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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  8/02/2012 
 Παραβρέθηκαν: Ευδαίμων Δέσποινα (Ρόδος), Βουρεξάκη Κατερίνα  (Κάλυμνος), Ισαβέλλα 

Οικονομίδου (Χάλκη), Σωτηριάδης Σωτήρης (Καστελλόριζο), Τσούκας Δημήτρης, εκπρόσωπος 

Συλλόγου Νέων «ΝΙΡΕΑΣ» (Σύμη), Βενέτος Γιάννης (Αστυπάλαια), Φραγκούλης Γιάννης 

(Κάσος).   

Απόντες: Γιαννά Άννα (Κως), Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), Κορωναίου 

Άννα (Νίσυρος),  Κορκόνδειλα Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Υψηλάντη Διονυσία 

(Πάτμος), Καραϊτιανός Γιάννης (Κάρπαθος), Ήσυχος Δημήτρης (Λέρος). 

 Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ: 

1) O πρόεδρος κ. Γιάννης Φραγκούλης ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τον απολογισμό της 

εκδήλωσης της 3/2 (κοπή Πίττας, παρουσίαση βιβλίου Ν. Κωνσταντινίδη). 

2) Έγινε ενημέρωση για τις αρχαιρεσίες και την ανάδειξη νέου ΔΣ της Ένωσης Χαλκιτών Αθήνας 

- Πειραιά. 

3) Αναφέρθηκε η τηλεφωνική υποβολή αιτήματος διάθεσης της Δωδεκανησιακής Εστίας για 

ομιλία του υφυπουργού Τουρισμού κ. Γ. Νικητιάδη, την Δευτέρα 13/2, στις 7μμ. Η απάντηση 

ήταν θετική, δεδομένης της γενικότερης απόφασης παραχώρησης βήματος, σε όποιον 

συμπατριώτη πολιτικό το επιθυμεί. Η μόνη δυσκολία εστιάζεται στα λειτουργικά έξοδα της 

Δωδεκανησιακής Εστίας,  για τα οποία, παρά τις συνεχείς μας προτροπές, όλοι οι Δωδεκανήσιοι 

βουλευτές, περιφερειακοί σύμβουλοι, και λοιποί, αρνούνται να συμβάλλουν, δίνοντας την 

εντύπωση ότι είτε αδιαφορούν για την Δωδεκανησιακή παροικία, είτε, ακόμη χειρότερα,  ότι 

ενοχλούνται από την ύπαρξή μας… 

4) Εκκρεμεί η οριστικοποίηση της ημερομηνίας της παρουσίασης του έργου του του δρ Μιλτιάδη 

Λογοθέτη «ο Δωδεκανησιακός Τύπος (1848-2008) – Συμβολή στην νεότερη και σύγχρονη 

ιστορία της Δωδεκανήσου». 

 

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) και να δώσουν αίμα για τη Δωδεκανησιακή Τράπεζα αίματος.  

- Έγινε συζήτηση με τον διευθυντή του mpdclub – Περιφερειακό Δντη της ΑΧΑ  

Ασφαλιστικής για την δυνατότητα συνεργασίας της Ομοσπονδίας μας με την εν λόγω εταιρεία. 

Στόχος της Ομοσπονδίας μας, είναι η 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.  

 

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 απογοήτευσή 

όλων των μελών του ΔΣ, διότι ακόμη και στην κοπή της Βασιλόπιτας, που έγινε την Παρασκευή 

3/2, στο κέντρο «ΑΙΓΛΗ», αρκετοί επώνυμοι και μη «απέφυγαν» να πληρώσουν το ποσό των 

15€. 

 



 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2012 

      Συζητήθηκε διεξοδικά, η μέχρι σήμερα προετοιμασία για τις φετινές εκδηλώσεις της επετείου 

της Ενσωμάτωσης σε Αθήνα και Πειραιά, το Σαββατοκύριακο 10/3-11/3. Έχει υποβληθεί αίτημα 

προς τον Δήμο Πειραιά για την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου, το Σάββατο 10/3, εφόσον 

ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής του. Στις αμέσως προσεχείς ημέρες θα σταλεί επιστολή στα 

γραφεία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προκειμένου να δοθεί η άδεια για την δοξολογία στον Ι.Ν. 

Αγ. Γεωργίου Καρύτση την Κυριακή 11/3. Επίσης, γίνονται επαφές για την εξεύρεση ομιλητή, με 

προτίμηση σε καταγόμενο από Καστελλόριζο, για καθαρά Εθνικούς λόγους. Όσο αφορά στην 

εκτύπωση  - αποστολή προσκλήσεων και αφισών, στο εθιμοτυπικό κέρασμα των 

προσκεκλημένων και σε κάθε άλλη ενέργεια, που απαιτεί χρηματική δαπάνη, αυτή θα εξαρτηθεί 

απόλυτα από την χορηγία – στήριξη – ευαισθητοποίηση των κατεχόντων… 

     

 


