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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ    8/10/2013  
 Παραβρέθηκαν: Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Βουρεξάκη Κατερίνα, 
(Κάλυμνος),  Καραϊτιανός  Γιάννης  (Κάρπαθος),  Ασβεστά  Φωτεινή  (Λέρος),  Σωτηριάδης 
Σωτήρης  (Καστελλόριζο,Υψηλάντη  Διονυσία  (Πάτμος),  Βενέτος  Γιάννης  (Αστυπάλαια), 
Πετρίδης  Φίλιππος  (Σύμη),  Τσούκας  Δημήτρης,  (εκπρόσωπος  Συλλόγου  Συμιακών  Νέων 
«ΝΙΡΕΑΣ»),  Τούρλος Φραγκίσκος, Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος), 
Απόντες: Κορκόνδειλα  Λιάνα  (Δωδεκανησιακή  Μέλισσα),  Οικονομίδου  Ισαβέλλα  (Χάλκη), 
Ευδαίμων Δέσποινα (Ρόδος),  Θυμανάκη Μαριάνθη (Κως), Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ΓΙΑ  ΟΣΑ  ΕΓΙΝΑΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
- Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας χειμερινής περιόδου 2013-2014, έγινε η καθιερωμένη 
ανταλλαγή ευχών σε μια χρονική συγκυρία, γεμάτη από προβλήματα, δυστυχώς περισσότερα 
από κάθε άλλη εποχή. Μεταξύ των γεγονότων της περιόδου Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, συνέβησαν 
και τα ακόλουθα: .  

- Η  Συνεταιριστική  Τράπεζα  Δωδεκανήσου  αποφάσισε  αύξηση  του  μετοχικού  της 
κεφαλαίου,  λεπτομέρειες  για την οποία,  μπορεί  κανείς  να βρει  στην ιστοασελίδα της 
Ομοσπονδίας μας και την αντίστοιχη της Τράπεζας. 

- Έφυγαν από τη ζωή, μεταξύ άλλων, η Ροδίτισσα Βάνα Τριανταφύλλου και ο Νισύριος 
Μανώλης Κοντοβερός,  για τη απώλεια των οποίων εκφράζονται τα συλλυπητήρια όλων των 
μελών του ΔΣ
- Στα πλαίσια της  διερεύνησης προώθησης και  προβολής Δωδεκανησιακών προϊόντων, 
είναι 

σε εξέλιξη επικοινωνία μελών της Ομοσπονδίας μας με τον ιδιοκτήτη τριών φούρνων σε Κω, 
Μήλο και Σαλαμίνα.

- Στο  εξειδικευμένο  τεύχος  Σεπτεμβρίου  του  εξειδικευμένου  περιοδικού  «ΚΤΙΡΙΟ» 
υπάρχει 

σημαντικότατη αναφορά στο έργο επισκευής του Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού Αγίας Μαρίνας Κάσου, 
που επιμελήθηκε ο συμπατριώτης μας αρχιτέκτονας κ. Φραγκίσκος Τούρλος.

- Βρίσκεται σε εξέλιξη η συλλογή έργων Ζωγραφικής και κειμένων παιδιών από τον 
Συλλ. των Απανταχού Καρπαθίων, τα οποία θα εκτεθούν σε ειδική εκδήλωση και θα 
βραβευθούν και τα παιδιά.
- Στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας, έχουμε αναρτήσει πληροφορίες για μια νέα 

μορφή επένδυσης, που αφορά στην καλλιέργεια  ΑΛΟΗ-ΒΕΡΑ στα νησιά μας, όπως μας 
ενημέρωσε ο συμπατριώτης μας γεωπόνος κ. Μιχάλης Χατζηκαντής.        

