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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 16/12/2014
Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα, (Κάλυμνος), Οικονομίδου Ισαβέλλα (Χάλκη),
Βενέτος Γιάννης (Αστυπάλαια), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Υψηλάντη Διονυσία
(Πάτμος), Κορδίνα Μαρία (Ρόδος), Σιφουνιού Χρυσούλα (Αγαθονήσι), Καραϊτιανός
Γιάννης (Κάρπαθος), Αντύπα Μαριάνα, Νταλόγλου Νίκος (Λέρος), Κορκόνδειλα Λιάνα
(Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Μιχάλης Κύκκος Λουκάς (Καστελλόριζο), Σουλτανάκη
Μυρσίνη, Τούρλος Φραγκίσκος, Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος),
Απόντες: Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Ζερβάνου Λουκία (Κως), Πετρίδης Φίλιππος
(Σύμη), Τσούκας Δημήτρης, (εκπρόσωπος Συλλόγου Συμιακών Νέων «ΝΙΡΕΑΣ»).
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
19/11: Συνάντηση Προέδρου Ομοσπονδίας μας με Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου κ. Σπυρίδωνα Σπυρίδων για μια αλληλοενημέρωση και συζήτηση
πάνω στην πρόταση πραγματοποίησης ημερίδας ανάπτυξης του Πρωτογενή Τομέα.

22/11: Εκδήλωση προς τιμή καταξιωμένου ποιητή Δημήτρη Τσαλουμά, Λέρικης
καταγωγής, στη Δωδεκανησιακή μας Εστία.
30/11: Εκδρομή Ένωσης Καλυμνίων στον Μαραθώνα (Ξενάγηση- Γεύμα) –
Συμμετοχή Προέδρου Ομοσπονδίας μας:
α. στις επετειακές εκδηλώσεις νήσων ΒΑ Αιγαίου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2015»,

β. στην ετήσια εκδήλωση «ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ» Συλλ. Νισυρίων,
γ. στην ετήσια εκδήλωση «ΒΑΡΒΑΡΑ» Ένωσης Κώων
4/12: Έφυγε από την ζωή ο επίτιμος πρόεδρος του Συλλ. Δωδεκανησίων Β.
Ελλάδος Στέφανος Τηλιακός και η Ομοσπονδία μας έβγαλε σχετικό Ψήφισμα.
5-6-7/12: Φεστιβάλ Μελιού στο Σ.Ε.Φ. και Τουριστική έκθεση «ΕΧΡΟ 2014»στο
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ, με την συμμετοχή περιπτέρων από την Δωδεκάνησο.
6-7/12: Αγώνες καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο στον Άλιμο Αττικής, όπου για
ακόμη μια φορά κυπελλούχος Ελλάδας αναδείχτηκε ο ΓΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ
7/12: Παράκληση για τον προστάτη του Συλλ. Κασίων Αγ. Νικόλαο, στον ΙΝ Αγ.
Νικολάου στο Καβούρι Αττικής
12-13-14/12: Τριήμερη Χριστουγεννιάτικη εορταγορά Συλλ. Κασίων
14/12: Παράκληση για τον προστάτη της Ένωσης Καλυμνίων Αγ. Νικόλαο
- Νέο ΔΣ Συλλ. Συμιακών Ελευσίνας : ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Κουνελλές Θεόδωρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - Γεωργία Φράγκου ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - Λεβεντέρης Αλέξης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β - Μανώλακας Ευάγγελος ΤΑΜΙΑΣ - Γεωργία Αξιώτη
Μέλη: Κυπραίου Μάρω, Κατερίνα Σουγιουλτζή
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Έγινε μια πρώτη επικαιροποίηση των επιθυμητών αλλαγών στο ισχύον καταστατικό, με
μέριμνα της γραμματέα μας, νομικού, κ. Λιάνας Κορκόνδειλα και θα σταλεί, αρχές του
2015, μια πλήρης πρόταση στα Σωματεία – μέλη μας, ώστε να ακολουθήσει
καταστατική Συνέλευση για την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.
