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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 10/4/2013
Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα (Κάλυμνος), Καραϊτιανός Γιάννης (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
Συμιακών Νέων «ΝΙΡΕΑΣ»), Φασσουλέτος Γιάννης (πρόεδρος ομίλου Καρπαθίων Νεών)
Φραγκούλης Γιάννης.
Απόντες: Θυμανάκη Μαριάνθη (Κως), Ήσυχος Δημήτρης (Λέρος).
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

-

-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΣΗΜΕΡΑ:
- Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας στην φετινή παρέλαση στον Πειραιά για την
επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, ήταν εξαιρετική. Αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια στη νεολαία
μας, αλλά και στους γονείς που έφεραν τα μικρά παιδάκια, προσφέροντας εικόνες ιδιαίτερα
συγκινητικές.
- Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο του Πειραιά για την προετοιμασία των φετινών
εκδηλώσεων «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» και «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ», όπου η
Ομοσπονδία μας μαζί με όλα τα Δωδεκανησιακά Σωματεία θα λάβουμε μέρος
- Η αντιπρόεδρος μας κ. Κατερίνα Βουρεξάκη ήταν ομιλήτρια σε ημερίδα του Πανελλήνιου
Συλλόγου Φαρμακοποιών σχετικά με τα ομοιοπαθητικά φάρμακα.
- Το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω οργάνωσε τα εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής στο
Μουσείο Γουλανδρή με θέμα «Ιπποκρατική Ιατρική δια μέσου των αιώνων», όπου τα μέλη του
ΔΣ της Ομοσπονδίας μας παραβρέθηκαν καθώς και πολλοί συμπατριώτες μας.
- Η Δωδεκανησιακή Μέλισσα οργάνωσε αφιέρωμα με θέμα « 65 χρόνια Ελεύθερα
Δωδεκάνησα» στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Κηφισιάς
Ο πρόεδρος κ. Γιάννης Φραγκούλης μαζί με τον αντιδήμαρχο Κάσου κ. Γιώργο
Κουριαντάκη πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου, η οποία μεταξύ άλλων, επέδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την προσπάθεια μας της προώθησης τοπικών προϊόντων.
Κατά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες των Συλλόγων Νισυρίων και Κασίων, εκλέχθηκαν νέα
ΔΣ, στα μέλη των οποίων ευχόμαστε καλή επιτυχία και όσο το δυνατό στενότερη συνεργασία στις
δύσκολες ημέρες, που όλοι βιώνουμε.
- Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» βράβευσε τον Καλύμνιο κ. Φίλιππο Ολυμπίτη για τη
δημιουργία Κέντρου Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες στην Κάλυμνο. Η ιδιαίτερη αυτή
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Παλαιά Βουλή, παρουσία μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας
μας.
- Σχετικά με την αδυναμία σφαγής αιγοπροβάτων στα νησιά μας, εν όψει Πάσχα, λόγω
έλλειψης κτηνιάτρων, η Ομοσπονδία μας έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και στους λοιπούς αρμόδιους φορείς. Στη συνέχεια ο πρόεδρος κ. Γιάννης
Φραγκούλης, με την διπλή ιδιότητά του και ως διαχειριστής του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Κάσου, επισκέφτηκε τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου, με σκοπό την διερεύνηση
εξεύρεσης μόνιμης λύσης στο πρόβλημα. Προσωρινά, κατόπιν ενεργειών του αρμόδιου
Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα κ. Αντώνη Χατζηϊωάννου, θα υπάρξει λύση για την
περίοδο του Πάσχα. Ήδη, έχουμε την πρώτη καλή είδηση της δυνατότητας διάθεσης αμνοεριφίων

