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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ    2  1/03/2012  
 Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα  (Κάλυμνος), Ισαβέλλα Οικονομίδου (Χάλκη), Γιαννά 
Άννα  (Κως),  Ευδαίμων  Δέσποινα  (Ρόδος),  Κορκόνδειλα  Λιάνα  (Δωδεκανησιακή  Μέλισσα), 
Πετρίδης  Φίλιππος  (Σύμη),  Κορωναίου  Άννα  (Νίσυρος),   Υψηλάντη  Διονυσία  (Πάτμος), 
Καραϊτιανός  Γιάννης  (Κάρπαθος),  Βενέτος  Γιάννης  (Αστυπάλαια),  Τσούκας  Δημήτρης, 
εκπρόσωπος Συλλόγου Νέων «ΝΙΡΕΑΣ» (Σύμη), Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Σωτηριάδης Σωτήρης (Καστελλόριζο), Ήσυχος Δημήτρης 
(Λέρος).

 Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ:
1) Έγινε αναλυτική συζήτηση για τον εορτασμό της 64ης επετείου της Ενσωμάτωσης 
Δωδεκανήσου. Υπήρξε γενική ικανοποίηση, παρά την προκλητική αδιαφορία της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των πολιτικών και των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δωδεκανησιακής 
καταγωγής. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη Διοίκηση του ΟΛΠ και στον Δήμο Αθηναίων, που παρείχαν 
όλες  τις  ευκολίες  αρμοδιότητάς  τους,  ώστε  να  μην  δημιουργηθεί  κανένα  πρόβλημα  στην 
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. Βέβαια, για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, δεν υπήρξε 
η  δυνατότητα  κεράσματος  ούτε  ενός  καφέ,  αφού  οι  επανειλημμένες  εκκλήσεις  προς  τους 
κατέχοντες αξιώματα συμπατριώτες μας δεν είχαν καμία ανταπόκριση. Ιδιαίτερη χαρά προκάλεσε 
σε όλους τους Δωδεκανήσιους της παροικίας μας, η παρουσία του σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κκ Παϊσσιου, ως εκπροσώπου του Πατριαρχείου μας, κατά 
το διήμερο των εκδηλώσεων. 
2) Έγινε αναφορά στην υπογραφή συνεργασίας της Ομοσπονδίας μας με την εταιρεία mpdclub, 
με στόχο την δυνατότητα απόκτησης μιας κάρτας από κάθε Δωδεκανήσιο, σε ανταγωνιστική τιμή, 
που  να  καλύπτει  αξιόπιστα  ένα   πρόγραμμα  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  με  πολλαπλές 
παράλληλες  παροχές   σε  συνεργαζόμενες  επιχειρήσεις  (ξενοδοχεία,  εστιατόρια,  εμπορικά 
καταστήματα), τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όσο και στα νησιά μας. 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
  Αποφασίστηκε  η  θετική  ανταπόκριση,  όπως  κάθε  χρόνο  στην  πρόσκληση  του 
Αντιπεριφερειάρχη  Πειραιά  για  την  συμμετοχή  της  Ομοσπονδίας  μας,  στις  εκδηλώσεις  στον 
Πειραιά (δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, παρέλαση). Η συνάντηση στην Εστία μας θα γίνει 
την  Κυριακή  25/3,  11πμ,  ώστε  στη  συνέχεια  να  πάμε  στο  χώρο  της  παρέλασης,  που  έχει 
προγραμματιστεί να αρχίσει 12.30μμ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
      Σύμφωνα με πρόσκληση του Δήμου Πειραιά και μετά από δύο ενημερωτικές συναντήσεις στο 
Δημαρχείο, η Ομοσπονδία μας προγραμματίζει να συμμετάσχει στις ακόλουθες εκδηλώσεις, για 
τις οποίες, θα υπάρξουν διευκρινήσεις στο άμεσο μέλλον:
29/4: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ (ΠΛ. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ)
15-18/6 : ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ (ΠΛ. ΚΟΡΑΗ)

ΕΚΚΡΕΜΜΟΤΗΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
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          Η αντιπρόεδρος  της  Ομοσπονδίας  μας,  κ.  Βουρεξάκη ανέλαβε την υποχρέωση της 
υλοποίησης των μικροεπισκευών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των φθορών που έχουν 
παρουσιαστεί

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» 
         Ο Πρόεδρος κ. Φραγκούλης διάβασε επιστολή του εντεταλμένου Περιφερειακού συμβούλου 
Καρπάθου –Κάσου κ Μιχάλη Ερωτόκριτου, για την παρουσία στην Παλαιά Βουλή του υπό 
έκδοση βιβλίου «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ» την  4/11/2012. Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή

  ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «ΜΑΡΙΑ» ( μυθιστόρημα Άννας Ορφανού)
   Ο Πρόεδρος κ. Φραγκούλης ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την πρόταση της κ. Άννας Ορφανού 
για την παρουσίαση του βιβλίου της. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και θα ζητηθεί ένα αντίγραφο 
από την συγγραφέα για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της παρουσίασης.

ΑΡΝΙΑ – ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΣΧΑ 
   Λόγω της αυξημένης ζήτησης ζώων από τα νησιά μας, τόσο από συμπατριώτες όσο  και από 
Δήμους της Αττικής, γίνεται διερεύνηση μέσω Αντιπεριφερειάρχη κ. Σ,. Παμπάκα, αρμόδιου για 
τον πρωτογενή Τομέα, για τη δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.   
Όπως σε κάθε συνεδρίαση, αναφέρθηκε η ανάγκη στήριξης της προσπάθειας αιμοδοσίας, 

προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα συνδρομής σε κάθε περιστατικό ασθενούς συμπατριώτη μας. 
Όσοι  μπορούν  πρέπει  να  πάνε άμεσα  είτε  στην  Αθήνα  (Άγιος  Σάββας),  είτε  στον  Πειραιά 
(Μεταξά)  να δώσουν αίμα για τη Δωδεκανησιακή Τράπεζα αίματος. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
       Έγινε αναφορά στην κακή οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας μας, σύμφωνα με τα  
στοιχεία,  που γνωστοποίησε η ταμίας κ.  Διονυσία Υψηλάντη και εκφράστηκε η απογοήτευση 
όλων των μελών του ΔΣ, διότι όλοι οι πολιτικοί της Δωδεκανήσου, εκπρόσωποι της Βουλής 
και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, συνεχίζουν να αδιαφορούν προκλητικά για την επιβίωση 
της Ομοσπονδίας μας.

    


