
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  15/1/2020

        Συμμετείχαν:   Καραϊτιανός  Γιάννης  (Κάρπαθος),  Λουκάς  Κύκκος,
(Καστελλόριζο),   Αφθονίδου Μαρία  (Δωδεκανησιακή  Μέλισσα),  Ζερβάνου  Λουκία,
(Κως),  Κορδίνα Μαρία (Ρόδος),  Πετρίδης Φίλιππος, Δραγουμάνος Αλέκος (Σύμη),
Ηρακλείδου  Σοφία  (Χάλκη),  Υψηλάντη  Διονυσία  (Πάτμος),  Χατζόπουλος  Χάρης,
Χατζηαντωνίου  Γρηγόρης,  (Σύλλογος  Δωδεκανησίων  Νέων),  Φούντης  Κ.  Γιάννης,
Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).

        Στη  συνεδρίαση  είχαν  προσκληθεί  και  οι  πρόεδροι  των  ΔΣ  των
Δωδεκανησιακών φορέων και παραβρέθηκαν: ο κ. Νίκος Κωνσταντινίδης ( πρόεδρος
της  Ομοσπονδίας   Παροικιακών  Σωματείων  Ρόδου  και  του  Συλλόγου  Κασιωτών
Ρόδου «ο Χαδιώτης» και αντιπρόεδρος του ΔΣ της Στέγης Γραμμάτων κ΄ Τεχνών
Δωδεκανήσου),  ο  κ.  Δημήτρης  Ήσυχος  (πρόεδρος  της  Πανελλήνιας  Ένωσης
Λερίων),  ο κ. Μανώλης Κολεζάκλης (πρόεδρος της Ένωσης  Ροδίων Αττικής), ο κ.
Βασίλης  Νικολαράς  (πρόεδρος  Συνδέσμου  Απανταχού  Καστελλοριζίων),  ο  κ.
Οδυσσέας Σακελλαρίδης  (πρόεδρος Συλλόγου Νισυρίων Αθηνών),  ο  κ.  Βαγγέλης
Ηλιάδης (αντιπρόεδρος της Ένωσης Χαλκιτών Αθήνας – Πειραιά)  και ο κ. Δημήτρης
Ματριεττάκης (αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου).  
 
                Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

       Συνέβησαν από την συνεδρίαση – τηλεδιάσκεψη  (8/1) μέχρι σήμερα:
13/1: Στείλαμε   νέα επιστολή στην 2η ΥΠΕ και στο Υπουργείο Υγείας, με τα 
προβλήματα Υγείας των νησιών μας.
14/1: Στείλαμε ευχαριστήρια επιστολή στην Αδελφότητα των Απανταχού Ολυμπιτών 
Καρπάθου, για την προσφορά  ημερολογίου στην Ομοσπονδία μας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
     Στα πλαίσια των προσπαθειών μας  για την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης
της Ομοσπονδίας μας και των λοιπών πολιτιστικών Σωματείων, εκτός από τις 
επιστολές που ήδη στείλαμε, προγραμματίζουμε : 
      α. Συνεχή προβολή μέσω ΜΜΕ των αιτημάτων μας, με δεδομένο ότι η σημερινή 
κατάσταση θα διαρκέσει τουλάχιστον και το 1ο 6μηνο του 2021. Πρακτικά δηλαδή, τα 
πολιτιστικά σωματεία, μπορούν να ελπίζουν σε είσπραξη κάποιων συνδρομών από 
το 2022. 
      β.  Αναβάθμιση της αλληλοενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας μας και προτροπή 
όλων των Δωδεκανησιακών φορέων για επαναλειτουργία των ιστοσελίδων τους και 
επικαιροποίηση των πληροφοριών. (ιστορικά στοιχεία, θέματα εργασίας, 
Δωδεκανησιακές επιχειρήσεις, κλπ)
      γ. Συνέχιση των συζητήσεων για την παρουσίαση της πρότασης δημιουργίας 
ηλεκτρονικού περιοδικού - εφημερίδας Δωδεκανησιακών Συλλόγων, σύμφωνα  με 
την πρόταση, που μας έστειλε ο αγαπητός συμπατριώτης μας κ. Νίκος 
Κωνσταντινίδης. Η εν λόγω πρόταση στάλθηκε στα απανταχού Δωδεκανησιακά 
Σωματεία και στα λοιπά πολιτιστικά σωματεία που εδρεύουν σε νησιά της 
Δωδεκανήσου, προκειμένου να υπάρξει μια όσο το δυνατό πληρέστερη ανταλλαγή 
απόψεων, με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σύγχρονου μέσου που θα 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις μας. Για το θέμα αυτό, έγινε αναλυτική συζήτηση με την 
συμμετοχή  των προέδρων των Δωδεκανησιακών Σωματείων, οι οποίοι είχαν 