- Έγινε προφορική ενημέρωση  της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με την προγραμματιζόμενη 
εκδήλωση για την απονομή των Πανδωδεκανησιακών βραβείων ΜΟΣΚΟΒΗ, από τον 
Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου. Αναμένεται 
οριστικοποίηση του προγράμματος της εν λόγω εκδήλωσης, μετά από σχετική επιστολή που 
απέστειλε η Ομοσπονδία μας. 
- Ο πρώην Διευθυντής της Ακαδημίας Ρόδου, κ. Γιάννης Καλλιοτζής, προσέφερε στην 

Ομοσπονδία μας σημαντικό αριθμό αντιτύπων του έργου που συνέγραψε με θέμα την ιστορία 
της Ακαδημίας Ρόδου 1947 – 1991. Για το εν λόγω σημαντικότατο έργο, προγραμματίζονται 
ειδικές τελετές βράβευσης από την Ομοσπονδία μας και από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.   
- Υπάρχει ανάγκη διεύρυνσης δυνατότητας παροχής τροφής και στέγης στους ιατρούς 
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που  υπηρετούν  στα  νησιά  μας,  από  τους  αντίστοιχους  Δήμους,  ώστε  να  περιοριστεί  η  μη 
ανταπόκριση ιατρών σε προσκλήσεις του Υπουργείου για την πλήρωση κενών θέσεων. 

- Θα συνεχιστεί και φέτος, η  δράση συγκέντρωσης φαρμάκων και παραφαρμακευτικού 
υλικού στη Δωδεκανησιακή Εστία, που άρχισε από το 2012, προκειμένου να αποστέλλονται σε 
Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας, μετά από συνεννόηση με το προσωπικό των εν λόγω 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υλικού. 
- Για μια ακόμη φορά, θερμά συγχαρητήρια στον  Όμιλο Καρπαθίων Νέων, που 
οργανώνει  εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου στα γραφεία του Συλλ. 
Απανταχού Καρπαθίων  
- 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
Η κατάσταση των σχολείων των νησιών μας, ιδιαίτερα των μικρότερων,  είναι 

επιεικώς απελπιστική, με κυριότερα προβλήματα, την έλλειψη πόρων για λειτουργικά έξοδα και 
την έλλειψη διδακτικού προσωπικού. Οι καταλήψεις πολλών σχολείων συνεχίζονται και η 
απελπισία μαθητών και γονέων φουντώνει!
        Ενδεικτική η ακόλουθη αναφορά που αφορά στην Χάλκη: 
   «Μετά την συμβολική κατάληψη μιας ώρας του Δημαρχείου, οι μαθητές του Γυμνασίου και 
Λυκείου Χάλκης, προχώρησαν από το περασμένο Σάββατο 5 Οκτωβρίου σε κανονική κατάληψη 
του σχολείου τους. Τα αιτήματα των μαθητών αφορούν στην έλλειψη καθηγητών. Συγκεκριμένα 
λείπουν επτά καθηγητές (Δύο μαθηματικοί, Φυσικός, Πληροφορικός, Θεολόγος, Αγγλικών και 
Γαλλικών) εκ των οποίων οι περισσότεροι διδάσκουν και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 
στην  Γ'  Λυκείου  - για τα  οποία έως  τώρα  δεν  έχει  γίνει  ούτε  μια  ώρα.  Ενδεικτική  είναι  η 
συμπαράσταση του Δημάρχου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στην κινητοποίηση 
των  μαθητών,  αναφέροντας  κάποιοι ακόμα  και  τη  σκέψη  να  εγκαταλείψουν  το  νησί, 
μετακομίζοντας και μεταγράφοντας το παιδί τους στη Ρόδο για την καλύτερη προετοιμασία του. 
Η Ένωση Χαλκιτών Αθήνας - Πειραιά εκφράζει την βαθιά ανησυχία της για την πρωτόγνωρη 
αυτή  έλλειψη  εκπαιδευτικού  προσωπικού  σε  τόσο  ευαίσθητες  κοινωνικά  και  ανίσχυρες 
οικονομικά  κοινωνίες…»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
  -     Η ταμίας κ. Διονυσία Υψηλάντη ανέφερε ότι παραμένει η εκκρεμότητα καταβολής ποσών 
από  την  Περιφέρεια   Ν.  Αιγαίου,  που  αφορά  στους  λογαριασμούς  της  ΔΕΗ,  όπου 
περιλαμβάνονται τα ποσά του ΕΕΤΗΔΕ,  που αφορούν στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου επί της 
οδού Υψηλάντου 143-145 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
-

