Λουκάς Μιχάλης Κύκκος (Καστελλόριζο), Κατσιμπρή Δικαία 
(εκπρόσωπος Συλλόγου Συμιακών Νέων «ΝΙΡΕΑΣ»), Βουβάλη Ευδοκία, 
Παπαδόπουλος Νίκος (Πολιτιστική Ομάδα Αρχιπέλαγος), Τούρλος Φραγκίσκος,  
Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Αντύπα Μαριάνα (Λέρος), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος), Βενέτος Γιάννης 
(Αστυπάλαια), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη),
        Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
31/3: Στάλθηκε επιστολή Ομοσπονδίας μας  ζητώντας την άμεση ικανοποίηση του 
αιτήματος του Δήμου Κάσου, ώστε να ολοκληρωθεί κατά το δυνατό συντομότερα η 
επιτόπια καταγραφή προκληθεισών ζημιών από τις πλημμύρες της 30/3 καθώς και οι
εργασίες για την αποκατάσταση αυτών.
1/4: Ετήσιο μνημόσυνο Συλλόγου εν Ελλάδι Κασίων στη μνήμη των ευεργετών 

Αδελφών Βασιληά, στον Άγιο Γεώργιο Κυψέλης.
2/4: Πανηγυρικός εορτασμός του Οσίου Σάββα του Νέου, του εν Καλύμνω, στον ΙΝ

Παναγίας «Ρόδον το Αμάραντο» (Καλλίπολη)
- Γενική Συνέλευση Συλλόγου εν Ελλάδι Κασίων (3ης Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα)
- Ομιλία καθηγητή κ. Θεόδωρου Κοντάρα « η Αλικαρνασσός και η περιοχή της», 

συνδιοργάνωση Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων και Ένωσης 
Καλυμνίων (Πατησίων 46, Μουσείο)

3/4: Λάβαμε επιστολή του Συλλ. Νισυρίων σχετικά με προβλήματα ακτοπλοϊκής 
σύνδεσης Νισύρου με Πειραιά
13/4: Λάβαμε δελτίο τύπου για το Αντάμωμα των απανταχού Καλυμνίων (28/7-
31/7), που θα  είναι συνδιοργάνωση της Γ.Γ. του Απόδημου Ελληνισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Δ. Καλυμνίων και των 
Ενώσεων Καλυμνίων Ρόδου κ΄ Αθηνών
16/4: Στάλθηκε επιστολή - υπενθύμιση προς Περιφέρεια  και λοιπούς αποδέκτες για 
οικονομική συμβολή στην κατασκευή Βιβλιοθήκης στη Δωδεκανησιακή Εστία
17/4: Στάλθηκε επιστολή προς Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και λοιπούς αποδέκτες με 
προτάσεις για τον εορτασμό 70 χρόνων (πραγματοποίηση ημερίδων στα νησιά ή 
τουλάχιστον στα Επαρχεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις με σκοπό την διάδοση της 
ιστορίας της Δωδεκανήσου σε Θράκη, Ήπειρο)
17/4: Στάλθηκε επιστολή προς Σωματεία μέλη μας, για ορισμό εκπροσώπων στις 
αρχαιρεσίες που θα γίνουν στην προσεχή ΓΣ.
- Ανακοινώθηκε η έκπτωση αεροπορικών εισιτηρίων  της SKYEXPRESS 20% στους 
μόνιμους κατοίκους μικρών νησιών (κάτω από 3100 κατοίκους) καθώς και η δωρεάν 
σύνδεση των τηλεοράσεων των κατοίκων  με τηλεοπτικούς σταθμούς
19/4: Λάβαμε επιστολή της Ένωσης Καλυμνίων, σχετικά με τις προτάσεις που 
κάναμε για τον εορτασμό των 70 χρόνων Ελεύθερα Δωδεκάνησα
24/4: Όπως μας ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι της Πολιτιστικής Ομάδας 
«Αρχιπέλαγος», κατά τη σημερινή τους συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έγινε αποδεκτή η πρότασή τους, να περιληφθεί η φορεσιά
του «Νησιώτη του Αιγαίου» στις στολές των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς.