προσκληθεί,  ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αλληλοενημέρωση, μέσα στα 
επιτρεπτά πλαίσια επικοινωνίας, λόγω της καραντίνας, που όλοι βιώνουμε. 
      

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΡΟΔΟΥ

ΘΕΜΑ:  "Δημιουργία ηλεκτρονικής εφημερίδας Δωδεκανησιακών Συλλόγων" 
     Η πρόταση μας είναι να έχουν φιλοξενία όλοι οι σύλλογοι και των Δωδεκανήσων.

1) 18 (Δεκαεπτά) οριζόντιες "μπάρες " με τα 12 νησιά, και 3 των τριών 
Ομοσπονδιών (Παροικιακών Αθηνών - Παροικιών Ρόδου - Συλλόγων Ρόδου) και 3 
των λοιπών απανταχού συλλόγων, δηλαδή Αμερικής - Αυστραλίας κλπ  
Σημείωση:. Στους Συλλόγους της Ρόδου μπορούν να φιλοξενηθούν και οι 
παροικιακοί σύλλογοι Κρητών, Θεσσαλών, Πελοποννησίων, Ποντίων κλπ Ρόδου και 
Αθηνών.  
       2) Η Κεντρική σελίδα θα ανανεώνεται συνεχώς και θα ανεβαίνουν όλες οι 
εκδηλώσεις Αθήνας και Πειραιά - Ρόδου και Νησιών.
       3) Θα υπάρχει ειδική στήλη κοινού ενδιαφέροντος, για Νόμους - Εγκυκλίους για 
Εργατικά - Ασφαλιστικά - Φορολογικά - Αναπτυξιακά θέματα κλπ
       4) Θα υπάρχει η δυνατότητα δύο ειδών διαφημίσεων: α) Στο κεντρικό menu 
(ακριβότερη) και β) σε κάθε ανακοίνωση ξεχωριστά (φθηνότερη).

Εκκρεμότητες:     
       1) Ονομασία: (προτείνεται) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ " 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ" -  αναμένουμε άλλες προτάσεις  
       2) Το κόστος δημιουργίας είναι 500,00 -600,00 ευρώ ( έχουμε προσφορές) 
Θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη δυνατή, γιατί πέραν του "στησίματος" ο ανάδοχος θα 
απασχοληθεί στο ξεκίνημα με πάρα πολλές παρεμβάσεις (Logo και επωνυμίες 
συλλόγων - τηλέφωνα επικοινωνίας - email - αρχικές ανακοινώσεις - αναρτήσεις 
κλπ)  
       3) Κόστος ετήσιας συντήρησης - καθημερινής διαχείρισης
       4) Επιλογή διαχειριστή (Έχουμε έτοιμη πρόταση) 

