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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ      9/11/2012  
 Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα  (Κάλυμνος),  Ευδαίμων Δέσποινα (Ρόδος), Υψηλάντη 
Διονυσία  (Πάτμος),  Κορκόνδειλα  Λιάνα  (Δωδεκανησιακή  Μέλισσα),  Οικονομίδου  Ισαβέλλα 
(Χάλκη),  Καραϊτιανός  Γιάννης  (Κάρπαθος),  Σωτηριάδης  Σωτήρης  (Καστελλόριζο),  Τσούκας 
Δημήτρης, εκπρόσωπος Συλλόγου Νέων «ΝΙΡΕΑΣ» (Σύμη), Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Γιαννά Άννα (Κως), Ήσυχος 
Δημήτρης (Λέρος), Βενέτος Γιάννης (Αστυπάλαια), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), Συζητήθηκαν τα 
παρακάτω θέματα: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ:
- 25/10 : Λάβαμε επιστολή της Ένωσης Ροδίων Αθηνών – Πειραιώς , με θέμα τον ορισμό των 

αντιπροσώπων στην επικείμενη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες για το νέο ΔΣ.
- 28/10: Η Ομοσπονδία μας συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου της εθνικής 

μας εορτής στον Πειραιά.
- 7/11: Ιερά πανήγυρη Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στην Ελευσίνα, με ξεχωριστές 

εκδηλώσεις Συλλόγου Συμαίων Ελευσίνας και Ένωσης Δωδεκανησίων Ελευσίνας  
- Λάβαμε πρόσκληση για εκδήλωση Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, την Κυριακή 11/11.
- Λάβαμε πρόσκληση για την δοξολογία στον Άγιο Νικόλαο την 11/11 και την πολιτιστική 

εκδήλωση στην Ελληνογαλλική Σχολή του Πειραιά, που οργανώνει ο Κοινωνικός Σύλλογος 
Συμαίων «ο Πανορμίτης», εορτάζοντας τον πολιούχο του Συλλόγου. 

 
ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
  Ο Πρόεδρος  κ. Γιάννης Φραγκούλης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού των 
δράσεων της Ομοσπονδίας και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα 
ακόλουθα:
- Να προγραμματιστεί ανοικτή συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων των φορέων – μελών  μας, 

πρώην μελών του ΔΣ καθώς και ενεργών συμπατριωτών της παροικίας μας 
- Να γίνει νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων και προβλημάτων προς επίλυση
- Να γίνει έκκληση  - υπενθύμιση προς όλα τα Σωματεία – μέλη μας για συντονισμό – 

συνδιοργάνωση , κατά το δυνατό, διαφόρων εκδηλώσεων
- Να καταβληθεί προσπάθεια για την διάσωση του παροικιακού Τύπου

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕ ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ
      Όπως κάθε χρόνο, δυστυχώς, στάλθηκε πάλι επιστολή διαμαρτυρίας δεδομένου ότι κατά την 
τρέχουσα  χειμερινή  περίοδο,  τα  περισσότερα  δρομολόγια  προς  τα  νησιά  μας  δεν  έχουν 
ανταπόκριση –  υποχρεωτική διανυκτέρευση πριν τον τελικό προορισμό – και παράλληλα το 
κόστος όλων των εισιτηρίων αυξάνει συνέχεια, σε μια περίοδο που τα έσοδα όλων μας μειώνονται 
δραματικά. Επιπλέον, η ανανέωση των συμβάσεων για τις λεγόμενες άγονες γραμμές εκκρεμεί, 
προκαλώντας μεγάλη αβεβαιότητα και ανασφάλεια στους κατοίκους των νησιών μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.   
-       Αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση νέας ενημερωτικής συνάντησης για τα 

θέματα υγείας, αφού προηγουμένως ζητηθεί από τους Δήμους, τα Π.Π.Ι., τα Κέντρα Υγείας και τα 
Νοσοκομεία της Δωδεκανήσου, μια επικαιροποιημένη λίστα με τα προβλήματα τους.  

- Επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της Δωδεκανησιακής Τράπεζας αίματος με 
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πρόσκληση για αιμοδοσία όλων των συμπατριωτών της παροικίας μας, καθώς και συνεχή 
ενημέρωση όλων για τις ευνοϊκές παροχές της μοναδικής κάρτας Υγείας της Ομοσπονδίας μας 
(στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για όλα τα θέματα 
Υγείας)
- Λόγω της απαράδεκτης απόφασης για οικονομική επιβάρυνση στους ασθενείς που θα 

επισκέπτονται Νοσοκομεία, αποφασίστηκε ομόφωνα η αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας, 
επισημαίνοντας την ήδη τεράστια επιβάρυνση χρόνου και χρήματος σήμερα , των κατοίκων των 
νησιών μας για την πρόσβαση τους σε Νοσηλευτικά ιδρύματα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
- Η Ομοσπονδία μας πίεσε προς κάθε κατεύθυνση για την κατά το δυνατό ταχύτερη κάλυψη 

