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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 28/1/2013
Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα (Κάλυμνος), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), Ευδαίμων
Δέσποινα (Ρόδος), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος), Οικονομίδου Ισαβέλλα (Χάλκη), Βασιλάκη
Σούλα, Χαραλάμπους Σοφία (Τήλος), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Βενέτος Γιάννης
(Αστυπάλαια), Σωτηριάδης Σωτήρης (Καστελλόριζο), Τσούκας Δημήτρης, εκπρόσωπος
Συλλόγου Νέων «ΝΙΡΕΑΣ» (Σύμη), Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Θυμανάκη Μαριάνθη (Κως), Κορκόνδειλα Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα),
Καραϊτιανός Γιάννης, (Κάρπαθος), Ήσυχος Δημήτρης (Λέρος).
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΣΗΜΕΡΑ:
- Λάβαμε επιστολές με προσκλήσεις για την κοπή Πίτας Δωδεκανησιακών και λοιπών
Σωματείων και στις περισσότερες από τις οποίες, υπήρξε εκπροσώπηση του ΔΣ της Ομοσπονδίας
μας
- Στείλαμε συγχαρητήρια επιστολή στον συμπατριώτη μας κ. Αντώνη Καμπουράκη για τον
διορισμό του ως μέλος του ΔΣ του Ε.Ο.Τ.
- Λάβαμε επιστολή από τον Σύλλογο Συμιακών Ελευσίνας, με το νέο ΔΣ του Συλλόγου και
στείλαμε απαντητική επιστολή, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν ενεργά στα
Δωδεκανησιακά δρώμενα της παροικίας μας.
ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ
Συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα για την κοπή της Πίτας της Ομοσπονδίας μας, που θα γίνει
την Παρασκευή 1/2/2013 και θα συνδυαστεί με γλεντάκι στο κέντρο «Μπαρμπαλάζαρος»
(Ζησιμοπούλου 24Α, Π. Φάληρο, www.barbalazaros.gr), ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε
συμπατριώτες και φίλους της Δωδεκανήσου να ξεφύγουν λίγο από τα σοβαρότατα και
πρωτόγνωρα προβλήματα που όλοι βιώνουμε
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Έγινε μια πρώτη συζήτηση για τον φετινό εορτασμό της επετείου, που θα πραγματοποιηθεί
το διήμερο Σάββατο 9/3 (6μμ: πολιτιστική εκδήλωση Πειραϊκό Σύνδεσμο, όπου πρόεδρος του ΔΣ
είναι η συμπατριώτισσά μας κ. Μαίρη Σορώτου – Τσανάκη) και Κυριακή 10/3 (11πμ:
Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Καρύτση).
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.
- Αποφασίστηκε η εντατικοποίηση της δράσης για την 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.
- Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και ο τόπος και ο χρόνος της πρώτης μαζικής
Δωδεκανησιακής αιμοδοσίας στην παροικίας μας, με την ενεργό συμπαράσταση των Συλλόγων
της Νεολαίας μας
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στις επόμενες ημέρες, θα υπάρχει μεγάλη ποικιλία Δωδεκανησιακών προϊόντων στην
παροικία μας. Λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν στην Ιστοσελίδα μας και μέσα από τον
παροικιακό και τοπικό τύπο.