Οφέλη:     
       1) Ενδοεπικοινωνία - διασύνδεση συλλόγων
       2) Κατάργηση όλων των εντύπων - εφημερίδων (όπου υπάρχει επιθυμία και 
αδυναμία) 
       3) Άμεση διαδικτυακή ενημέρωση των απανταχού Δωδεκανησίων 
       4) Σύσταση Μητρώου των απανταχού "ενεργών" Δωδεκανησίων με την 
συμπλήρωση ειδικής "φόρμας προσωπικών στοιχείων" email - διευθύνσεις κλπ
       5) Τα έσοδα από τις διαφημίσεις θα διατίθενται για την συντήρηση της 
ιστοσελίδας και την κάλυψη των κοινών εξόδων.
       6) Αν υπάρχει πλεόνασμα θα αποφασίζουν οι Ομοσπονδίες για την διάθεση του 
       7) Άμεση δυνατότητα σύνδεσης της πλατφόρμας με τα "Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης"social media - face book - instagram - vider - twitter κλπ
       8) Προβολή μεγάλων εκδηλώσεων (Φεστιβάλ κλπ) 
       9) Προβολή τοπικών προϊόντων 
      10) Προβολή μουσικών δημιουργιών c.d. κλπ
      11) Προβολή πνευματικών και λοιπών Δωδεκανησίων δημιουργών.     



      12) Αξιοποίηση πολλών εθελοντικών δράσεων (Αιμοδοσίες - οικονομικές 
ενισχύσεις κλπ) 
      13) Αξιοποίηση "Ανθρώπινου Δυναμικού" των μελών μας (Ηλεκτρονικές 
ανταποκρίσεις - Φωτογραφίες - Χρονογραφήματα - Ευθυμογραφήματα κλπ) 
       14) Ειδική ανάρτηση της Ιστορίας των Νησιών μας 
       15) Ελκυστική πρόσκληση συμμετοχής των ΝΕΩΝ μελών των συλλόγων. (Οι 
νεολαίοι επιτέλους θα έχουν έναν άμεσο τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας) 
       16) Άμεση ενημέρωση των απανταχού Δωδεκανησίων και των φίλων της 
Δωδεκανήσου για Νόμους - εγκυκλίους κλπ κοινού ενδιαφέροντος (Ειδικές στήλες για
Εργατικά - Ασφαλιστικά - Φορολογικά - Αναπτυξιακά θέματα)  
       17) Προβολή - προώθηση αιτημάτων σε Φορείς - Υπουργεία κλπ
       18) Δυναμική προβολή του "Δωδεκανησιακού Στοιχείου" στην Επικράτεια και στο
εξωτερικό.   

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  ΠΡΟΤΑΣΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1) Μπάρες Ιστοσελίδας:  
1  η   Μπάρα:    «ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» (Με τρεις ενότητες: Ρόδου – Αθήνας – 
Νησιών – Αμερικής κλπ). Δυνατότητα άμεσης εμφάνισης όλων των επίκαιρων 
εκδηλώσεων με μεγάλη φωτογραφία ή αφίσα για τις μεγάλες κεντρικές εκδηλώσεις 
και μικρότερες φωτογραφίες για τις άλλες εκδηλώσεις τις οποίες όταν ο επισκέπτης 
τις κλικάρει να μεγαλώνουν.   
ΣΤΗΛΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΝΕΩΝ Σε αυτήν θα μπορούν να εκφράζονται οι νέοι της 
Ρόδου, της Αθήνας, του Πειραιά, των Δωδεκανήσων, του εξωτερικού, οι φίλοι τους.   
12 Μπάρες: (12 ΝΗΣΙΑ)  Κάθε «Μπάρα»  θα έχει τις παρακάτω ενότητες: π.χ. 
ΧΑΛΚΗ (1) Σύλλογος Χαλκιτών Ρόδου 2) Σύλλογος Χαλκιτών Αθηνών 3) Σύλλογος 
Χαλκιτών Ν. Χάλκης 4) Σύλλογος Χαλκιτών Αμερικής  κ.ο.κ.)  Σημ. α) Η Ρόδος θα 
έχει τις περισσότερες ενότητες.  
13  η   Μπάρα:    ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΡΟΔΟΥ:   Στους λοιπούς Συλλόγους της Ρόδου θα 
ενταχθούν ο Σύλλογος Κρητών, Ποντίων, Πελλοπονησίων, Θεσσαλών Ρόδου κλπ 
δηλαδή όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Ρόδου και μέλη της Ομοσπονδίας των 
Δωδεκανησιακών Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου      
14  η   Μπάρα:   Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου:  
15  η   Μπάρα:   ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Αθηνών (Δωδεκανησιακή Μέλισσα - Ίδρυμα 
Κλεόβουλος ο Λίνδιος κλπ) 
16  η   Μπάρα  : Δωδεκανησιακοί Σύλλογοι Αμερικής 
17  η   Μπάρα:   Δωδεκανησιακοί Σύλλογοι Αυστραλίας 
κ.ο.κ. 

