
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  16/4/2020

        Συμμετείχαν:  Αφθονίδου Μαρία (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Κορωναίου Άννα
(Νίσυρος),  Καραϊτιανός  Γιάννης  (Κάρπαθος),  Λουκάς  Κύκκος,  (Καστελλόριζο),
Ζερβάνου  Λουκία,  Καλλούδης  Φίλιππος  (Κως),  Υψηλάντη  Διονυσία  (Πάτμος),
Κολεζάκης  Μανώλης,  Κορδίνα  Μαρία  (Ρόδος),  Πετρίδης  Φίλιππος,  Σαλαγιάννη
Μαρία (Σύμη), Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Ηρακλείδου Σοφία (Χάλκη),  Χατζόπουλος
Χάρης, Χατζηαντωνίου Γρηγόρης (Σύλλογος Δωδεκανησίων Νέων),   Φραγκούλης
Γιάννης  (Κάσος),   Νίκος  Κωνσταντινίδης  (πρόεδρος  Ομοσπονδίας   Παροικιακών
Σωματείων Ρόδου).

                 Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

Θέματα Υγείας
       Καθυστερεί ο εμβολιασμός μονίμων κατοίκων των νησιών μας, καθώς και ο
 διορισμός προσωπικού στα ΠΠΙ, Κ.Υ. και Νοσοκομεία των νησιών μας. Για το θέμα 
θα επανέλθουμε ως ΔΣ, για πολλοστή φορά, με επιστολή μας προς την 2η ΥΠΕ.
       Δυστυχώς, εξακολουθούν να καταγράφονται καθημερινά πολλά κρούσματα, ενώ
υπάρχει σύγχυση παραπληροφόρησης σχετικά με την ασφάλεια κάποιων εμβολίων
     
Επαναπατρισμός αποδήμων – αποφυγή ερημοποίησης νησιών μας 

  Στάλθηκε πρόσκληση στους απανταχού Δωδεκανήσιους για συμμετοχή σε 
τηλεδιάσκεψη το Σάββατο 17/4, 8μμ, μέσω ΖΟΟΜ:

https://us02web.zoom.us/j/86528576588?
pwd=NDdLbldNUHZYUTlHR2lnRWU4MExVUT09            Meeting ID: 865 2857 
6588                   Passcode: jhbD2r

   Πρόκειται για μια αρχική συζήτηση σχετικά με τα ακόλουθα πολύ σοβαρά θέματα :
                α. Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την συγκράτηση του πληθυσμού 
στα νησιά μας λόγω των αρνητικών συνεπειών των αποφάσεων σχετικά με θέματα  
που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα κυρίως των κατοίκων.
               β. την θέσπιση κινήτρων για τον επαναπατρισμό των ομογενών μας
               γ. την νομοθετική βελτίωση για τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων των 
Ομογενών, την μεταφορά της Φορολογικής τους έδρας, την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. 
               δ. την ανταλλαγή και συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών 
δράσεων, εκδόσεων, επισκέψεων μεταξύ των συλλόγων κλπ

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.  Το αίτημα που υποβάλλαμε στην ΚΕΔΕ (αρ. πρωτ. 290, 28-1-2021) εξετάστηκε 
από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της ΚΕΔΕ την 11/3 και  κατά τη συνεδρίαση  
του ΔΣ την 24/3 και περιμένουμε την απόφαση

https://us02web.zoom.us/j/86528576588?pwd=NDdLbldNUHZYUTlHR2lnRWU4MExVUT09
https://us02web.zoom.us/j/86528576588?pwd=NDdLbldNUHZYUTlHR2lnRWU4MExVUT09


«Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος»

       Η Ομοσπονδία μας, προτίθεται να υποβάλει πρόταση σε επιδοτούμενο 
πρόγραμμα, προκειμένου να:

       α. Ψηφιοποιήσει στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος με τις ύψιστες κατά το δυνατόν τεχνικές προδιαγραφές, 

       β. Δημιουργήσει το απαιτούμενο οικοσύστημα για την διατήρηση, προβολή και 
διάθεσή τους με την τελευταία λέξη της οργανωτικής τεχνολογίας στον τομέα της 
ψηφιοποίησης πολιτιστικών συλλογών και 

       γ. Εξασφαλίσει την βιωσιμότητα και αειφορία των παραδοτέων από άποψη 
συντήρησης στο μέλλον της λειτουργίας του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων
των αναγκαίων εξελίξεων για την παρακολούθηση της τεχνολογίας και της 
οργανωτικής πρακτικής.