-

από την Αστυπάλαια στην παροικία μας. Περισσότερες πληροφορίες θα γνωστοποιηθούν και
μέσα από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας.
Λάβαμε επιστολή – πρόταση από την αγαπητή συμπατριώτισσα κ. Θεοδώρας ΒλέσσαΚορωναίου, για την διοργάνωση σεμιναρίου Δωδεκανησιακών χορών, όπου δάσκαλοι από τα
Δωδεκάνησα θα παρουσιάσουν τους χορούς και τις παραδόσεις του κάθε νησιού. Η πρόταση είναι
πολύ καλή και μετά από σχετική συζήτηση στο ΔΣ, αποφασίστηκε η διερεύνηση του καλύτρου
δυνατού τρόπου υλοποίησης
Λόγω της διακοπής δρομολογίων του Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ, χωρίς αντικατάσταση, δηλαδή,
αφήνοντας αποκομμένα τα νησιά μας Κάσος, Κάρπαθος και Χάλκη, συνυπογράψαμε επιστολή
διαμαρτυρίας που συνέταξε ο Όμιλος Καρπαθίων Νέων και αποφασίσαμε την περαιτέρω
προσπάθεια πίεσης, ώστε σε περιπτώσεις αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίων από το μοναδικό
πλοίο μιας γραμμής, να προβλέπεται αντικατάσταση από άλλο πλοίο.
Λάβαμε πρόσκληση από το ΔΣ του Συνδέσμου «Οι Φίλοι του ελληνικού νησιού και
της θάλασσας» για το Πασχαλινό «παζάρι», που θα οργανώσουν στο γραφείο τους,
Αλεξανδρουπόλεως 23, το Σάββατο 20/3, από 11πμ έως 7μμ, με χειροποίητες λαμπάδες,
πρωτότυπα πασχαλινά δώρα, σπιτικές λιχουδιές για την νηστεία και τις γιορτές, εορταστικές
συσκευασίες και πολλά άλλα
- Συνεχίζονται οι εργασίες καταγραφής και εκκαθάρισης του Αρχείου της Δωδεκανησιακής
Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας και της Εταιρείας Καρπαθιακών Μελετών, με την αμέριστη
συμπαράσταση του πρόεδρου της Δ.Ι.Λ.Ε. καθηγητή κ. Μανώλη Κωνσταντινίδη και των μελών
του ΔΣ της εταιρείας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Η ταμίας κ. Διονυσία Υψηλάντη ανέφερε ότι υπάρχει στασιμότητα στα οικονομικά θέματα
διότι αναμένονται ποσά εγκεκριμένα τόσο από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (συνδιοργάνωση 9/3),
όσο και από την Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου για τη διαφημιστική καταχώρηση στην
Ιστοσελίδα μας. Σχετικά με το θέμα των λογαριασμών της ΔΕΗ, μετά και την συγκέντρωση
όλων των αντιγράφων, θα σταλεί άμεσα επιστολή στον αντιπεριφερειάρχη κ. Φώτη Χατζηδιάκο,
προκειμένου να δρομολογήσει τις απαιτούμενες ενέργειες πληρωμής αυτών.

-

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.
- Στο άμεσο προσεχές μέλλον, προγραμματίζεται συνάντηση με τον Διευθυντή του
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα σύνδεσης του
Νοσοκομείου, μέσω Τηλεϊατρικής, με όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου
- Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Γιάννης Φραγκούλης θα έχει συνάντηση με τον νέο
πρόεδρο του ΕΚΑΒ κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη (αντιναύαρχο ε.α), προκειμένου να εξεταστεί η
δυνατότητα της όποιας συνδρομής της Ομοσπονδίας μας στο έργο του ΕΚΑΒ.
Συνεχίζεται η συγκέντρωση φαρμάκων στην παροικία μας, προκειμένου να δοθούν σε
οικονομικά ασθενέστερους συμπατριώτες στα νησιά μας και στην παροικία μας.
Εκκρεμεί ο καθορισμός της ημερομηνίας γενικής αιμοδοσίας από συμπατριώτες μας στην
Αττική, με ευθύνη του αντιπροέδρους μας Ιατρού κ. Γιάννη Καραϊτιανού.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- Στις προσεχείς εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά καθώς και του Πειραϊκού Συνδέσμου, θα
συνεχιστεί η προσπάθεια προβολής των Δωδεκανησιακών προϊόντων και παράλληλα θα γίνει
ανοικτή συνάντηση ενημέρωσης για άτομα που ασχολούνται ή που επιθυμούν να ασχοληθούν με
τα παραδοσιακά προϊόντα.
- Η Δωδεκανησιακή Μέλισσα οργάνωσε τετραήμερο προβολής και διάθεσης
Δωδεκανησιακών προϊόντων, στο εμπορικό κέντρο “ATHENS HEART” (Πειραιώς 180).

