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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 18/6/2013
Παραβρέθηκαν: Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Σακελλαρίδης Οδυσσέας (Νίσυρος), Βουρεξάκη
Κατερίνα, (Κάλυμνος), Καραϊτιανός Γιάννης Μαρούκλας Παύλος (Κάρπαθος), Υψηλάντη
Διονυσία (Πάτμος), Οικονομίδου Ισαβέλλα (Χάλκη), Ευδαίμων Δέσποινα (Ρόδος), Βενέτος
Γιάννης (Αστυπάλαια), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), Τσούκας Δημήτρης, (εκπρόσωπος
Συλλόγου Συμιακών Νέων «ΝΙΡΕΑΣ»), Φούντης Ντίνος, Τούρλος Φραγκίσκος, Φραγκούλης
Γιάννης (Κάσος),
Απόντες: Κορκόνδειλα Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Θυμανάκη Μαριάνθη (Κως),
Ασβεστά Φωτεινή (Λέρος), Σωτηριάδης Σωτήρης (Καστελλόριζο).
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:

-

Την Παρασκευή, 31 Μαΐου, η Ομοσπονδία μας και η Ένωση Κώων Αθηνών διοργάνωσαν
ομιλία του συμπατριώτη μας, Κώου καθηγητή κ. Θεόφιλου Μουζουράκη με τίτλο
«Θρηνώδη ποιήματα και στιχοπλακιές από τον καταστροφικό σεισμό της Κω της
23/04/1933» στη Δωδεκανησιακή Εστία.

-

Από την Παρασκευή 7/6 έως και την Δευτέρα 10/6, η Ομοσπονδία μας συμμετείχε με έξι
περίπτερα στην 3η Πειραϊκή Αμφικτιονία, στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι. Την
ημέρα των εγκαινίων, ομιλητής ήταν ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας και πρόεδρος
του Συλλόγου Απανταχού Καρπαθίων κ. Γιάννης Καραϊτιανός. Το Σάββατο 8/6, η
Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με όλους τους Δωδεκανησιακούς φορείς της παροικίας μας,
παρουσίασε χορούς από διάφορα νησιά της Δωδεκανήσου και επιπλέον προέβαλε βίντεο, με
στόχο την ευρύτερη δυνατή προβολή των νησιών μας, εν όψει και της καλοκαιρινής
περιόδου.

-

Την Κυριακή 9 Ιουνίου, η Ομοσπονδία μας και ο Σύλλογος των εν Ελλάδι Κασίων
διοργάνωσαν εκδηλώσεις στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων για την 189η επέτειο του
Ολοκαυτώματος της νήσου Κάσου.
- Την Τετάρτη 12 Ιουνίου, ο συμπατριώτης μας αρχιτέκτονας κ. Φραγκίσκος Τούρλος έκανε
την παρουσίαση «Μνημεία λατρείας και καθημερινότητας» στη Δωδεκανησιακή Εστία,
με βασική αναφορά στα έργα και στις εργασίες των μνημείων της Κάσου.
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.
- Η μη ανταπόκριση ιατρών σε προσκλήσεις του Υπουργείου για την πλήρωση κενών
θέσεων
επισημάνθηκε, για μία ακόμη φορά, από τους αντιπροέδρους μας Ιατρό κ. Γιάννη Καραϊτιανό
και φαρμακοποιό κ. Κατερίνα Βουρεξάκη. Βέβαια, η απροθυμία των ιατρών να πάνε στα
νησιά μας οφείλεται στις ελάχιστες προβλεπόμενες αμοιβές σε σύγκριση και με το
τεράστιο βάρος ευθύνης που θα αναλάβουν.
- Η δράση συγκέντρωσης φαρμάκων στη Δωδεκανησιακή Εστία, που άρχισε από το
2012, έχει ήδη αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα, γεγονός ενθαρρύνει τη συνέχιση της
όλης προσπάθειας. Μέχρι το τέλος Ιουνίου, θα γίνουν οι αποστολές φαρμάκων και
παραφαρμακευτικού υλικού, που έχουν συγκεντρωθεί και η συνέχεια της όλης προσπάθειας θα
αρχίσει από το φθινόπωρο.
- Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ΠΠΙ Ολύμπου Καρπάθου, το οποίο δυστυχώς στερείται
τόσο

ανθρώπινου δυναμικού, όσο και αναλωσίμων υλικών
.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
- Η ταμίας κ. Διονυσία Υψηλάντη ανέφερε ότι 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.
- Εκκρεμεί το αποτέλεσμα της διαμαρτυρίας για την επικείμενη απαράδεκτη νέα
φορολόγηση των Σωματείων μας. (παρ.31 του άρθρ. 9 του Νόμου 4110/2013, ΦΕΚ Α 23-12013)
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας προβολής και προώθησης των προϊόντων της
Δωδεκανήσου, αναμένεται απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα κ.
Αντώνη Χ΄΄ιωάννου, σχετικά με τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης του «Νέου
κανονισμού σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία στα μικρά νησιά
του Αιγαίου»
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο συμπατριώτης μας καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Εμμ.
Σακέλλης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ομιλία, που έκανε στο Παγκαρπαθιακό Συνέδριο
στην Όλυμπο της Καρπάθου την 20η Αυγούστου 2012.
Εξέφρασε τις επιφυλάξεις του, για το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και ψηφιστεί
νόμος του Ελληνικού Κράτους και μάλιστα νόμος με αυξημένη Ευρωπαϊκή ισχύ, που πολύ
δύσκολα θα επιδέχεται στο μέλλον τροποποίηση. Σύμφωνα με το εν λόγω νομοθετικό
διάταγμα, θα εκχωρηθούν κυριαρχικά δικαιώματα των ιδιοκτητών Ολυμπιτών σε ένα ξένο
προς την Κάρπαθο και ανεξέλεγκτο από τους ιδιοκτήτες της γης, νομικό πρόσωπο, τον Φορέα
Διαχείρισης, και μάλιστα χωρίς κανένα αντάλλαγμα.
Τόσο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γιάννης Φραγκούλης, όσο και ο αντιπρόεδρος και
πρόεδρος του Συλλ. Απανταχού Καρπαθίων κ. Γιάννης Καραϊτιανός διαβεβαίωσαν τον κ.
Σακέλλη, ότι θα αναλάβουν άμεσα ενέργειες, πρώτα ενημέρωσης για την σημερινή εξέλιξη του
όλου θέματος και κατόπιν πίεσης για την υλοποίηση απόφασης επιθυμητής από τους κατοίκους
του νησιού.

