
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  10/11/2022 
        Συμμετείχαν: Ζερβάνου Λουκία (Κως), Γιαλλουράκης Ερρίκος, (Κάρπαθος), 
Βουρεξάκη Κατερίνα (Κάλυμνος), Κολεζάκης Μανώλης (Ρόδος), Οικονομίδου 
Ισαβέλλα (Χάλκη), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Υψηλάντη 
Διονυσία (Πάτμος), Χατζόπουλος Χάρης (ΣΑΔΝ), Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος). 
 
Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση   (2/11/22) μέχρι σήμερα: 
3-5/11: Συμμετοχή νησιών Δωδεκανήσου στην τουριστική έκθεση στο Ζάππειο 
5-6/11: Διήμερη  εκδρομή Συλλ. Εν Ελλ. Κασίων στους Σοφάδες Καρδίτσας  
6/11: Στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου της ορεινής Ζούζουλης του Δήμου Νεστορίου στη 
Δυτική Μακεδονία, τελέστηκαν μέσα σε κλίμα συγκίνησης το ετήσιο μνημόσυνο και 
ακολούθως τρισάγιο στο κοιμητήριο του χωριού, των ηρωικώς φονευθέντων 
αξιωματικών Υπολοχαγού (ΠΖ) Αλέξανδρου Διάκου (από τη Χάλκη Δωδεκανήσου) & 
του έφεδρου Ανθυπολοχαγού (ΠΖ) Ελευθέριου Ντάσκα (δασκάλου από τον Πλάτανο 
Τρικάλων) και του άγνωστου στρατιώτη, οι οποίοι θυσιάστηκαν την 1η Νοεμβρίου 
1940 στο Ύψωμα Τσούκα της Φούρκας του Δήμου Κόνιτσας. Οι ηρωικοί κάτοικοι της 
Ζούζουλης μετέφεραν πάνω σε μουλάρια τις σορούς των τριών ηρώων στο 
κοιμητήριο του χωριού, όπου «σαν μάνες οι ζουζουλιώτισσες τους νεκροστόλισαν και 
τους μοιριολόγησαν», ο ιερέας του χωριού τους έψαλε και στη συνέχεια τους έθαψαν. 
Το αδελφοποιημένο, με τους Δήμους Νεστορίου – Καστοριάς – Κόνιτσας και τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Ζουζουλιωτών, νησί της Χάλκης Δωδεκανήσου εκπροσωπήθηκε 
από τις κυρίες Μαρία Ν. Χειμωνέττου και Αικατερίνη Μ. Φραγκάκη (Πρόεδρο και 
Αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάλκης «Το Μύρτος» - Εκπροσώπους του 
Δήμου Χάλκης) και κ. Ιωάννη Γ. Ασπροποταμίτη (Πρόεδρο της Ένωσης Χαλκιτών 
Αθήνας - Πειραιά). Η παρουσία των επίσημων προσκεκλημένων και παρισταμένων 
στις εκδηλώσεις έγινε μέσα σε κλίμα ιδιαίτερα θερμής υποδοχής & ζεστής φιλοξενίας 
το οποίο επεφύλαξαν τόσο οι κάτοικοι της Ζούζουλης όσο και του γειτονικού 
Επταχωρίου. 
7/11: Εσπερινός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Συλλ. Συμαίων Ελευσίνας, στην παραλία της 
Ελευσίνας. - Πολιτιστική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας,  
8/11: Θεία Λειτουργία στην παραλία της Ελευσίνας, κέρασμα καφέ στο προαύλιο Ι.Ν. 
8/11: Συμμετοχή προέδρου ΔΣ Ομοσπονδίας σε ημερίδα ΕΜΠ και Ελληνικής 
Εταιρείας για το Περιβάλλον και την Ενέργεια με θέμα: «Κλιματική αλλαγή, 
Ενεργειακή Κρίση, Πράσινη Μετάβαση» 
 
Θέματα Υγείας 
           Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες προσέλκυσης ατόμων για την 
Αιμοδοσία στην Αθήνα, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου, από τις 8:30 π.μ έως τη 1:00 
μ.μ  στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γεώργιος Γεννηματάς" (Λεωφ. Μεσογείων 
154, Αθήνα 115 27). Η πρόσβαση είναι εύκολη καθώς το Νοσοκομείο βρίσκεται 
απέναντι από το Σταθμό Μετρό "Εθνική Άμυνα". 
             Για όσους δε θα μπορέσουν να παραβρεθούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία 
και επιθυμούν να δώσουν αίμα στη Δωδεκανησιακή Τράπεζα Αίματος, ο κωδικός 
είναι: 13863.Υπεύθυνοι για τη σύνταξη της λίστας με τα ονόματα των εθελοντών 
αιμοδοτών θα είναι οι εξής: Γιάννης Φραγκούλης: 6981156333,  Φαρμακείο 
Κατερίνας Βουρεξάκη: 2104120921, Χαράλαμπος Χατζόπουλος: 6908885599 
              Στα πλαίσια της καταγραφής των σοβαρών προβλημάτων υγείας των 
νησιών μας, αναφέρθηκε η ανάγκη πλήρωσης της θέσης ιατρού γενικής ιατρικής ή 
παθολόγου στο Κ.Υ. Πάτμου.  
 

