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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ    19/12/2012  
 Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα  (Κάλυμνος),  Ευδαίμων Δέσποινα (Ρόδος), Υψηλάντη 
Διονυσία (Πάτμος), Κορκόνδειλα Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), 
Κορωναίου  Άννα  (Νίσυρος),  Καραϊτιανός  Γιάννης  (Κάρπαθος),  Ήσυχος  Δημήτρης  (Λέρος), 
Βενέτος  Γιάννης  (Αστυπάλαια),  Σωτηριάδης  Σωτήρης  (Καστελλόριζο),  Τσούκας  Δημήτρης, 
εκπρόσωπος Συλλόγου Νέων «ΝΙΡΕΑΣ» (Σύμη), Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Θυμανάκη  Μαριάνθη  (Κως),  Οικονομίδου  Ισαβέλλα  (Χάλκη),  Πετρίδης  Φίλιππος 
(Σύμη). Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΣ
Σε ένα ιδιαίτερα καλό κλίμα και με ομόφωνη απόφαση όλων των νεοεκλεγέντων μελών έγινε 

η συγκρότηση του νέου ΔΣ, για την επόμενη διετία.  Στη συνέχεια συζητήθηκαν και διάφορα 
σημαντικά θέματα, που δεν θα μπορούσαν να περιμένουν την λήξη της  εορταστικής περιόδου.
       
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.   
      Αποφασίστηκε η ενημέρωση των συμπατριωτών μας, με όλους τους τρόπους, για τη 
συγκέντρωση φαρμάκων στην παροικία μας, προκειμένου να δοθούν σε οικονομικά 
ασθενέστερους  συμπατριώτες στα νησιά μας και στην παροικία μας.  Η διαλογή των φαρμάκων, 
η συνεννόηση με τα Κέντρα Υγείας των Νησιών μας και ο γενικότερος συντονισμός θα γίνει από 
τους αντιπροέδρους μας Ιατρό κ. Γιάννη Καραϊτιανό και φαρμακοποιό κ. Κατερίνα Βουρεξάκη. 
τα προβλήματα τους.  Στόχος μας είναι η δράση αυτή να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 
Γενάρη 2013, «εκμεταλλευόμενοι» τις εορταστικές εκδηλώσεις και ιδιαίτερα τις Κοπές 
Βασιλόπιττας, όπου συγκεντρώνονται πολλοί συμπατριώτες. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
        Στα πλαίσια της προσπάθειας της Ομοσπονδίας μας, της προβολής και προώθησης των 
Δωδεκανησιακών προϊόντων στην παροικία μας, το Σάββατο 22/12 και ώρα 11πμ, θα γίνει στη 
Δωδεκανησιακή μας Εστία, άτυπη συνεδρίαση συμπατριωτών μας, που ασχολούνται ενεργά με το 
θέμα. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση στην Ιστοσελίδα μας, για το ποια προϊόντα θα μπορεί να 
βρίσκουν οι συμπατριώτες  στην Αθήνα και στον Πειραιά.

ΒΙΒΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ι. ΦΙΝΑ
     Ο  κ. Φραγκούλης ευχαρίστησε δημόσια για την ευγενική προσφορά του, τον κ. Κ. Φίνα,  
επίτιμο Διευθυντή Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, που αφορά στο νέο του βιβλίο με τίτλο « Η 
οικονομική κρίση, ευκαιρία παραγωγικής αναδιάρθρωσης της δωδεκανησιακής οικονομίας»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΟΠΑΠ  ΣΕ  ΑΙΤΗΜΑ  ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ  ΣΤΗΝ 
ΚΑΣΟ
        Σε απάντηση αιτήματός μας,  για την επαναλειτουργία πρακτορείου ΟΠΑΠ στην Κάσο, 
όπου επί 8 και πλέον χρόνια το κράτος στερείται σημαντικών εσόδων λόγω του μονοπωλίου του 
παράνομου τζόγου, λάβαμε τα εξής «  … δεν εντάσσεται την περίοδο αυτή στα επιχειρηματικά 
σχέδια της ΟΠΑΠ ΑΕ, η χορήγηση νέων αδειών (;), συνεπώς δεν εξετάζονται σχετικές αιτήσεις. 
Η συγκεκριμένη απάντηση κρίνεται ως επιεικώς απαράδεκτη και μας υποχρεώνει, για άλλη μια 
φορά,  να χρησιμοποιήσουμε τα ΜΜΕ, την μοναδική πλέον αποτελεσματική εξουσία… 

    Κλείνοντας την συνεδρίαση όλα τα μέλη του ΔΣ αντάλλαξαν ευχές για τις Άγιες μέρες, που 
έρχονται και εύχονται ότι καλύτερο για τους απανταχού συμπατριώτες μας 
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 NEO   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
Πρόεδρος:  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ   (ΚΑΣΟΣ)
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΚΑΛΥΜΝΟΣ)
Β΄ Αντιπρόεδρος:  ΚΑΡΑΪΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΚΑΡΠΑΘΟΣ)
Γενικός Γραμματέας: ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑ ΛΙΑΝΑ (ΔΩΔΕΚΑΝ. ΜΕΛΙΣΣΑ)
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:  ΗΣΥΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΛΕΡΟΣ)
Ταμίας :ΓΙΑΝΝΕ -ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΠΑΤΜΟΣ)
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ (ΧΑΛΚΗ)
Έφορος Δωδεκανησιακής Εστίας :ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΡΟΔΟΣ)
Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: ΒΛΕΣΣΑ - ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΝΝΑ (ΝΙΣΥΡΟΣ)
Έφορος Σχέσεων με Σωματεία: ΒΕΝΕΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ)
Υπεύθυνος δραστηριοτήτων Νεολαίας : ΤΣΟΥΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ(ΝΕΟΙ ΣΥΜΗΣ)
Υπεύθυνοι  Επιστημονικών ερευνών – καταγραφής Δωδεκανησιακού Αρχείου: 
ΘΥΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΚΩΣ) - ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΣΥΜΗ)
Μέλη : ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΥΛΑ (ΤΗΛΟΣ) 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ)
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