- Από το σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΗΣΙΟΥ» λάβαμε αναλυτικό 
πρόγραμμα των προσεχών εκδηλώσεών του, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. 
Συνοπτικά το πρόγραμμα:
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/10:      Συναυλία της χορωδίας «More House School Choir» στη καθολική 
εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στο Λαύριο, Αναχώρηση από Αθήνα 8 Π.Μ: .Η επιβίβαση στο 
πούλμαν θα γίνει στην Πλατεία Ρηγίλλης. Θα ακολουθήσουν: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από το 
Βιοτεχνικό, Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Μεσημεριανό «μεζεδάκι» στη περιοχή. 
Αναχώρηση από Λαύριο μμ. Συμμετοχή: € 25.Τηλεφωνικά 2103252012.
Τετάρτη, 6/11, 11πμ:     Ξενάγηση στο Μουσείο Μπενάκη –Κουμπάρη 1.Επίσκεψη της έκθεσης 
«Η τέχνη της φιλοξενίας. Διακοσμημένοι δίσκοι του 19ου αιώνα στην Ελλάδα και την Τουρκία». 



Μετά την ξενάγηση καφές στο κυλικείο του Μουσείου .Κόστος συμμετοχής: €15, .Συνάντηση 
έξω από την είσοδο του Μουσείου στις  11.00 πμ ακριβώς.
Τετάρτη, 27/11, 11 πμ:  Ξενάγηση στο τάγμα Προεδρικής Φρουράς,.Επίσκεψη με τη 
καθηγήτρια Λαογραφίας κυρία Κατερίνα Ζωγράφου Κορρέ στο τάγμα της Προεδρικής Φρουράς 
στην οδό Ηρώδου Αττικού όπου θα πληροφορηθούμε από υπεύθυνο της Φρουράς για την 
ιστορία των ευζωνικών ταγμάτων και για τον συμβολισμό της στολής των ευζώνων. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τα εργαστήρια κατασκευής και συντήρηση των ευζωνικών 
στολών.Μετά την ξενάγηση καφές στο κυλικείο του Μουσείου Μπενάκη.Συμμετοχή: 
€10 Δηλώσεις συμμετοχής: μέχρι την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου.Συνάντηση στις 11 πμ. Ακριβώς 
έξω από την είσοδο επί της Ηρώδου Αττικού.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
    Από τον συμπατριώτη μας, καθηγητή Δρ Μανώλη Μελά, λάβαμε το ακόλουθο μήνυμα 
σχετικά με το αίτημα για παραχώρηση  άδειας έρευνας Καρπάθου, για το οποίο αίτημα, η 
Ομοσπονδία μας απέστειλε επιστολή στον κ. Υπουργό, τον περασμένο Ιούνιο, χωρίς να λάβει 
καμία απάντηση. 

