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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ    18/2/2013  
 Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα  (Κάλυμνος), Θυμανάκη Μαριάνθη (Κως), Καραϊτιανός 
Γιάννης,  Μαρούκλας  Παύλος  (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 Νέων «ΝΙΡΕΑΣ» (Σύμη), Φραγκούλης Γιάννης, Φούντη Ιωάννα (Κάσος).
Απόντες: Ήσυχος Δημήτρης (Λέρος). 
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ:
- Κόπηκε η Πίττα της Ομοσπονδίας μας  την Παρασκευή  1/ 2 και ακολούθησε  βραδινό 

γλεντάκι στο κέντρο «Μπαρμπαλάζαρος» στο Π. Φάληρο, με εντυπωσιακή παρουσία 
συμπατριωτών μας και ιδιαίτερα νέων. 

- Η κ. Σοφία Σιδηρουργού, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Κασίων, προσέφερε στην Ομοσπονδία 
μας, χειροποίητες παραδοσιακές φορεσιές της Ρόδου, στη μνήμη της μητέρας της, που έχασε 
πρόσφατα. 

- Λάβαμε επιστολή από την Ένωση Κώων  Αττικής,  με το νέο ΔΣ  και στείλαμε συγχαρητήρια 
επιστολή. 
- Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις κοπής Βασιλόπιτας με την Ένωση Κώων, την Ένωση 

Χαλκιτών και τον Σύλλογο Πατμίων
- Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών στο πλαίσιο των 

επιστημονικών της δημοσιεύσεων προτίθεται να προβεί σε έκδοση διδακτορικών διατριβών και 
μεταπτυχιακών εργασιών νέων επιστημόνων, που έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα ή και στο 
εξωτερικό και άπτονται θεματολογίας που σχετίζεται με τη διαχρονική παρουσία του Ποντιακού 
Ελληνισμού (Ιστορία – Φιλολογία, Λαογραφία – Πολιτισμός – Τέχνη – Επιστήμες). 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Επιτροπή Ποντιακών 
Μελετών (βιο-εργογραφικά σημειώματα και αντίτυπα των προτεινόμενων υπό έκδοση εργασιών 
σε δύο [2] αντίτυπα).

- Λάβαμε την ακόλουθη πρόσκληση: «Η Πρόεδρος και το Δ.Σ του  «ΕΞΑΛΕΙΠΤΡΟΝ»  
Όμιλος Γυναικών Πειραιά, για τις Τέχνες, τα Γράμματα, τον Πολιτισμό, τις Επιστήμες , σας 
προσκαλούν στα εγκαίνια του Ομίλου το Σάββατο 23/2, 7.30μμ , στο αίθριο Δημοτικής 
Πινακοθήκης (Φίλωνος 29).Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την παρουσία σας στο 
6944355114, ή στη Δ/νση  info@exaleiptron.eu
- Έγινε αναφορά σε θεατρικές παραστάσεις, στις οποίες πρωταγωνιστούν ή και 

σκηνοθετούν συμπατριώτες μας και θα καταβληθεί προσπάθεια ομαδικής παρακολούθησης μέσω 
των  παροικιακών  μας  συλλόγων.  Αναλυτικές  πληροφορίες  για  τις  εν  λόγω  παραστάσεις 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
   Η ταμία μας κ. Διονυσία Υψηλάντη αναφέρθηκε στην οικονομική ανάσα που πήραμε από την 
εκδήλωση κοπής της Πίττας μας καθώς και στην ανάγκη διερεύνησης μέσω ΔΕΗ την υπαγωγή 
μας σε ευνοϊκότερους όρους τιμολογίου  καθώς και την μείωση των επιβαρύνσεων (Δημοτικοί 
φόροι – ΕΡΤ) που αποτελούν το 90% του ποσού κάθε λογαριασμού!
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
     Ο φετινός εορτασμός της επετείου θα πραγματοποιηθεί το διήμερο Σάββατο 9/3 (πολιτιστική 
εκδήλωση στον Πειραϊκό Σύνδεσμο) και την Κυριακή 10/3 (Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου 
Καρύτση,  κατάθεση  στεφάνων  στο  Μνημείο  του  Αγνώστου  Στρατιώτη).  Αναλυτικά  το 
πρόγραμμα του διημέρου θα οριστικοποιηθεί σε ειδική συνεδρίαση του ΔΣ με τη συμμετοχή όλων 
των εμπλεκομένων, την Τετάρτη 25/2 και ώρα 6.30μμ.

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  και 
αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση μιας ειδικής συνεδρίασης του ΔΣ για τη συζήτηση 
των νέων προτάσεων από τα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας μας, αμέσως μετά τον εορτασμό 
της Επετείου της Ενσωμάτωσης. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.   