- Την 17/12, ο ΕΟΦ, στο ΔΣ του οποίου είναι μέλος η αντιπρόεδρος της
Ομοσπονδίας μας κ. Κατερίνα Βουρεξάκη, οργανώνει ημερίδα με θέμα τον
Ιατρικό Συνεδριακό Τουρισμό, στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας.
- Δημοσιεύτηκε νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για Αγροτικούς γιατρούς (ΥΠ.
ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Α2γ/Γ.Π.οικ.108132 // 12-12-2014) που αφορά και θέσεις σε
νησιά της Δωδεκανήσου: ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ, ΚΩΣ (4), ΝΙΣΥΡΟΣ,
ΚΑΣΟΣ (2), ΚΑΡΠΑΘΟΣ (4), ΛΕΙΨΟΙ, ΛΕΡΟΣ (9), ΠΑΤΜΟΣ, ΣΥΜΗ (2), ΤΗΛΟΣ,
ΧΑΛΚΗ
- Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των δέκα (10) γιατρών που διορίζονται σε νησιά της
Δωδεκανήσου, σύμφωνα με την προκήρυξη της 14-10-2014.
- Σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ, συμπατριώτη
μας κ. Χαρ. Πλάτση, διατυπώθηκε η έντονη ανησυχία από τις επιπτώσεις τυχόν
υλοποίησης της απόφασης αλλαγής της διοικητικής υπαγωγής Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων, από τα Νοσοκομεία στην ΥΠΕ, από 1/1/2015. Επίσης, αναφέρθηκε
και το επείγον του θέματος καθορισμού οργανογράμματος του νέου Νοσοκομείου
Καρπάθου
- Σε συνέχεια τηλεφωνικών επαφών με τον νέο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας κ. Ηλία
Ζωγραφίδη, στάλθηκε επιστολή με θέματα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, που
αφορούν στους απανταχού συμπατριώτες μας. Η επιστολή στάλθηκε και στον
εντετ. Περιφερ. Σύμβουλο για θέματα Υγείας κ. Ν. Καραμαρίτη
- Αναμένεται η οριστικοποίηση ημερομηνίας για την πραγματοποίηση αιμοδοσίας
στη Δωδεκανησιακή Εστία, για την επιτυχία της οποίας ελπίζουμε στην καθοριστική
συμβολή της νεολαίας μας
ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαβάσαμε τυχαία στην τοπική εφημερίδα «ΣΤΑΘΜΟΣ»,
την επιστολή προς τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος κ. Ι. Στουρνάρα, με αίτημα την
επαναλειτουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου. Το γεγονός αυτό, είναι
ελπιδοφόρο και ευχόμαστε να έχει θετική κατάληξη, διότι από την 8/12/13, ημέρα
αιφνιδίου κλεισίματος της Τράπεζάς μας,
μέχρι σήμερα, οι καταστροφές που
υπέστησαν οι απανταχού συμπατριώτες μας είναι μεγάλες, πολύ σοβαρότερες από το
κλείσιμο της ΔΑΝΕ, ενός αντιστοίχου εγκλήματος, που έπληξε όλους τους
Δωδεκανήσιους.
