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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 18/04/2012
Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα (Κάλυμνος), Ευδαίμων Δέσποινα (Ρόδος), Κορκόνδειλα
Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Ασβεστά Φωτεινή (Λέρος), Καραϊτιανός Γιάννης (Κάρπαθος),
Τσούκας Δημήτρης, εκπρόσωπος Συλλόγου Νέων «ΝΙΡΕΑΣ» (Σύμη), Φραγκούλης Γιάννης
(Κάσος).
Απόντες: Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Ισαβέλλα Οικονομίδου (Χάλκη), Γιαννά Άννα (Κως),
Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος),
Σωτηριάδης Σωτήρης (Καστελλόριζο), Βενέτος Γιάννης (Αστυπάλαια),
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ:
1) Λάβαμε ευχαριστήρια επιστολή του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Λέρου, Καλύμνου και
Αστυπαλαίας κκ Παϊσσιου, σχετικά με τον εορτασμό της 64ης επετείου της Ενσωμάτωσης και
στείλαμε αντίστοιχη επιστολή με φωτογραφικό υλικό και βίντεο του διημέρου τα επετείου
2) Πραγματοποιήθηκαν γενικές συνελεύσεις και αρχαιρεσίες στον Σύνδεσμο των Απανταχού
Καστελλοριζίων και στον Σύλλογο Νέων Σύμης «ο ΝΙΡΕΑΣ» και αναμένεται η γνωστοποίηση
των μελών των νέων ΔΣ, μετά την συγκρότησή τους
3) Με αυξημένη συμμετοχή νεολαίας μας, η Ομοσπονδίας μας παρέλασε στους δρόμους του
Πειραιά, τιμώντας την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Είχε προηγηθεί δοξολογία στον Ι.Ν.
Αγίας Τριάδας, χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πειραιά
4) Την 27/3, ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Γ. Νικητιάδης δέχθηκε τα μέλη του ΔΣ της
Ομοσπονδίας μας στο Υπουργικό γραφείο του, για να ενημερωθεί για θέματα που απασχολούν
την Δωδεκανησιακή παροικία μας. Την επομένη, 28/3, ο κ. Νικητιάδης έκανε ομιλία στη
Δωδεκανησιακή Εστία με θέμα «Τουρισμός στα Δωδεκάνησα», όπου αναφέρθηκε κυρίως στις
προσπάθειες προσέλκυσης τουριστών του εξωτερικού. Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος
και μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε ο κίνδυνος υποβάθμισης και διακοπής λειτουργίας της
Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), αφού ούτε χρήματα διατίθενται
(το Οικοτροφείο έχει κλείσει προ πολλού) και παράλληλα η Σχολή γίνεται «μπαλάκι» μεταξύ
Υπουργείων Τουρισμού και Παιδείας (είναι γνωστή και η σχετικά πρόσφατη τραγική δήλωση
στην ΕΡΤ, της τότε Υπουργού Παιδείας κας Διαμαντοπούλου, για την ΑΣΤΕΡ!!!)
5) Την Μεγάλη Τετάρτη, διατέθηκαν στην Αθήνα, 700 αμνοερίφια από την Αστυπάλαια, μέσα
σε ένα 3ωρο! Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για μελλοντικές προσπάθειες
ενίσχυσης των παραγωγών της Δωδεκανήσου.
6) Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Φραγκούλης είχε τηλεφωνική επαφή με τον πρόεδρο του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Δωδεκανήσου «Κλεόβουλος ο Λίνδιος» κ. Παπαμαντέλο και την
επόμενη εβδομάδα θα γίνει συνάντηση μελών των δύο ΔΣ, για εξέταση δυνατότητας στενότερης
συνεργασίας.
7) Λάβαμε πρόσκληση από τον αγαπητό συμπατριώτη μας Γιάννη Μεγαλούδη, να παραστούμε
στο γάμο του, την ερχόμενη Παρασκευή 20/4 και όλο το ΔΣ του εύχεται ολόψυχα «βίον
ανθόσπαρτον»!
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.
Λόγω των πολλών σοβαρών θεμάτων, αλλά και των χρονίων εκκρεμοτήτων στον τομέα της
Υγείας, το ΔΣ της Ομοσπονδίας έκανε ομόφωνα αποδεκτή την νπρόταση του αντιπροέδρου
ιατρού Δρ Γιάννη Καραϊτιανού, για έκτακτη ενημερωτική – συντονιστική συνάντηση την
επόμενη Πέμπτη 26/4 και ώρα 8μμ στη Δωδεκανησιακή Εστία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Συζητήθηκε πάλι η συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας στις εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά.
Μετά από διαλογική συζήτης, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
α) 29/4: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ (ΠΛ. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ)
Η υπεύθυνη πολιτιστικών εκδηλώσεων κα Δέσποινα Ευδαίμων θα συντονίσει την παρουσίαση
του Δωδεκανησιακού χορευτικού συγκροτήματος
β) 15-18/6 : ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ (ΠΛ. ΚΟΡΑΗ)
Θα υπάρξει συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας, με τουλάχιστον ένα περίπτερο. Για την
περίπτωση, παρουσίασης χορευτικού συγκροτήματος, θα γένει σχετική διερεύνηση.
ΕΚΚΡΕΜΜΟΤΗΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Στάλθηκε επιστολή στον συμπατριώτη μας Δήμαρχο Κερατσινίου – Δραπετσώνας κ.
Λουκά Τζανή, για τη συνδρομή των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στην υλοποίηση των
μικροεπισκευών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των φθορών που έχουν παρουσιαστεί
στη Δωδεκανησιακή Εστία.
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «ΜΑΡΙΑ» ( μυθιστόρημα Άννας Ορφανού)
Ο Πρόεδρος κ. Φραγκούλης ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ, ότι σύμφωνα με προηγούμενη
απόφαση του ΔΣ, ζητήθηκε ένα αντίγραφο από την κ. Άννας Ορφανού για την καλύτερη δυνατή
προετοιμασία της παρουσίασης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Όπως σε κάθε συνεδρίαση, έγινε αναφορά στην κακή οικονομική κατάσταση της
Ομοσπονδίας μας, για την οποία, όλοι οι πολιτικοί της Δωδεκανήσου, εκπρόσωποι της
Βουλής και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, συνεχίζουν να αδιαφορούν προκλητικά για την
επιβίωση της Ομοσπονδίας μας.

