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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ    9/1/2013  
 Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα  (Κάλυμνος), Θυμανάκη Μαριάνθη, Χαματζόγλου Βάντα 
(Κως),  Καραϊτιανός  Γιάννης,  Μαρούκλας  Παύλος  (Κάρπαθος),  Ευδαίμων  Δέσποινα  (Ρόδος), 
Υψηλάντη  Διονυσία  (Πάτμος),  Κορκόνδειλα  Λιάνα  (Δωδεκανησιακή  Μέλισσα),  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: Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), Ήσυχος Δημήτρης (Λέρος). 
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ:
- Λάβαμε επιστολή με ευχές από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κώου – Νισύρου κκ 

Ναθαναήλ   
- Ευχητήριες κάρτες λάβαμε από τη Δωδεκανησιακή Μέλισσα, από τον Αντιπεριφερειάρχη 

Πειραιά κ. Στ. Χρήστου και από τον συμπατριώτη μας ιατρό κ. Νικόλαο Μανούση. 
- Λάβαμε επιστολή από τον Όμιλο Καρπαθίων Νέων, με το νέο ΔΣ του Ομίλου και στείλαμε 

απαντητική επιστολή, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν ενεργά, όπως συνέβαινε και 
παλαιότερα, στα Δωδεκανησιακά δρώμενα της παροικίας μας. 

- Στείλαμε νέα επιστολή στον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλο, σχετικά με το αίτημα 
επαναλειτουργίας του πρακτορείου ΟΠΑΠ στην Κάσο. 

- Στείλαμε ευχαριστήρια επιστολή στον επίτιμο Δντη Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Κυριάκο 
Φίνα, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του βιβλίου του « Η οικονομική κρίση, ευκαιρία 
παραγωγικής αναδιάρθρωσης της δωδεκανησιακής οικονομίας» στη Δωδεκανησιακή μας 
βιβλιοθήκη

- Λάβαμε επιστολές από τον Συλλ. Απεριτών Καρπάθου και από τον Σύλλογο Μενετιατών, με 
αναφορές σε εκδηλώσεις – δραστηριότητές τους 

- Λάβαμε επιστολή του συμπατριώτη μας αρχιτέκτονα κ. Φραγκίσκου Τούρλου, σχετικά με 
θέματα που αφορούν επισκευές Ι.Ν. στην Κάσο

- Εκφράστηκε η ικανοποίηση όλων των μελών του ΔΣ  για την βράβευση του έργου του 
Μιλτιάδη Λογοθέτη  «Ο ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» από την Ακαδημία Αθηνών  

ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ
       Σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση, η κοπή της Πίτας της Ομοσπονδίας μας θα γίνει την 
Παρασκευή  1/2/2013.  Θα  συνδυαστεί  με  βραδινό  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
     Ο φετινός εορτασμός της επετείου θα πραγματοποιηθεί το διήμερο Σάββατο 9/3 και Κυριακή 
10/3. Εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Πειραϊκό Σύνδεσμο, όπου πρόεδρος του ΔΣ 
είναι η συμπατριώτισσά μας κ. Μαίρη Σορώτου – Τσανάκη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
       Ο  Πρόεδρος  κ.  Φραγκούλης  παρέδωσε  στα  μέλη  του  ΔΣ  αντίγραφα  του  ισχύοντος 
καταστατικού της Ομοσπονδίας μας καθώς και μία λίστα προτάσεων, που έχουν καταγραφεί σε 
παρελθούσες προσπάθειες τροποποίησης αυτού. Στόχος είναι η συγκέντρωση νέων προτάσεων 
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από  τα  Σωματεία  –  μέλη  της  Ομοσπονδίας  μας  και  η  πραγματοποίηση  μιας  έκτακτης 
καταστατικής συνέλευσης μέσα στο επόμενο τρίμηνο. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.   
      Ανακοινώνεται η δράση για την  συγκέντρωση φαρμάκων στην παροικία μας, σύμφωνα με 
σχετική απόφαση, 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. 
Στόχος μας είναι η δράση αυτή να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του Γενάρη 2013, 
«εκμεταλλευόμενοι» τις εορταστικές εκδηλώσεις και ιδιαίτερα τις Κοπές Βασιλόπιττας, όπου 
συγκεντρώνονται πολλοί συμπατριώτες. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
        Κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με 
θέμα  την  προβολή  και  προώθηση  των  Δωδεκανησιακών  προϊόντων  στην  παροικία  μας.  Στις 
συναντήσεις,  μεταξύ  άλλων  παραβρέθηκαν  από  τον  «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  ΑΝΕΜΟ»,  ο 
ευρωβουλευτής κ. Νίκος Χρυσόγελος, η κ Χριστίνα Ευθυμιάτου από την Νάξο και  ο κ. Ντίνος 
Φούντης από την Κάσο, Επίσης ο πρόεδρος της Ένωσης Χαλκιτών κ. Βαγγέλης Ηλιάδης, τα μέλη  
της πολιτιστικής ομάδας «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» κκ Ευδοκία Βουβάλη και Νίκος Παπαδόπουλος, η 
οικονομολόγος  από το  Άστρος  Αρκαδίας  κ.  Χριστιάνα Γαρδικιώτη,  καθώς  και  μέλη των  ΔΣ 
Δωδεκανησιακών φορέων.  Θα υπάρχει  συνεχής ενημέρωση στην Ιστοσελίδα μας,  για το ποια 
προϊόντα θα μπορεί να βρίσκουν οι συμπατριώτες  στην Αθήνα και στον Πειραιά.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
- Ο Πρόεδρος κ. Φραγκούλης, σε συνέχεια της ανακοίνωσης  για την δημιουργία 

ποδοσφαιρικής ομάδας «ΑΟ ΚΑΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» καλωσόρισε στο ΔΣ, 
τον συμπατριώτη κ. Μανώλη Κακομανώλη, ιδρυτή της ομάδας και τον προπονητή κ. 
Μανωλά από την Νάξο. Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά, η βούληση της Ομοσπονδίας 
μας για την  με κάθε δυνατό τρόπο συνδρομή της,  στην ανάπτυξη αθλητικών 
δραστηριοτήτων. 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΑΣ κ. ΜΑΝΟ ΚΟΝΣΟΛΑ
        Στην πρώτη συνεδρίαση του 2013, «ποδαρικό» μας έκανε ο συμπατριώτης βουλευτής 
Δωδεκανήσου ΝΔ κ. Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας αντάλλαξε ευχές και κέρασε γλυκά  όλους 
τους παρευρισκόμενους και στη συνέχεια έκανε μια σύντομη ενημέρωση σε τρέχοντα θέματα της 
επικαιρότητας που απασχολούν τους απανταχού συμπατριώτες μας. Επιπλέον, ζήτησε την 
συμπαράσταση όλων των μελών του ΔΣ και την αμφίδρομη ενημέρωση, ώστε να πετύχουμε το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στα κινά μας. προβλήματα.  Εκ μέρους του ΔΣ, ο πρόεδρος κ. 
Γιάννης Φραγκούλης αφού ευχήθηκε στον βουλευτή για τη νέα χρονιά, του υπενθύμισε ότι η 
Δωδεκανησιακή Εστία είναι ο φυσικός τόπος συσπείρωσης κάθε συμπατριώτη στην παροικία μας 
και όλοι θα πρέπει να επιδιώκουμε την συχνότερη δυνατή συνάντηση μεταξύ μας, ιδιαίτερα οι 
αιρετοί κάθε βαθμίδας, πολλοί από τους οποίους δεν γνωρίζουν ούτε τη διεύθυνσή μας…