Ως ΔΣ, αισθανόμαστε την ηθική υποχρέωση να προσπαθήσουμε να ενημερωθούμε
έγκυρα για την εξέλιξη του όλου θέματος και στη συνέχεια να ενημερώσουμε τους
συμπατριώτες μας, όπως οφείλουμε.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Αναμένεται η αποδοχή των προσκλήσεων, που έχουν αποσταλεί από αρχές
Οκτωβρίου προς τους κκ Γ. Χατζημάρκο και Χ. Κόκκινο, με τις οποίες ζητήθηκαν
συναντήσεις γνωριμίας και αλληλοενημέρωσης, η τακτική πραγματοποίηση των οποίων
μόνο όφελος μπορεί να αποφέρει, για τους απανταχού συμπατριώτες μας.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Συνεχίζονται οι προσπάθειες επικοινωνίας με όλα τα Δωδεκανησιακά νομικά
πρόσωπα. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η εύρεσης χώρου για την ανάδειξη όλων των
Δωδεκανησιακών βιβλιοθηκών (της Δ.Ι.Λ.Ε, της Εταιρείας Καρπαθιακών Μελετών, του
Πολιτιστικού Ιδρύματος «Κλεόβουλος ο Λίνδιος», κλπ), το υλικό των οποίων
συνωστίζονται σε κιβώτια στο χώρο της Εστίας μας.

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
- Στάλθηκε επιστολή προς τον Δήμο Ροδίων, προτείνοντας την συνδιοργάνωση
πανηγυρικής εκδήλωσης στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά με την συμμετοχή της
Πειραματικής Χορωδίας του Δήμου Ροδίων, την 7 η Μαρτίου 2015, στα πλαίσια του
εορτασμού της 67ης Επετείου της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην παροικία μας,
- Λάβαμε επιστολή από τον κ. Κώστα Ασλανίδη από τη Λέρο, στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
«Ονομάζομαι Κώστας Ασλανίδης. Είμαι συνταξιούχος δάσκαλος και υπηρέτησα στη
Λέρο από το 1979 ως το 2012. Η σύζυγος μου (Πόπη Θεοδώρου) κατάγεται από τα
Νικειά της Νισύρου. Ασχολούμαι ερασιτεχνικά με τη ζωγραφική.
Πέρυσι παρουσίασα δουλειά μου με 50 υδατογραφίες και θεματολογία από το νησί της
Νισύρου, πρώτα (στο Μανδράκι) και μετά στη Ρόδο (στο Κατάλυμα της Γαλλίας, στην
οδό Ιπποτών). Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να γίνει παρουσίαση των έργων και στην
Αθήνα, όπου ζουν πολλοί Νισύριοι και Δωδεκανήσιοι, ίσως στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων για την Ενσωμάτωση.
Εν τω μεταξύ, επειδή έχω διατελέσει τα τελευταία 4 χρόνια της υπηρεσίας μου, ως
αποσπασμένος εκπαιδευτικός, Προϊστάμενος ΓΑΚ-Τοπικού Αρχείου Λέρου και έχω
πραγματοποιήσει κάποιες εκδηλώσεις-ομιλίες με θέματα γύρω από τα Δωδεκάνησα,
έχω να σας προτείνω ανάλογες Εκδηλώσεις – Παρουσιάσεις 50-60 λεπτών, στο
πλαίσιο δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας. Ενδεικτική θεματολογία:
1. «Η συμμετοχή των Λερίων & Δωδ/σίων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο»
2. «Το Α/Τ Βασίλισσα Όλγα – Η δράση του και η βύθισή του στα νερά της Λέρου»
3. Ο Λεριός ευπατρίδης Πάρης Ρούσσος και η συμβολή του στην προώθηση του
ζητήματος της Δωδεκανήσου στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων (1919)
4. ΓΑΚ - Τοπικό Αρχείο Λέρου (Ιστορικό – Συλλογές & Αρχεία – Δράσεις κλπ)
5. Πυργόσπιτα της Λέρου (ιδιότυπα κτίσματα των περασμένων αιώνων που χάνονται)
6. Η Λέρος κατά την Επανάσταση του 1821 μέσα από τις πηγές
Αναμένω τις δικές σας απόψεις-προτάσεις. Να είστε καλά. Με εκτίμηση,
Κώστας Ασλανίδης»
Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση της
προτεινόμενης έκθεσης σε συνεργασία με τον Συλλ. Νισυρίων και την Εταιρεία
Νισυριακών Μελετών.

