
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  14/5/2021
        Συμμετείχαν:   Αφθονίδου  Μαρία  (Δωδεκανησιακή  Μέλισσα),  Βουρεξάκη
Κατερίνα (Κάλυμνος), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Καραϊτιανός Γιάννης (Κάρπαθος),
Λουκάς  Κύκκος,  (Καστελλόριζο),  Ζερβάνου  Λουκία  (Κως),  Υψηλάντη  Διονυσία
(Πάτμος),  Κορδίνα  Μαρία,  Κολεζάκης  Μανώλης  (Ρόδος),  Πετρίδης  Φίλιππος,
Σαλαγιάννη  Μαρία  (Σύμη),  Οικονομίδου  Ισαβέλλα,   Ηρακλείδου  Σοφία  (Χάλκη),
Χατζόπουλος  Χάρης(Σύλλογος  Δωδεκανησίων  Νέων),    Φραγκούλης  Γιάννης
(Κάσος),Νίκος Κωνσταντινίδης (πρόεδρος Ομοσπ.  Παροικιακών Σωματείων Ρόδου).

                 Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 
Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση   (23/4) μέχρι σήμερα:
24/4; Συζήτηση προβληματισμού με απόδημους Δωδεκανήσιους
25/4: Τέταρτη εκδήλωση  Συλλόγου Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων
8/5:  «Ένας χρόνος χωρίς τον Δημήτρη Κρεμαστινό» διαδικτυακή εκδήλωση – 
αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του αείμνηστου συμπατριώτη μας
9/5 : Πραγματοποιήθηκε η 5η  ημερίδα με τίτλο "Η πορεία προς την Εθνεγερσία" από
μια σειρά εκδηλώσεων  του Συλλόγου Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων
14/5: στάλθηκε συγχαρητήρια επιστολή στο νέο ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Μανώλη Κουτουλάκη

Θητεία ΔΣ Ομοσπονδίας – Ετήσια Γενική Συνέλευση
      Σύμφωνα με τα ισχύοντα, παρατείνεται η θητεία των οργάνων διοίκησης των
σωματείων, συλλόγων κλπ φορέων μέχρι τέλη προσεχούς Ιουνίου. 
      Αποφασίστηκε να αποσταλεί άμεσα αίτημα για  νέα παράταση,  σε αντίθετη
περίπτωση,  θα  πρέπει  όλα  τα  Σωματεία  να  προχωρήσουν  σε  πραγματοποίηση
διαδικτυακής ΓΣ, σύμφωνα  με το άρθρο 90 του ν. 4790/21 ΦΕΚ 48Α/21.
     Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την ανάγκη ορισμού νέου Γενικού
Γραμματέα ΔΣ στη θέση της κ. Σοφίας Ηρακλείδου, θα πρέπει να ληφθούν σχετικές
αποφάσεις το συντομότερο δυνατό. 
Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  δρομολογηθούν  οι  απαιτούμενες  ενέργειες  για  την
τροποποίηση του καταστατικού μας.

Θέματα Υγείας
       Δυστυχώς,  παρά τις  συνεχείς  πιέσεις,  καθυστερεί  ο  εμβολιασμός μονίμων
κατοίκων των νησιών μας, καθώς και ο  διορισμός προσωπικού στα ΠΠΙ, Κ.Υ. και
Νοσοκομεία  των  νησιών  μας.  Παράλληλα,  οι  ανακοινώσεις  μεγάλου  αριθμού
κρουσμάτων για πολλά νησιά μας, που γίνονται ανεξέλεγκτα από ορισμένα ΜΜΕ,
δημιουργούν  λανθασμένες εντυπώσεις.   
        Για  το  φαρμακείο  του  Καστελλορίζου,  προβλέπεται  παράδοση  του
απαιτούμενου εξοπλισμού  μέχρι 24/5 και εκτιμάται η έναρξη λειτουργίας του μέσα
στον Ιούνιο.
        Σχετικά με το τεράστιο πρόβλημα της ζήτησης αίματος από ασθενείς, θα πρέπει
να ενταθούν οι προσπάθειες πραγματοποίησης αιμοδοσιών καθώς και συνεργασίας
μεταξύ των συλλόγων αιμοδοτών. Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός συμπατριωτών
μας έρχεται  στην περιοχή της Αττικής για ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη δεν μας
επιτρέπει κανένα εφησυχασμό.  μετά την επιτυχημένη αιμοδοσία της 14/2, η επόμενη
προγραμματιζόμενη  αιμοδοσία θα γίνει  στον  Πειραιά,  τον  προσεχή Οκτώβριο.  θα
πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι υποψήφιοι αιμοδότες, ότι μπορούν να δώσουν αίμα, σε
διάστημα  10 μόνο ημερών από τον εμβολιασμό τους (είτε πρόκειται για την 1η δόση,
είτε πρόκειται για την 2η δόση εμβολιασμού). 