«Καλημέρα σας,
 Επισυνάπτω υπόμνημα προς Π. Παναγιωτόπουλο για εκ μέρους του παραχώρηση  άδειας 
έρευνας Καρπάθου ή για εισαγωγή στο ΚΑΣ, για τέταρτη φορά, με  κεντρικό επιχείρημα την 
έλλειψη συνεργασίας των δυο πλευρών  (Πανεπιστημίου και Εφοριών Ρόδου)! Επίσης 
επισυνάπτεται επιστολή μου  προς Προϊσταμένη Αρχαιοτήτων Ρόδου, ως ένδειξη του ότι το 
Πανεπιστήμιο  δείχνει πάντα καλή θέληση, καταβάλλοντας προσπάθεια για (πράγματι 
 απαραίτητη για την προστασία και μελέτη των αρχαίων) συνεργασία, η οποία  έχει δυο 
συνιστώσες: (1) θεσμική, με γέφυρα και διαμεσολάβηση  επιβεβλημένου από τον Νόμο 
υπηρεσιακού αρχαιολόγου, που 25 χρόνια τώρα  ποτέ δεν υπήρξε, και (2) διαδραστική 
συνεργασία που οφείλει να  περιλαμβάνει συνεχή διάλογο ανάμεσα στην Αρχαιολογική 
Υπηρεσία και τους  ντόπιους αρμόδιους φορείς και συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. 25 χρόνια 
τώρα  μονόλογος από την πλευρά των φορέων, πολιτιστικών κέντρων, συνεδρίων, 
 ημερίδων, πανεπιστημιακών αποστολών, με δεκάδες έγγραφα και υπομνήματα,  που όχι μόνο 
δεν οδήγησαν σε σωτήρια για τα αρχαία συζήτηση και δράση,  αλλά ούτε καν απαντήθηκαν. 
Χαρακτηριστικό, εντελώς πρόσφατο παράδειγμα,  το έγγραφό μας προς την Προϊσταμένη στη 
Ρόδο, που δεν έτυχε ούτε καν  απαντήσεως.
       Παράκληση να παρέμβετε άμεσα στον Π. Παναγιωτόπουλο (και όχι βέβαια σε  υπαλλήλους 
και παράγοντες), ή δυνατόν με προσωπική ακρόαση (τώρα μέσα  Σεπτέμβρη που εμφανίζεται 
πιο χαλαρό το Υπουργείο) και εάν αυτό δεν  καταστεί δυνατόν, με τηλεφώνημα. Κατά την 
άποψή μας είναι αδιανόητο να  συνεχίζεται αυτή διελκυστίνδα σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Δεν 
ζητούμε ούτε  χρήματα, ούτε να χτίσουμε πάνω σε αρχαία, δάση και αιγιαλούς. Αυτό που  ζητά 
το Πανεπιστήμιο και η ακριτική Κάρπαθος  είναι η προστασία της  αρχαίας κληρονομιάς (άρθρο 
24 Συντάγματος) και ταυτότητας στην  αποκαλούμενη από τους Τούρκους Τσέρπε που Τούρκοι 
αρχαιολόγοι ορέγονται  να την ανασκάψουν, η επιστημονική έρευνα (που προστατεύεται και 
από το  Σύνταγμα άρθρο 16, ιδιαίτερα των μελών ΔΕΠ, και η εκπαίδευση των  φοιτητών.  Τι 
άλλο να πει κανείς; Μπάφιασε η γλώσσα μιας. Έλεος πια!
 Όπως φαίνεται κάποιοι ριψοκινδυνεύουν, πέραν από ελληνικούς και ξένους  οργανισμούς, 
ποινικά δικαστήρια και φόρα, να βρεθούν ενώπιον ομοβροντίας  στη Βουλή, τις εφημερίδες και 
τους τηλεοπτικούς δέκτες. Και για ποιο  άραγε θέμα; Για μη παραχώρηση άδειας για συνέχιση 
και ολοκλήρωση (όχι  για καινούρια!) έρευνας από ακριτικό πανεπιστήμιο σε ακριτικό νησί. Ο 
 κόσμος θα διερωτηθεί: μα είναι άραγε αρχαιότητες τσιφλίκι των υπαλλήλων  αυτής της χώρας, 
έτσι ώστε να ενεργούν κατά το δοκούν με βάση τις  προσωπικές τους επιλογές και εμπάθειες. 
Εμείς ωστόσο δείχνουμε πάντα  σεβασμό απέναντί τους και πνεύμα συνεργασίας για το καλό 
των αρχαιοτήτων  μας.
 Με τιμή,  Μανόλης Μελάς