- Επισημάνθηκε η ανάγκη εντατικοποίησης της δράσης για την  συγκέντρωση φαρμάκων 
στην παροικία μας, σύμφωνα με σχετική απόφαση, προκειμένου να δοθούν σε οικονομικά 
ασθενέστερους  συμπατριώτες στα νησιά μας και στην παροικία μας.  Παράλληλα και μετά από 
επικοινωνία με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλύμνου – Λέρου και Αστυπαλαίας κκ 
Παϊσσιο, η Ομοσπονδία μας θα συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία Κοινωνικού φαρμακείου 
στην Κάλυμνο.  
- Αποφασίστηκε η διεξαγωγή γενικής αιμοδοσίας από συμπατριώτες μας στην Αττική, πριν 

από το Πάσχα, ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί με ευθύνη του αντιπροέδρους μας Ιατρού κ. 
Γιάννη Καραϊτιανού.

- Έγινε αναφορά στην πρόσφατο ταξίδι του προέδρου του Κ.Υ. Πάτμου στην Αθήνα και τις 
συναντήσεις του, ιδιαίτερα με τους αντιπροέδρους μας κκ. Γιάννη Καραϊτιανό και  Κατερίνα 
Βουρεξάκη, κατά τις οποίες καταγράφηκαν εκκρεμότητες του Κ.Υ., για τις οποίες θα καταβληθεί 
προσπάθεια εξάλειψή τους.
 . 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
       Συνεχίστηκαν οι συναντήσεις με θέμα την προβολή και προώθηση των Δωδεκανησιακών 
προϊόντων  στην  παροικία  μας.  Πρόσφατα,  η  κ  Χριστίνα  Ευθυμιάτου  από  την  Νάξο  και   η 
οικονομολόγος  από  το  Άστρος  Αρκαδίας  κ.  Χριστιάνα  Γαρδικιώτη   μας  ενημέρωσαν  για  τα 
γεγονότα της έκθεσης «ΖΩΟΤΕΚΝΙΚΑ», που έγινε στην Θεσσαλονίκη.  Αποφασίστηκε, για το 
διάστημα  μέχρι  το  προσεχές  καλοκαίρι,   ο  συνεχής  εμπλουτισμός  του  εκθετηρίου  της 
Δωδεκανησιακής Εστίας με προϊόντα, η στήριξη συμπατριωτών ασχολουμένων με παραδοσιακές 
συνταγές στην παροικία μας,  η κατά το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις  – 
εκθέσεις  στην Αττική  καθώς  και  η  δημιουργία  Κοινωνικής  Συνεταιριστικής  Επιχείρησης.  Θα 
υπάρχει συνεχής ενημέρωση στην Ιστοσελίδα μας, για το ποια προϊόντα θα μπορεί να βρίσκουν οι 
συμπατριώτες  στην Αθήνα και στον Πειραιά.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΟΝ  ΣΥΝΔΕΣΜΟ  ΑΙΓΥΠΤΩΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΕΤΕΙΟ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
      Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων (Σ.Α.Ε), το ΔΣ της 
Ομοσπονδίας μας αποφάσισε την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την ευκαιρία της 65ης επετείου 
της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου, την  Παρασκευή 1/3/2013 και ώρα  8μμ στο εντευκτήριο 
του Συνδέσμου, (3ης Σεπτεμβρίου 56)



ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ κ.  Κ. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟ
        Μετά το  «ποδαρικό» που μας έκανε ο συμπατριώτης βουλευτής Δωδεκανήσου ΝΔ κ. Μάνος 
Κόνσολας στην πρώτη συνεδρίαση του 2013, σειρά είχε ο συμπατριώτης – με Καρπαθιά μητέρα – 
βουλευτής  Α΄  Πειραιά  κ.  Κώστας  Κατσαφάδος.  Εκ  μέρους  του  ΔΣ,  ο  πρόεδρος  κ.  Γιάννης 
Φραγκούλης αφού ευχήθηκε στον βουλευτή για τη νέα χρονιά, έκανε μια σύντομη ενημέρωση σε 
τρέχοντα  θέματα  της  επικαιρότητας  που  απασχολούν  τους  απανταχού  συμπατριώτες  μας. 
Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών του ΔΣ και του κ. Κατσαφάδου σε ένα ιδιαίτερα θερμό 
κλίμα. Αποχωρώντας ο κ. Κατσαφάδος υποσχέθηκε ότι θα είναι κοντά μας, όσο οι συνθήκες του 
το επιτρέπουν και θα προσπαθήσει να βοηθήσει για την επίλυση των προβλημάτων μας. 


