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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ      20/06/2012  
 Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα  (Κάλυμνος), Ευδαίμων Δέσποινα (Ρόδος), Κορκόνδειλα 
Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Ισαβέλλα Οικονομίδου (Χάλκη), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), 
Τσούκας  Δημήτρης,  εκπρόσωπος  Συλλόγου  Νέων  «ΝΙΡΕΑΣ»  (Σύμη),  Υψηλάντη  Διονυσία 
(Πάτμος),  Σωτηριάδης Σωτήρης (Καστελλόριζο),  Βενέτος Γιάννης (Αστυπάλαια),  Φραγκούλης 
Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Βασιλάκη  Σούλα  (Τήλος),  Ήσυχος  Δημήτρης  (Λέρος),  Καραϊτιανός  Γιάννης 
(Κάρπαθος), Γιαννά Άννα (Κως), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος),  
 Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  –  ΣΧΟΛΙΑ  ΓΙΑ  ΟΣΑ  ΕΓΙΝΑΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
1) 23/5, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
2) 28/5, ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ «ΣΥΜΗ» ΚΑΙ «ΠΑΤΜΟΣ»
3) 30/5, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ
4) 8/6, ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ
5) 17/6, ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΝΕΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
6) Εκκρεμεί  η  γνωστοποίηση  των  μελών  των  νέων  ΔΣ,  όσων  Δωδεκανησιακών  φορέων, 

πραγματοποίησαν αρχαιρεσίες το τελευταίο δίμηνο. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.   

Η αντιπρόεδρος, φαρμακοποιός, κ. Κατερίνα Βουρεξάκη, ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ, 
σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο σοβαρότατο θέμα του «φαρμάκου», δηλώνοντας ότι είναι 
διαθέσιμη  για  τη  διευκόλυνση  κάθε  συμπατριώτη,  που  έχει  πρόβλημα  εξασφάλισης  των 
απαραίτητων φαρμάκων του. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
      Μετά  την  ομολογουμένως  επιτυχημένη  συμμετοχή  του  Δωδεκανησιακού  χορευτικού 
συγκροτήματος στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας χορού την 29/4,  στην Πλ. Κοραή, το 
ερχόμενο  τετραήμερο  (Παρασκευή22/6  έως  και  Δευτέρα  25/6),  η  Ομοσπονδία  μας  θα 
συμμετάσχει με περίπτερο, στην  2η Πειραϊκή Αμφικτυονία, όπου θα καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια προβολής  της Δωδεκανήσου. 
        Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για μια επιτυχημένη συμμετοχή, αφού, μεταξύ των άλλων, την  
οργάνωση  έχουν  αναλάβει  μέλη  της  Νεολαίας  της  παροικίας  μας,  που  κατά  κύριο  λόγο, 
απαρτίζουν τα χορευτικά  συγκροτήματα και  στηρίζουν πάντοτε την σωστή εκπροσώπηση της 
Δωδεκανήσου, σε κάθε δραστηριότητα στην Αττική. 
    Την  Παρασκευή 22/6, θα γίνει  το στήσιμο του περιπτέρου μας και  παρακαλούνται  όσοι 
μπορούν να βρίσκονται στην πλατεία Κοραή, το πρωί, ώρα 10πμ
 
ΕΚΚΡΕΜΜΟΤΗΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
          Εκκρεμεί η αποκατάσταση των φθορών που έχουν παρουσιαστεί στη Δωδεκανησιακή 
Εστία καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού, ώστε κατά την επόμενη χρονική περίοδο 2012-2013, 
να είναι δυνατή η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, χωρίς προβλήματα.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
       Όπως  σε  κάθε  συνεδρίαση,  έγινε  αναφορά  στην  κακή  οικονομική  κατάσταση  της 
Ομοσπονδίας μας και ειδικότερα:

- Αποφασίστηκε η αποστολή νέας επιστολής προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ιδιοκτήτρια 
του ακινήτου που στεγάζεται η Δωδεκανησιακή Εστία, προκειμένου να καταβάλει τουλάχιστον το 
χαράτσι  της  ΔΕΗ,  που  είναι  σε  εκκρεμότητα  και  που  μπορεί  να  προκαλέσει  τη  διακοπή 
ηλεκτροδότησης της Εστίας μας. 

- Το αμέσως προσεχές διάστημα θα υποβληθεί η φορολογική δήλωση της Ομοσπονδίας μας 
και υπάρχει η απαισιόδοξη πρόβλεψη υποχρέωσης καταβολής ποσού, γεγονός που δεν συνέβαινε 
τα προηγούμενα χρόνια, αλλά η σημερινή κατάσταση της χώρας μας προϊδεάζει για μια ακόμη 
δυσάρεστη έκπληξη!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
     Λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος, μέχρι τις καλοκαιρινές «διακοπές» της Ομοσπονδίας 
μας, αποφασίστηκε η διερεύνηση πραγματοποίησης μιας λιτής αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης ή 
και  μιας  μονοήμερης  εκδρομής  στην  Αίγινα,  συνδυάζοντας  και  ένα  προσκύνημα  στον  Άγιο 
Νεκτάριο. 
   Για  την  καλοκαιρινή  περίοδο,  αποφασίστηκε η προβολή – στήριξη των παραστάσεων της 
τραγωδίας «Τρωάδες»  του θεάτρου Ν. Αιγαίου, τόσο στα νησιά μας, όσο και σε Δήμους της 
Αττικής (από τέλος Αυγούστου).
   Για  την  «χειμερινή»  περίοδο  2012-2013,  θα  υπάρξει  έγκαιρα  προγραμματισμός  δρασης, 
συνυπολογίζοντας  τις  νέες  κοινωνικές  συνθήκες,  που διαμορφώνονται  στην παροικία  μας  και 
επηρεάζουν καθοριστικά τους συμπατριώτες μας.

    