2) Λοιπά Χαρακτηριστικά Ιστοσελίδας:  

   α. Δελτίο Επισκέπτη Ιστοσελίδας: (Όνομα, Επύθετο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, 
Επάγγελμα – Ασχολία, Τόπος καταγωγής, Διεύθυνση Διαμονής, email, Αριθμός 
κινητού τηλεφώνου, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου). Όποιος συμπληρώνει το δελτίο 
και οριστικοποιεί τα στοιχεία του θα ενημερώνεται αυτόματα το ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ  & ΦΙΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

    β. Αυτόματη σύνδεση Ιστοσελίδας με FACE BOOK 



γ.  Αυτόματη σύνδεση Ιστοσελίδας με INSTAGRAM  

δ.  Ειδική ενημερωτική θέση στο TWITTER 

ε.  Δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης όλων των κειμένων της Ιστοσελίδας  με 
Crome & Firefox, σε ξένη γλώσσα 

 στ. Δυνατότητα ανάρτησης video εκδηλώσεων, προβολών των νησιών, κλπ

3) Άμεση συνδρομή – βοήθεια  μελών και συλλόγων:  

  α. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
Χρειαζόμαστε ακριβή στοιχεία  Συλλόγων: Επωνυμία, Φωτο – logo, email, Πρόεδρος,
Διοικητικό Συμβούλιο, Οδός, Χαρακτηριστικά Συλλόγου, Σκοπός κλπ  
 
 β.  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΡΟΔΟΥ  
Χρειαζόμαστε ακριβή στοιχεία  Συλλόγων: Επωνυμία, Φωτο – logo, email, Πρόεδρος,
Διοικητικό Συμβούλιο, Οδός, Χαρακτηριστικά Συλλόγου, Σκοπός κλπ  

 γ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΡΟΔΟΥ  
Χρειαζόμαστε ακριβή στοιχεία  Συλλόγων: Επωνυμία, Φωτο – logo, email, Πρόεδρος,
Διοικητικό Συμβούλιο, Οδός, Χαρακτηριστικά Συλλόγου, Σκοπός κλπ  

 δ. "ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ" ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ   
Χρειαζόμαστε ακριβή στοιχεία  Συλλόγων: Επωνυμία, Φωτο – logo, email, Πρόεδρος,
Διοικητικό Συμβούλιο, Οδός, Χαρακτηριστικά Συλλόγου, Σκοπός κλπ  

4) Σε δεύτερη φάση χρειαζόμαστε από κάθε σύλλογο  

- Συνοπτικό ιστορικό Συλλόγων 

- Φωτογραφίες με αξιοθέατα των νησιών   

- Προγραμματισμό Δράσεων 

- Εκδόσεις που αφορούν το κάθε Νησί ξεχωριστά 

- Ξενοδοχεία Νησιών, τηλέφωνα,  

- Τρόποι μεταφοράς στα  νησιά 

- Video με τα αξιοθέατα των νησιών 

- Γλωσσικά ιδιώματα Νησιών 

- Γαστρονομικές συνήθειες των νησιών μας 

- Εκδόσεις που αφορούν το κάθε νησί ξεχωριστά  
  


