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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ    4/11/2014
 Παραβρέθηκαν: Βασιλάκη Σούλα (Τήλος),  Κορωναίου  Άννα  (Νίσυρος),  Βουρεξάκη
Κατερίνα,  (Κάλυμνος),  Κορκόνδειλα  Λιάνα  (Δωδεκανησιακή  Μέλισσα),  Υψηλάντη
Διονυσία  (Πάτμος),  Οικονομίδου  Ισαβέλλα  (Χάλκη),  Ζερβάνου  Λουκία  (Κως),
Καραϊτιανός Γιάννης (Κάρπαθος), Αντύπα Μαριάνα (Λέρος), Κορδίνα Μαρία (Ρόδος),
Τσούκας Δημήτρης, (εκπρόσωπος Συλλόγου Συμιακών Νέων «ΝΙΡΕΑΣ»), Σουλτανάκη
Μυρσίνη, Τούρλος Φραγκίσκος, Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος), 
Απόντες: Βενέτος  Γιάννης  (Αστυπάλαια),  Πετρίδης  Φίλιππος  (Σύμη),  Σωτηριάδης
Σωτήρης (Καστελλόριζο). Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ  κ.  ΒΑΣΙΛΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ.
        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο συμπατριώτης μας βουλευτής Δωδεκανήσου ΝΔ
κ. Βασίλης Υψηλάντης. Εκ μέρους του ΔΣ, ο πρόεδρος κ. Γιάννης Φραγκούλης  έκανε
μια σύντομη ενημέρωση σε τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας που απασχολούν τους
απανταχού συμπατριώτες μας. Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών του ΔΣ και του
Κ. Υψηλάντη σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Στο τέλος της συνεδρίασης, αποχωρώντας,
ο κ. Υψηλάντης υποσχέθηκε ότι θα είναι κοντά μας και με φυσική παρουσία, όσο οι
συνθήκες  του  το  επιτρέπουν,  συνεχίζοντας  τις  προσπάθειες   για  την  επίλυση  των
προβλημάτων μας. 

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
19/10: Παγκαρπαθιακός εορτασμός στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για την επέτειο των 
70 χρόνων από την επανάσταση της Καρπάθου, υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας μας.

- Εκδρομή Συλλ. Κασίων σε Χαλκίδα και Ωρωπό
- Συνέχιση σεμιναρίων πληροφορικής Ένωσης Λερίων (19/10 και 26/10)

22/10: Έναρξη μαθημάτων Η/Υ Συνδ. Καστελλοριζίων
24/10: Έναρξη κινηματογραφικών προβολών Συνδ. Καστελλοριζίων
28/10: Συμμετοχή Ομοσπονδίας μας στην παρέλαση στον Πειραιά, στα πλαίσια της 
επετείου της Εθνικής μας εορτής

- Ξενάγηση στην Πλάκα, γεύμα, εκδήλωση Ένωσης Καλυμνίων
1/11: Πάρτυ Νεολαίας στη Δωδεκανησιακή Εστία
2/11: Εκδρομή σε Μυκήνες, Ναύπλιο, Τολό Συλλ. Συμαίων

- «Παραδοσιακός Καστελλοριζιακός Γάμος» στον Πειραϊκό Σύνδεσμο
- Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης Συλλ. Κασίων στο BADMINGTON

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.   
- Αξιοποιώντας την παρουσία του βουλευτή μας κ. Υψηλάντη, επικοινωνήσαμε 

τηλεφωνικά  με  τον  διοικητή  της  2ης ΥΠΕ  και  λοιπούς  υπηρεσιακούς   παράγοντες,
προκειμένου να ενημερωθούμε για πλήρωση κενών θέσεων ιατρών στα Νοσηλευτικά
Ιδρύματα των νησιών μας. Η γενική εντύπωση ήταν καλή, αφού υπάρχει ανταπόκριση
στις νέες διακηρύξεις,  δεδομένων και  των επιπρόσθετων κινήτρων (στέγη και  τροφή
στους  ιατρούς  από τους  Δήμους,  κλπ).  Σε  συνάντηση  στην έδρα της  2ης ΥΠΕ,  την
ερχόμενη εβδομάδα, αναμένουμε συγκεκριμένες δηλώσεις τοποθετήσεων προσωπικού,
τις οποίες και θα κοινοποιήσουμε άμεσα.