https://www.google.com/maps/search/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD+154,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+115+27?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD+154,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+115+27?entry=gmail&source=g


Ακτοπλοϊκή σύνδεση Κάσου – Καρπάθου – Χάλκης 
            Σε συνέχεια των ενεργειών μας, ορίστηκε συνάντηση με το ΔΣ του ΣΕΕΝ 
(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας), την Δευτέρα 14/11, 10.30πμ. Στη 
συνάντηση, εκτός από τους εκπροσώπους Δωδεκανησιακών φορέων της παροικίας 
μας, έχουν προσκληθεί – ενημερωθεί να παρευρεθούν και οι Δήμαρχοι των τριών 
πλέον «θιγομένων» νησιών. Αυτός ήταν και ο λόγος επιλογής της ημερομηνίας 
14/11, αφού θα προηγηθεί η συνεδρίαση της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου (11-12/11).  

          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
            Έγινε μια εκτενής συζήτηση στα οικονομικά θέματα και ιδιαίτερα στο αδιέξοδο, 
που έχουν οδηγηθεί τα περισσότερα Δωδεκανησιακά Σωματεία και όχι μόνο. 
Ιδιαίτερα και την διετία της πανδημίας, κατά την οποία τα έσοδα όλων των φορέων 
ήταν μηδενικά, δεν είχαμε καμία βοήθεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά 
ευτυχώς οι Δήμοι Πειραιά και Αθήνας μείωσαν δραστικά τα Δημοτικά τέλη, 
δείχνοντας έμπρακτα και ουσιαστικά τη στήριξή τους στα Πολιτιστικά Σωματεία.  
          Για την ανάγκη περιορισμού λειτουργικών εξόδων, αποφασίστηκε η εξέταση  
δυνατότητας αντικατάστασης λαμπτήρων φωτισμού με αντίστοιχους σύγχρονης 
τεχνολογίας καθώς και η αξιοποίηση της νεάς νομοθεσίας περί εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών σε κτήρια. 
           Για την ανάγκη αύξησης των εσόδων της Ομοσπονδίας μας, όπως είχε τονίσει 
και ο ταμίας μας κ. Κύκκος Λουκάς, αποφασίστηκε μια σειρά ενεργειών, με 
πολλαπλά οφέλη τόσο συσπείρωσης των συμπατριωτών μας, όσο και οικονομικά : 

- Προσπάθεια για την επαναλειτουργία Δωδεκανησιακών παροικιακών 
Σωματείων (πχ Σύνδεσμος Απανταχού Αστυπαλαιέων, Σύλλογος 
Αγαθονησιωτών) και συγκέντρωσης λοιπών Δωδεκανησίων, που δεν 
διαθέτουν Σύλλογο (πχ Λειψιωτών).  

- Άμεση ανάγκης μεταφοράς Δωδεκανησιακού αρχείου σε ασφαλή 
αποθηκευτικό χώρο, με παράλληλη αναβάθμιση εξοπλισμού Δωδεκανησιακής 
Εστίας και αξιοποίηση αυτής. 

- Αύξηση οικονομικής εισφοράς Σωματείων, που κάνουν χρήση της 
Δωδεκανησιακής Εστίας 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
           Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση καταστατικής ΓΣ, μέσα στο 1ο τρίμηνο του 
2023 και για το σοβαρότατο αυτό θέμα θα σταλεί ενημέρωση σε όλα τα 
Δωδεκανησιακά Σωματεία της Αττικής. 
 
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

         Εγκρίθηκε η πρόταση επιχορήγησης προγράμματος που αναδεικνύει τη  
μνήμη και την ταυτότητα προσφυγικών κοινοτήτων των Μικρασιατών στα 
Δωδεκάνησα  «ΜΙΑ «ΜΙΚΡΑ» ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ» (100 χρόνια 
μνήμης από τη Μικρασιατική Καταστροφή), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο 
                Επισημάνθηκε, για άλλη μια φορά, η ανάγκη συνδιοργάνωσης 
εκδηλώσεων, ιδιαίτερα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε και βέβαια θα πρέπει να 
αποφεύγεται η επικάλυψη δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ετήσιο 
επίσημα καθιερωμένο εορτασμό. Στα Σωματεία – μέλη μας, αποστέλλεται ένα σχέδιο 
προγράμματος μέχρι και τον Φεβρουάριο 2023, που δεν είναι κοινοποιήσιμο. Μέχρι 
σήμερα, από τις ανακοινώσεις των Δωδεκανησιακών φορέων, έχει καταρτιστεί ένα 
πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο κοινοποιείται για το διάστημα 13-23/11 
                