των κενών του διδακτικού προσωπικού στα νησιά μας, δεδομένου ότι δύο μήνες μετά την επίσημη 
έναρξη των μαθημάτων, υπάρχουν ακόμη ελλείψεις και το τραγικότερο είναι ότι διαθέτουμε 
μεγάλο αριθμό Δωδεκανησίων δασκάλων και καθηγητών, που ζουν αδιόριστοι στα νησιά τους, 
όπου υπάρχουν κενά στα σχολεία!!!!  Για την εξάλειψη του προβλήματος, θα πρέπει η όλη 
διαδικασία να γίνεται τον Ιούνιο, μόλις κλείνουν τα σχολεία, ώστε να υπάρχει όλος ο 
απαιτούμενος χρόνος εξάντλησης της λίστας του ΑΣΕΠ, όπως σωστά προβλέπει ο Νόμος και όχι 
να περιμένουμε στη μέση της σχολικής περιόδου να «μπαλώσουμε» τις τρύπες… 
Τα παιδιά της Τήλου, της Νισύρου, της Κάσου, του Καστελλόριζου, του Αγαθονησίου και 
πολλών άλλων μικρών νησιών, αναρωτήθηκε κανείς τι εναλλακτικές λύσεις έχουν, ιδιαίτερα όσα 
το καλοκαίρι καλούνται να δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις;

- Η καλή είδηση προέρχεται από την ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), όπου την 11/11 
πρόκειται να κάνει τα εγκαίνια του παραρτήματος της, στ Αφάντου της Ρόδου, χάρη και στις 
προσπάθειες του αγαπητού συμπατριώτη μας, Πρόεδρο της Σχολής κ. Γιάννη Χρυσουλάκη.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
       Αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση της περσινής προσπάθειας προβολής και προώθησης 
των  Δωδεκανησιακών  προϊόντων  στην  παροικία  μας,  λειτουργώντας  εκθετήριο  στη 
Δωδεκανησιακή μας Εστία και συμμετέχοντας σε Εκθέσεις – εκδηλώσεις διαφόρων φορέων στην 
Αττική. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση στην Ιστοσελίδα μας, για το ποια προϊόντα θα μπορεί να 
βρίσκουν οι συμπατριώτες  στην Αθήνα και στον Πειραιά.
         Από 5/11 και μέχρι 30/11, ο Δήμος του Πειραιά οργανώνει έκθεση «Ελιά και Λάδι» στο  
νεοκλασσικό κτίριο στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 91 κ΄ Κανθάρου. 

ΑΝΕΡΓΙΑ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
     Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2013-2016 και συγκεκριμένα 
στην παράγραφο ΣΤ.2 περί αναστολής προσλήψεων και διορισμών αναφέρεται ρητά ότι: "οι 
προσλήψεις και διορισμοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους δεν εμπίπτουν στον 
περιορισμό των προσλήψεων του άρθρου 11 του ν.3833/2010".  Με αφορμή την εν λόγω 
ρύθμιση, αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής προς τους Δήμους μας για να κοινοποιηθούν οι 
ανάγκες σε προσλήψεις, στην παροικία μας.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΙΛΤ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ
      Αποφασίστηκε ομόφωνα η αποστολή επιστολής προς την Ακαδημία Αθηνών, προτείνοντας τη 
βράβευση του τρίτομου έργου του αγαπητού συμπατριώτη μας Μιλτιάδη Λογοθέτη για τον 
Δωδεκανησιακό Τύπο. Αντίστοιχη επιστολή θα σταλεί και στον Σύλλογο Συμαίων, λόγω της 
θέσπισης τιμητικών διακρίσεων.

ΑΘΛΗΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
- Ο Πρόεδρος κ. Φραγκούλης ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την δημιουργία ποδοσφαιρικής 

ομάδας «ΑΟ ΚΑΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» και αποφασίστηκε η με κάθε δυνατό τρόπο 
συνδρομή της Ομοσπονδίας μας στην ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό, 



ζητήθηκε η συνδρομή τόσο του αθλητικογράφου συμπατριώτη μας κ. Νίκου Δελαγραμμάτικα όσο 
και του κ. Τόλη Τζιτζά, υπεύθυνου του Αθλητικού τμήματος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών. Και 
από τις δύο πλευρές, υπήρξε θετική ανταπόκριση, οπότε άμεσα θα κληθούν εκπρόσωποι της 
νεοσύστατης ομάδας για τα περαιτέρω.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
     Καταβάλλονται αγωνιώδεις προσπάθειες από όλα τα μέλη του ΔΣ για την εξασφάλιση των 
απολύτως απαραίτητων χρημάτων για τη λειτουργία της Δωδεκανησιακής Εστίας, καταφέρνοντας 
τουλάχιστον, να επανασυνδέσουμε το ρεύμα, αφού πετύχαμε διακανονισμό με τη ΔΕΗ… 
     Κάποιοι  από  τους  έχοντες  και  κατέχοντες  εξέφρασαν   «απορία»,  όταν  διάβασαν  την 
«κατάντια» μας στον τοπικό τύπο, παρότι κατά καιρούς έχουν γίνει αποδέκτες επιστολών μας. 
Παρ  όλα  αυτά,  αποφασίστηκε  η  εκ  νέου  υπενθύμιση  του  θέματος  προς  τους  βουλευτές 
Δωδεκανήσου και  προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ιδιοκτήτρια του ακινήτου που στεγάζεται η 
Δωδεκανησιακή Εστία.

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.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
          Για την «χειμερινή» περίοδο 2012-2013, αποφασίστηκε ένας λιτός προγραμματισμός 
δράσης, συνυπολογίζοντας τις νέες κοινωνικές συνθήκες, που διαμορφώνονται στην παροικία μας 
και  επηρεάζουν  καθοριστικά  τους  συμπατριώτες  μας.  Στο  άμεσο  προσεχές  μέλλον,  θα 
δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα εκδηλώσεων μέχρι τέλους 2012. 

    


