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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ    18/11/2014
 Παραβρέθηκαν: Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Βενέτος Γιάννης (Αστυπάλαια), Κορωναίου
Άννα  (Νίσυρος),  Υψηλάντη  Διονυσία  (Πάτμος),  Κορδίνα  Μαρία  (Ρόδος),  Σιφουνιού
Χρυσούλα (Αγαθονήσι), Μιχάλης Κύκκος Λουκάς (Καστελλόριζο), Φραγκούλης Γιάννης
(Κάσος), 
Απόντες: Βουρεξάκη Κατερίνα, (Κάλυμνος), Οικονομίδου Ισαβέλλα (Χάλκη), Ζερβάνου
Λουκία  (Κως),  Καραϊτιανός  Γιάννης  (Κάρπαθος),  Αντύπα  Μαριάνα  (Λέρος),
Κορκόνδειλα  Λιάνα  (Δωδεκανησιακή  Μέλισσα),  Πετρίδης  Φίλιππος  (Σύμη),  Τσούκας
Δημήτρης,  (εκπρόσωπος  Συλλόγου  Συμιακών  Νέων  «ΝΙΡΕΑΣ»).
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
7/11: Ιερά Πανήγυρη του προστάτη Αγ. Μιχαήλ Αρχαγγέλου Συλλ. Συμαίων Ελευσίνας
10/11: Τσάϊ Δωδεκανησιακής Μέλισσας 
12/11: Ομιλία Κασιώτη ιατρού κ. Γιάννη Αράπη – εκδήλωση Συλλ. Κασίων
16/11: Εορτασμός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμίτη – εκδήλωση Συλλ. Συμαίων

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.   
           Με αφορμή την παρουσία δύο νέων μελών στο ΔΣ της Ομοσπονδίας μας, της
κας Χρυσούλας Σιφουνιού (τ. Επάρχου Καλύμνου) και του κ. Μιχάλη Κύκκου Λουκά,
έγινε  μια  αναλυτική  συζήτηση  σχετικά  με  τα  χρόνια  σοβαρά  θέματα  Υγείας  που
απασχολούν  τους  συμπατριώτες  της  παροικίας  μας  καθώς και  τους  κατοίκους  των
νησιών  μας.  Αποφασίστηκε,  μεταξύ  άλλων,  να  πραγματοποιηθεί  ενημερωτική
συνάντηση  στην 2η  ΥΠΕ,  προκειμένου να  έχουμε μια έγκυρη πληροφόρηση για  την
πλήρωση κενών θέσεων ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα των νησιών μας. 
       Έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας, η έναρξη συνεργασίας
με  την  λογοθεραπεύτρια κ.  Βαλεντίνα  Λαμπρόγλου.  Στη  σχετική  ανακοίνωση
αναφέρεται  ότι   αρχίζουν  άμεσα  στη  Δωδεκανησιακή  Εστία  μας  (Υψηλάντου  143)
αξιολογήσεις κάθε Πέμπτη (2μμ – 9μμ) και Σάββατο (10πμ – 4μμ). Για όσους έχουν
πρόβλημα  με  τις  συγκεκριμένες  ημέρες  ή  και  για  οποιαδήποτε  άλλη  πληροφορία,
μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Λαμπρόγλου (valelamp@hotmail.com).

Αναμένεται η οριστικοποίηση ημερομηνίας για την πραγματοποίηση αιμοδοσίας 
στη Δωδεκανησιακή Εστία, για την επιτυχία της οποίας ελπίζουμε στην καθοριστική 
συμβολή της νεολαίας μας  

Βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση με συνεργαζόμενη  εταιρεία για την βελτίωση 
παροχών της κάρτας Υγείας, που προσφέρει η Ομοσπονδίας μας. Περισσότερες 
πληροφορίες  θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
    Με αφορμή το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στο σοβαρότατο πρόβλημα της 