- Δυστυχώς, είχαμε και τις θλιβερές αναγγελίες θανάτου των συμπατριωτών μας
Νίκου Μπούρα (τ. Επάρχου Κω και συζύγου της Ευαγγελίας Κεφαλλιανού – 



Μπούρα, επιτίμου προέδρου της Ένωσης Κώων Αττικής) και του 
Κωνσταντίνου Φαρμακίδη (ιστορικού μέλους της Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών Δωδεκανήσου)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Υπάρχει ανάγκη νέας συνάντησης στην 2η ΥΠΕ, για την επικαιροποίηση τυχόν 
εξελίξεων στα προβλήματα που απασχολούν τα νησιά μας (ασθενοφόρα, 
προσλήψεις, επιδόματα ιατρών, προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
- Τρέχουσα κατάσταση εσόδων  - εξόδων:
1) ΔΕΗ τελευταίος λογαριασμός (λήξη 26/4/2017), ποσό 994€, κατάθεση την 

18/4/2017:  ποσό 111€
2) ΕΥΔΑΠ: κατάθεση την 17/11/2016:  ποσό 100€, κατάθεση την 2/1/2017:  ποσό 

100€, κατάθεση την 13/4/2017:  ποσό 314€,
3) ΕΥΔΑΠ διακανονισμός ποσού 1059,87€ σε 18 δόσεις, πληρώθηκαν όλες
4) Κοινόχρηστα πολυκατοικίας ΣΕΠ – ΟΚΤ, ΝΟΕ-ΔΕΚ  2016, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2017, 

εξοφλήθηκαν περίπου 225€.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
        Η διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού, σε συνεργασία με την δικηγόρο 
κ. Παπασάββα, έχει παγώσει λόγω κακής οικονομικής κατάστασης του ταμείου της 
Ομοσπονδίας μας

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΣ
Στάλθηκε επιστολή προς ΔΣ Σωματείων – μελών Ομοσπονδίας μας για ορισμό τριών
εκπροσώπων. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί έγκαιρα με την πρόσκληση και θα 
επιλεγεί μεταξύ 12/6 και 19/6

«ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ»
   Η  2η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο εντευκτήριο του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών 
Ελλήνων (3ης Σεπτεμβρίου 56) την Δευτέρα 23/10. Στην 1η εκδήλωση έγινε αναφορά 
στις παροικίες Κάσου, Καστελλορίζου και Λέρου στην Αίγυπτο. Το ΔΣ της 
Ομοσπονδίας μας απευθύνεται σε όλους τους συμπατριώτες για την έγκαιρη 
οριστικοποίηση ομιλητών με θέμα την παροικία τριών άλλων νησιών της 
Δωδεκανήσου. Παράλληλα, προτάθηκε η πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα «οι 
Δωδεκανήσιοι στην Αφρική», δεδομένης της μακρόχρονης παρουσίας συμπατριωτών
μας στην εν λόγω Ήπειρο.

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
    - Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων, 
αποστέλλεται επιστολή προς Περιφέρεια Ν. Αιγαίου,  για τη συμβολή της στην 
πραγματοποίηση γαστρονομικής βραδιάς στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας
-  Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση σειράς ενημερωτικών ομιλιών, για το 
πρόγραμμα ΝΑΤΟΥΡΑ, η αξιοποίηση του οποίου παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη των νησιών μας

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ»



    Στο διάστημα 24-28/5, ο Δήμος Πειραιά διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά, μια 
σειρά εκδηλώσεων, για τις οποίες, η Ομοσπονδία μας απέστειλε επιστολή με 
προτάσεις

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
- Εκκρεμεί ο καθορισμός ημερομηνίας για την παρουσίαση της ιστορίας και 

αρχαιολογίας του Καστελλορίζου σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρόδου
- Μέσα στο 2017, δρομολογούνται ενέργειες ανάθεσης έρευνας με θέμα «η 

Αγγλοκρατία στα Δωδεκάνησα», στη μνήμη του αγαπημένου μας συμπατριώτη 
Γιάννη Διακογιάννη

- Στο άμεσο μέλλον, θα γίνουν συναντήσεις με τον Υφυπουργό Νησιωτικής 
Πολιτικής, συμπατριώτη μας κ. Νεκτάριο Σαντορινιό, σχετικά με τα προβλήματα 
ακτοπλοϊκής και αεροπορικής σύνδεσης των νησιών μας, που απασχολούν ιδιαίτερα 
και τους συμπατριώτες της παροικίας μας, λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής 
περιόδου.