«Ημέρες Θάλασσας» Δ. Πειραιά.
           Κατά την 1η περίοδο εκδηλώσεων (28/5 – 6/6), αρχικά η Ομοσπονδία μας
πρότεινε  μόνο  διαδικτυακές  εκδηλώσεις.  Λόγω  του  πρόσφατου  ανοίγματος
κυκλοφορίας  των  πολιτών,  εξετάζεται  το  ενδεχόμενο  πραγματοποίησης  και  1-2
εκδηλώσεων στο θεατράκι στην περιοχή Πηγάδα (οδός Σαχτούρη) με περιορισμένο
αριθμό παρευρισκομένων. Στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα υπάρξει ανακοίνωση
για το οριστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων. Αρχικά, προγραμματίζονται τα ακόλουθα:
            Τρίτη 1/6, 8.30μμ: Ομιλία με θέμα «Αλιευτικός Τουρισμός στα Δωδεκάνησα»,
            Πέμπτη 3/6, 8μμ: Παρουσίαση αποσπασμάτων από το θεατρικό έργο 
"ΚΑΣΙΩΤΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΟΙ'', σε απευθείας σύνδεση με το ηρωικό νησί της Κάσου. 
Πρόκειται για μια παράσταση που θα παιχτεί στην Κάσο τις ημέρες της επετείου του 
Ολοκαυτώματος (6-7/6/2021).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
          Στα πλαίσια των προσπαθειών μας  για την βελτίωση της οικονομικής 
κατάστασης της Ομοσπονδίας μας και των λοιπών πολιτιστικών Σωματείων, τα 
δεδομένα σήμερα έχουν ως εξής:
          α.  Όσα Σωματεία έχουν ακίνητα στα όρια του Δήμου Αθηναίων, μπορούν να 
υποβάλουν αίτημα για μείωση του συντελεστή υπολογισμού δημοτικών τελών. 
          β.  Εκκρεμεί μέχρι σήμερα η απόφαση στο αίτημα που υποβάλλαμε στην 
ΚΕΔΕ (αρ. πρωτ. 290, 28-1-2021) και επρόκειτο να εξεταστεί  κατά τη συνεδρίαση  
του ΔΣ την 24/3
              γ.  Λάβαμε μήνυμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ότι η νομιμοποίηση της 
Ομοσπονδίας μας ισχύει μέχρι 11/6/21.

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
16/5, 5μμ: Έκτη εκδήλωση  Συλλόγου Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων
22/5, 10πμ: Μνημόσυνο στη Μητρόπολη Αθηνών στη μνήμη Δημήτρη 
Κρεμαστινού
28/5 – 6/6; «Ημέρες Θάλασσας» Δ. Πειραιά  
12 ή 13/6: Εορτασμός επετείου ολοκαυτώματος Η. Ν. Κάσου στην Αττική

«Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος»
     Συνεχίζεται η συγκέντρωση – καταγραφή εκδόσεων, προκειμένου να υποβληθεί 
πρόταση σε επιδοτούμενο πρόγραμμα.

"Τα Δωδεκάνησα στην Εθνεγερσία"
   Η 6η  ημερίδα του Συλλόγου των Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Μαΐου στις 17:00. Μπορείτε να την 
παρακολουθήσετε  μέσω ZOOM:  https://us02web.zoom.us/j/81484931631 
live streaming μέσω Facebook:  Σύλλογος Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων
live streaming μέσω YouTube:  https://youtu.be/B4EiHradpfU
Στην 6η διαδικτυακή ημερίδα μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας 
δύο εξαίρετους ομιλητές.
- Δρ Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης,  Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Επίτιμος Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου. Θέμα: "Η Επανάσταση στην ποίηση και τα 
τραγούδια της Καρπάθου και άλλων νήσων".
- Δρ Βασίλειος Γεργατσούλης, Φιλόλογος, Διδάκτωρ Λαογραφίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Θέμα: "Η Επανάσταση στα παραμύθια και τον 
ανεκδοτολογικό λόγο".

https://youtu.be/B4EiHradpfU
https://www.facebook.com/12sadn
https://us02web.zoom.us/j/81484931631