έλλειψης διδακτικού προσωπικού,  ιδιαίτερα στα σχολεία των μικρότερων νησιών 
μας, η Ομοσπονδία μας έχει αποφασίσει και από προηγούμενες συνεδριάσεις του ΔΣ, 
να σταλεί επιστολή προς όλους τους συνυπεύθυνους (Υπουργείο Παιδείας, ΟΛΜΕ, 
κλπ) και να προγραμματιστεί επίσκεψη, ώστε να ασκηθεί πίεση για την εξεύρεση 
επιτέλους αποτελεσματικής λύσης.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
    Η  ταμίας  κ.  Διονυσία  Υψηλάντη   ανέφερε  ότι  στον  τραπεζικό  λογαριασμό  της
Ομοσπονδίας  μας,  υπάρχει  το  ποσό των 1111 ευρώ!  Οι  μέχρι  σήμερα οικονομικές
υποχρεώσεις έχουν τακτοποιηθεί.
       Σχετικά με τον απαράδεκτο Νόμο υπερφορολόγησης Νομικών προσώπων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  που απειλεί με την αφάνεια πολλά Σωματεία μέλη μας,
την  επόμενη   εβδομάδα,  θα  υπάρξει  συντονισμένη  αντίδραση  από  όλες  της
Ομοσπονδίες  του  Αιγαίου,  προκειμένου  να  διερευνήσουμε  τρόπους  αποφυγής  του
μοιραίου…. 

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.
     Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Γιάννης Φραγκούλης και η επίτιμος
πρόεδρος  μας  κ.  Θεμελίνα  Χαραλαμποπούλου  πραγματοποίησαν  επίσκεψη  στα
γραφεία  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου,  όπου  είχαν  εποικοδομητική
αλληλοενημέρωση με τον Γενικό Γραμματέα κ Σπυρίδωνα Σπυρίδων. Μεταξύ άλλων,
συζητήθηκε και συμφωνήθηκε η διοργάνωση ημερίδας για τον Πρωτογενή Τομέα, με
έμφαση στις ευκαιρίες απασχόλησης κατοίκων στα νησιά μας.
 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
     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. 

«Η ΖΩΣΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» - (ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
      Στα πλαίσια της πολύχρονης προσπάθειας της Ομοσπονδίας μας να προβάλει
τρόπους ανάπτυξης  απομακρυσμένων περιοχών,  όπως είναι  τα  περισσότερα  νησιά
μας, δημοσιοποιεί την ανάπτυξη ενός Υβριδικού Συστήματος με την επωνυμία «η ζώσα
Κοινότητα»,  το  οποίο  έχει  τη  δυνατότητα  να  παρέχει  τις  τρείς  βασικές  κοινωνικές
ανάγκες «Νερό, Επικοινωνία, Ηλεκτρισμός». Σε προσεχή εκδήλωση της Ομοσπονδίας
μας,  θα  γίνει  αναλυτική  παρουσίαση  του  εν  λόγω  συστήματος.  Περισσότερες
πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Με την ευκαιρία της αναφοράς στο
σοβαρότατο αυτό θέμα, επισημάνθηκε η αδικαιολόγητη καθυστέρηση εφαρμογής λύσης
στο  πρόβλημα  υδροδότησης  των  νησιών  μας,  με  τραγική  συνέπεια  την  συνέχιση
κατασπατάλησης  χρημάτων  για  την  μεταφορά  πόσιμου  νερού  μέσω  υδροφόρων
πλοίων

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
22/11: Συνδιοργάνωση με Δ.Ι.Λ.Ε., Στέγη Γραμμάτων κ΄ Τεχνών Δωδεκανήσου και 
Πανελλήνια  Ένωση  Λερίων, εκδήλωσης προς τιμή του καταξιωμένου ποιητή Δημήτρη
Τσαλουμά, Λεριακής καταγωγής 

        Αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής προς τον Δήμο Ροδίων, προτείνοντας  την
συνδιοργάνωση  πανηγυρικής  εκδήλωσης  στο  Δημοτικό  θέατρο  Πειραιά  με  την
συμμετοχή της Πειραματικής Χορωδίας του Δήμου Ροδίων, την 7η Μαρτίου 2015, στα
πλαίσια του εορτασμού της 67ης Επετείου της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην
παροικία μας,


