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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας μας»

         Την  Δευτέρα  12   Ιουνίου,  πραγματοποιήθηκε  η  ετήσια  Γενική
Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας, στη Δωδεκανησιακή Εστία στον Πειραιά,
στην  οποία  παραβρέθηκαν  οι  αντιπρόσωποι  των  Σωματείων  μελών  της
Ομοσπονδίας και μέλη ΔΣ Δωδεκανησιακών Σωματείων. Με την έναρξη της
Συνέλευσης,  ο  πρόεδρος  κ.  Γιάννης  Φραγκούλης,  ευχαρίστησε  τους
παρευρισκόμενους  και  ιδιαίτερα  το  απερχόμενο  μέλος  του  ΔΣ  κ.  Κύκκο
Λουκά, εκπρόσωπο  του  Συνδέσμου  Καστελλοριζίων,  την  τ.  Έπαρχο
Καλύμνου  κ.  Χρυσούλα  Σιφουνιού,  τα  μέλη  της  Πολιτιστικής  Ομάδας
Αρχιπέλαγος κκ Ευδοκία Βουβάλη και Νίκο Παπαδόπουλο και τον χωρικό
Αντιπεριφερειάρχη  Δωδεκανήσου  κ.  Χαράλαμπο  Κόκκινο,  ο  οποίος
ανταποκρίθηκε στην ανοικτή επιστολή πρόσκληση, που είχε σταλεί προς όλα
τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να γίνει μια συζήτηση
αλληλοενημέρωσης  πάνω  στα  θέματα  που  απασχολούν  τους  απανταχού
συμπατριώτες μας,   με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης. 

        Ο κ.  Φραγκούλης,  αφού ευχαρίστησε  όλους  όσους  βοήθησαν  και
βοηθούν τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας, τόνισε μεταξύ άλλων:
        «Λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης που όλοι βιώνουμε τα τελευταία
χρόνια,  η Ομοσπονδία μας προσπαθεί να υλοποιεί στοχευμένες δράσεις σε
νευραλγικούς τομείς, όπως, της Υγείας, και της Απασχόλησης. Συγκεκριμένα,
προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή βοήθεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
σε συμπατριώτες της παροικίας μας και σε όσους έρχονται από τα νησιά μας.
Για  την  Απασχόληση,  και  ιδιαίτερα  για  τη  νεολαία  μας,  από  φέτος  θα
μπορούμε να προσφέρουμε 14 υποτροφίες και  σημαντικότατη έκπτωση σε
λοιπούς  Δωδεκανήσιους  θέλουν  να  φοιτήσουν  στα  ΙΕΚ  ΟΜΗΡΟΣ.
Αισθανόμαστε  ιδιαίτερη  ικανοποίηση  να  βλέπουμε  τους  νέους  μας  να
έρχονται  στη  Δωδεκανησιακή  Εστία,  να  συμμετέχουν  μαζικά  στις
πολιτιστικές μας εκδηλώσεις και το βασικότερο όλων, να προσφέρουν αίμα
στη  Δωδεκανησιακή  Τράπεζα  αίματος,  που  ίδρυσε  ο  αγαπητός  μας
συμπατριώτης  και  αντιπρόεδρος  του  ΔΣ  της  Ομοσπονδίας  μας  κ.  Ι.
Καραϊτιανός,  η  συμβολή  της  οποίας  είναι  κυριολεκτικά  θέμα  ζωής  και
θανάτου για  κάθε συμπατριώτη, που έχει ανάγκη ιατρικής περίθαλψης
        Σημαντικότατη υπήρξε η ανακήρυξη από την Βουλή των Ελλήνων, κατά
την ειδική συνεδρίαση της 1/3,  του 2017 ως έτους Δωδεκανήσου,  με την
ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 χρόνων Ελεύθερα Δωδεκάνησα.   Δυστυχώς
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μέχρι  σήμερα,  παρ΄  ότι  βρισκόμαστε  στα μέσα του χρόνου,  δεν έχει  γίνει
κανένας  συντονισμός   για  πραγματοποίηση  ανάλογων  εκδηλώσεων,  παρά
μόνο  μεμονωμένες  συναντήσεις  και  ανταλλαγές  αλληλογραφίας  μεταξύ
κάποιων συναρμόδιων… Η Ομοσπονδία μας, με την από 14/4 επιστολή της
απέστειλε τις προτάσεις της στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, αλλά μέχρι σήμερα
δεν έχει ληφθεί καμία απάντηση  
     Κλείνοντας, θέλω να σας υπενθυμίσω, ότι η Ομοσπονδία μας έχει ανάγκη
όλων  μας,  κάνουμε  ανοικτές  συνεδριάσεις  Διοικητικού  Συμβουλίου  και
καλούμε  διαρκώς  όσους  θέλουν  να  προσφέρουν,  κανένας  δεν  περισσεύει!
Δυστυχώς δεν αρκεί αυτό, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια όλων μας  γιατί
έχουμε  ανάγκη  πολύ  περισσότερης  εξωστρέφειας  ,  είμαστε  150.000
Δωδεκανήσιοι στην Αττική, πρέπει να φέρουμε κοντά μας κάθε συμπατριώτη,
κάθε παροικιακό Σωματείο μας»

       Ακολούθησε  συζήτηση  αλληλοενημέρωσης  και  η  Συνέλευση
ολοκληρώθηκε με τις Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ, η συγκρότηση
του οποίου σε σώμα θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες.
       


