
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  4/3/2020

        Συμμετείχαν: Καραϊτιανός Γιάννης (Κάρπαθος), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος),
Βουρεξάκη  Κατερίνα  (Κάλυμνος),  Αφθονίδου  Μαρία  (Δωδεκανησιακή  Μέλισσα),
Ζερβάνου Λουκία (Κως),  Λουκάς Κύκκος (Καστελλόριζο), Κορδίνα Μαρία (Ρόδος),
Κορωναίου Άννα (Νίσυρος),  Πετρίδης Φίλιππος, Δραγουμάνος Αλέκος, Σαλαγιάννη
Μαρία (Σύμη), Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Οικονομίδου Ισαβέλλα, Ηρακλείδου Σοφία
(Χάλκη),  Χατζόπουλος  Χάρης  (Σύλλογος  Δωδεκανησίων  Νέων),    Φραγκούλης
Γιάννης (Κάσος).
        Στη  συνεδρίαση  είχαν  προσκληθεί  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) και ο κ. Μανώλης Κολεζάκης (πρόεδρος της
Ένωσης Ροδίων Αττικής) 

                 Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση – τηλεδιάσκεψη  (4/3) μέχρι 
σήμερα:
- Σάββατο 6/3, 8μμ: Διαδικτυακή εκδήλωση για τον εορτασμό της 73ης επετείου 
Ενσωμάτωσης Δωδεκανήσου (Την Κυριακή 14/3,  στις 20.00 στο κανάλι ΙΡΙΔΑ θα 
προβληθεί όλη η εκδήλωση)

- 9/3: τηλεφωνική επικοινωνία με αντιδήμαρχο Αθηναίων κ. Κορομάντζο για το θέμα 
της μείωσης καταβολής δημοτικών τελών για ακίνητα ιδιοκτησίας πολιτιστικών 
σωματείων

- 10/3: στείλαμε επιστολή στον κ. Γιάννη Κρητικό, νέο εντεταλμένο σύμβουλο της 
ΠΝΑ για θέματα Πολιτισμού

- 11/3: εξετάστηκε το αίτημά μας για την μείωση καταβολής δημοτικών τελών από την
οικονομική επιτροπή της ΚΕΔΕ.

- Ο Σύνδεσμος των Απανταχού. Καστελλοριζίων μας κοινοποίησε την απαντητική 
επιστολή του αντιπροέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ κ. Θ. Βερέμη

Θέματα που αφορούν στους απόδημους Δωδεκανήσιους

   Σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν κατά τις  πρόσφατες τηλεδιασκέψεις με τους
απανταχού  Δωδεκανήσιους,  αποφασίστηκε  η  αποστολή  επιστολής  προς  τον
συμπατριώτη μας  Γεν.  Γραμματέα  Απόδημου Ελληνισμού κ.  Γιάννη Χρυσουλάκη,
προκειμένου να του θέσουμε υπόψη τις προτάσεις των συμπατριωτών μας και για να
μεριμνήσει, κατά το δυνατό,  για την υλοποίησή τους 



     Εορτασμός 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821

              Με αισθήματα ιδιαίτερης ικανοποίησης, ενημερωθήκαμε από τον κ. Χάρη 
Χατζόπουλο για τον προγραμματισμό του Συλλόγου Απανταχού Δωδεκανησίων 
Νέων, που αφορά μια σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων – αναφορών, αφιερωμένων 
στον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821. Στο αμέσως 
προσεχές μέλλον, θα γνωστοποιηθούν όλες οι σχετικές λεπτομέρειες

             Επίσης, οι Ομοσπονδίες των απανταχού Δωδεκανησίων, συνεχίζουμε την 
προετοιμασία της νέας διαδικτυακής μας  εκδήλωσης, που θα γίνει το Σάββατο 27/3, 
8μμ. . Το αναλυτικό πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Αρχικά  
προγραμματίζονται ομιλίες:

     α. του καθηγητή Δημήτρη Αλεξανδράκη με θέμα «Εμμανουήλ Ξάνθος ο Φιλικός»

     β. της γραμματέας του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας κ. Σοφίας Ηρακλείδου με θέμα 
την περίοδο 1827 – 1837

Ψηφιακή πανδωδεκανησιακή εφημερίδα: dodekanisos.com.gr
       Συνεχίζεται η προσπάθεια συγκέντρωσης δεδομένων, προκειμένου η ιστοσελίδα 
να είναι κατά το δυνατό πλήρης. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται η αποστολή 
στοιχείων από τους απανταχού Δωδεκανησιακούς φορείς. Επίσης, συνεχίζονται οι 
διορθωτικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας

Θέματα Υγείας
    Έγινε συζήτηση για την καθυστέρηση που παρατηρείται στον εμβολιασμό των  
μονίμων κατοίκων των νησιών μας, ενώ παράλληλα  ο αριθμός των εμβολίων που 
αποστέλλονται είναι μικρότερος από τον αριθμό των δηλωθέντων ατόμων για 
εμβολιασμό.

Θέματα που αφορούν στους απανταχού Δωδεκανήσιους
α. Δασικοί  χάρτες – Υποθηκοφυλακεία – Κτηματολόγια – Ιαματικές πηγές
β. Κόστος εισιτηρίων – ανταποκρίσεις δρομολογίων
γ. Ταχυδρομικά τέλη εξωτερικού – προβλήματα εξυπηρέτησης εταιρειών 
ταχυμεταφορών
 Το αμέσως προσεχές διάστημα θα σταλούν επιστολές για όλα τα παραπάνω θέματα
και θα προσκληθούν οι βουλευτές μας σε τηλεδιάσκεψη για σχετική συζήτηση

-