- Σε συνεργασία με την λογοθεραπεύτρια κ. Βαλεντίνα Λαμπρόγλου, αρχίζουν 
άμεσα στη Δωδεκανησιακή Εστία μας (Υψηλάντου 143)  αξιολογήσεις κάθε Πέμπτη
(2μμ  –  9μμ)  και  Σάββατο  (10πμ  –  4μμ).  Για  όσους  έχουν  πρόβλημα  με  τις
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συγκεκριμένες  ημέρες  ή  και  για  οποιαδήποτε  άλλη  πληροφορία,  μπορείτε  να
επικοινωνείτε με την κ. Λαμπρόγλου (valelamp@hotmail.com)
- Αρχές Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία 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 πρωτοβουλία του βουλευτή μας κ. Υψηλάντη, επικοινωνήσαμε με τον Δντη 

Β΄ βαθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου κ. Παπαδομαρκάκη για το σοβαρότατο 
πρόβλημα της έλλειψης διδακτικού προσωπικού, που παραμένει  άλυτο, ιδιαίτερα 
στα σχολεία των μικρότερων νησιών μας. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός του 
μεγάλου αριθμού  αδιόριστων εκπαιδευτικών,  μονίμων κατοίκων των νησιών μας, οι 
οποίοι παραμένουν αδιόριστοι, λόγω του γεγονότος ότι είναι χαμηλά στην επετηρίδα, 
παρά το γεγονός, ότι δεν βρίσκονται αδιόριστοι εκπαιδευτικοί να αποδεχτούν τον 
διορισμό τους στα ακριτικά νησιά μας, επιλέγοντας οι «υπεύθυνοι» του Υπουργείου να 
αφήνουν κενά! Αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί επιστολή της Ομοσπονδίας προς 
όλους τους συνυπεύθυνους (Υπουργείο Παιδείας, ΟΛΜΕ, κλπ) και να προγραμματιστεί 
επίσκεψη, ώστε να ασκηθεί πίεση για την εξεύρεση επιτέλους αποτελεσματικής λύσης.
       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
    Η  ταμίας  κ.  Διονυσία  Υψηλάντη   ανέφερε  ότι  στον  τραπεζικό  λογαριασμό  της
Ομοσπονδίας  μας,  υπάρχει  το  ποσό των 1120 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 επισκεφτούμε το γραφείο του βουλευτή μας κ.  Υψηλάντη,
προκειμένου να διερευνήσουμε τρόπους αποφυγής του μοιραίου…. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
     Αρχές Οκτωβρίου στάλθηκαν επιστολές 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.
 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
     Μετά την διαπίστωση της εύρεσης χώρου για την συγκέντρωση όλων των 
Δωδεκανησιακών αρχείων  (της Δ.Ι.Λ.Ε, της Εταιρείας Καρπαθιακών Μελετών, του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος «Κλεόβουλος ο Λίνδιος», κλπ), βρίσκονται σε εξέλιξη 
διαβουλεύσεις τόσο για την διαμόρφωση των χώρων της Εστίας μας, όσο και για την 
χρήση χώρων στο ίδιο κτήριο. 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: 
   Λόγω της δύσκολης κατάστασης που περνάμε όλοι οι συμπατριώτες, ιδιαίτερα στην 
παροικία μας, καταβάλλεται προσπάθεια και μέσω της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας 
μας, η ενημέρωση όλων για θέσεις εργασίας και προγράμματα που αφορούν σε 
ανέργους. 
   Επίσης, με προτροπή πολλών συμπατριωτών μας, θα προστεθεί θεματολογία σχετικά
με παραδοσιακές Δωδεκανησιακές συνταγές, Δωδεκανησιακά προϊόντα και 
πληροφορίες για το που θα μπορεί κανείς να τα βρίσκει στην ευρύτερη περιοχή της 
Αττικής.



ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Λόγω του απαράδεκτου γεγονότος της ομηρίας του Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ στη Ρόδο επί 4 
μέρες, ο κ. Υψηλάντης προσπάθησε να επικοινωνήσει  με υπηρεσιακούς παράγοντες 
των Υπουργείων Ναυτιλίας και Οικονομικών, προκειμένου να μάθουμε τι επιτέλους θα 
γίνει, χωρίς αποτέλεσμα. Την επομένη (5/11) ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. 
Φραγκούλης μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μικρών Κυκλάδων κ. Πασχάλη 
Συρίγο, μετέβησαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου τους ανακοινώθηκε επίσημα ότι το 
όλο ζήτημα τακτοποιήθηκε και ότι αναμένεται ο απόπλους του Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ, την 
4μμ, πληροφορία που ευτυχώς επαληθεύτηκε!

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

, 


