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Πειραιάς, 26 Μαΐου 2022 

 

Προς: Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Συνδέσμου Απανταχού Καστελλοριζίων 

Κοιν: Δήμαρχο και ΔΣ Μεγίστης 
 

        Θέμα: «Συνεργασία ΔΣ Ομοσπονδίας με ΔΣ Δωδεκανησιακών  

                      Σωματείων Αττικής» 

 

Αγαπητοί συμπατριώτες,  

 

            Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, σας ευχόμαστε για άλλη μια 

φορά, καλή επιτυχία στη νέα θητεία σας  και να συνεχίσουμε όλοι μαζί την 

υλοποίηση των στόχων μας σε μια χρονική συγκυρία, ιδιαίτερα δύσκολη, 

μέσα σε συνθήκες πανδημίας, πολέμου, ενεργειακής κρίσης, κλπ δεινών. 

 

             Όπως γνωρίζετε, όλα τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας 

καταβάλλουν προσπάθειες ενασχόλησής τους με επίκαιρα αλλά και 

διαχρονικά προβλήματα που απασχολούν τους απανταχού συμπατριώτες μας. 

Χαρακτηριστικά  παραδείγματα προβλημάτων αποτελούν: το κτηματολόγιο, 

οι δασικοί χάρτες, η ρήτρα αναπροσαρμογής, το συνεχώς αυξανόμενο κόστος 

ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων, η ανάγκη αποστολής φιαλών 

αίματος σε ασθενείς συμπατριώτες. Στην εν λόγω λίστα, δυστυχώς, θα 

μπορούσε κανείς να προσθέσει πολλά περισσότερα, εξ ίσου σοβαρά. Η 

δυσκολία έγκειται στην αντιμετώπισή τους, για την οποία απαιτείται η 

συμβολή όλων μας.  Επιπρόσθετα, οι νέες οικονομικές δυσκολίες από τον 

Μάρτιο του 2020, έχουν οδηγήσει στην αδρανοποίηση πολλών 

Δωδεκανησιακών Σωματείων, με πολλαπλές δυσάρεστες συνέπειες.  

 

            Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αλλά και την ιδιαίτερη Εθνική 

σημασία του Καστελλορίζου για την πατρίδα μας, το ΔΣ της Ομοσπονδίας 

μας, θεωρεί υποχρέωσή του να δείχνει μια ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα που 

αφορούν στο νησί και στους απανταχού Καστελλοριζίους. Συγκεκριμένα, για 

τα θέματα Υγείας, διαχρονικά προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην κάλυψη 

αναγκών εξοπλισμού, στελέχωσης του Ιατρείου και του φαρμακείου, που 

λειτούργησε σχετικά πρόσφατα. Αλλά και για την κατά το δυνατό συνδρομή 

μας στην επίλυση του οικονομικού προβλήματος του Συνδέσμου σας, 

προσπαθήσαμε μέσω του Ομίλου Μπριτζ Πειραιά, να έχετε μια επωφελή 

συνεργασία, η οποία δυστυχώς δεν είχε αίσιο αποτέλεσμα.  
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         Εκτός όμως από τις προφανείς καλοπροαίρετες προθέσεις της 

Ομοσπονδίας μας, υπάρχουν διάφορα νομικά πρόσωπα, που αξιοποιούν – 

εκμεταλλεύονται το όνομα ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ για την προσέλκυση 

συμμετοχών σε διάφορες δραστηριότητες τους. Θεωρούμε σκόπιμο το όλο 

θέμα να συζητηθεί στο αμέσως προσεχές μέλλον και με εκπροσώπους του 

Δήμου Μεγίστης, ώστε να υπάρξει αρχικά μια αλληλοενημέρωση και στη 

συνέχεια μια κοινή γραμμή αντιμετώπισης τέτοιων περιπτώσεων.  

 

          Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, όπως και με όλα 

ανεξαιρέτως τα Δωδεκανησιακά Σωματεία της Αττικής, επιδιώκουμε τη 

συνεργασία και τη συνδιοργάνωση κάθε μορφής δραστηριότητας και για τον 

λόγο αυτό, προσπαθούμε να σας στέλνουμε έγκαιρα τον προγραμματισμό 

προσεχών δράσεων μαζί με τα πρακτικά των συνεδριάσεων ΔΣ της 

Ομοσπονδίας μας (για τα οποία σας αποστέλλονται προσκλήσεις και είναι 

ανοικτά για κάθε συμπατριώτη).  

  

           Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση, ευελπιστούμε στην 

περαιτέρω στενή συνεργασία μας και σας καλούμε σε μια πρώτη συνάντηση 

αλληλοενημέρωσης σε χρόνο, που θα καθοριστεί από κοινού.  

 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Η Γεν. Γραμματέας 

Γιάννης Φραγκούλης Μαριάννα Αντύπα 

  

 