Ήδη στάλθηκε σχετική επιστολή προς όλους τους Δωδεκανησιακούς φορείς.

Τα Δωδεκάνησα στην Εθνεγερσία
       Ο Σύλλογος των Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων διοργανώνει μία σειρά 7 
διαδικτυακών διαλέξεων , με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την 
Επανάσταση του 1821 και με στόχο την ανάδειξη της συμβολής της Δωδεκανήσου 
στην Ελληνική Επανάσταση. Η 3η μέρα της σειράς των εκδηλώσεων με  τίτλο 
"Η σημασία του ναυτικού αγώνα και το Ολοκαύτωμα της Κάσου" θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 18 Απριλίου 2021.
      Στις 17:00 μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω της πλατφόρμας ZOOM
(https://us02web.zoom.us/j/82042937150) και εναλλακτικά σε live streaming μέσω 
Facebook (Σύλλογος Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων) και YouTube 
(https://youtu.be/YUf5OFtOqPg) 
Ομιλητές 3ης διαδικτυακής εκδήλωσης:
- Αν/χος ε.α. Βασίλειος Μαρτζούκος, Επίτιμος Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, 
Αντιπρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών
Θέμα: "Η συμβολή του ναυτικού και η σημασία του ναυτικού αγώνα στην 
Επανάσταση".
- κ. Μηνάς Βιντιάδης, Δημοσιογράφος - Συγγραφέας
Θέμα: "Το Ολοκαύτωμα της Κάσου".

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
17/4, 8μμ: Συζήτηση προβληματισμού με απόδημους Δωδεκανήσιους
https  ://  us  02  web  .  zoom  .  us  /  j  /86528576588?  
pwd  =  NDdLbldNUHZYUTlHR  2  lnRWU  4  MExVUT  09     

18/4: Τρίτη εκδήλωση  Συλλόγου Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων
https://us02web.zoom.us/j/82042937150

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ 2021 "Η ΣΟΥΣΤΑ ΣΤΟ 
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ &ΚΡΗΤΗ" ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 

https://us02web.zoom.us/j/82042937150?fbclid=IwAR3G5nzQHFOsgVBYdQoR4-CMIC4s-AdQIbsfm0zUc2FEaSY16pn-QWHS-PM
https://us02web.zoom.us/j/86528576588?pwd=NDdLbldNUHZYUTlHR2lnRWU4MExVUT09
https://us02web.zoom.us/j/86528576588?pwd=NDdLbldNUHZYUTlHR2lnRWU4MExVUT09
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYUf5OFtOqPg%3Ffbclid%3DIwAR2ZhZhK8rlwtRkcYtjxRkUNzRRSPVTF0lYmJmuVfEvUhbxLwTWfpWZNtsE&h=AT1lZf1VxnwyHtSnKpUXUqKTa5dyzgRY3Eud3iGuA5_VoUk_6KtpOoWOpT-JgIAwGpaWJ60tIsb0J898SelmHhYD9NaTrnoVLQdg2UrRMdW_J3xtQgDs1pfvZ5OE5I740zGDLfUfe8hAtQ0fGg&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1ct3d4WEaKns405GJ5ThacZ7Dfoda5zhcQko65dkYyGw9pxCqtdd_nNfqE1aiyCEbgBvnytOAUTgTpalr0Jlm1QpLdcyo8rXUHrk85vUjMQgMlee7lHCw9cK1RzWffx0L8e2oUW4XL1cTEcv5-7HAZ
https://us02web.zoom.us/j/82042937150?fbclid=IwAR3G5nzQHFOsgVBYdQoR4-CMIC4s-AdQIbsfm0zUc2FEaSY16pn-QWHS-PM


ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΟΡΟΥ CID-UNESCO

21/4, 8μμ: Η ΣΟΥΣΤΑ ΣΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΩ, 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΣ  https  ://  zoom  .  us  /  j  /99501661272...  
Meeting ID: 995 0166 1272 Passcode: UKDLm5

22/4, 8μμ: Ο ΠΗΔΗΧΤΟΣ- ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
 https  ://  zoom  .  us  /  j  /94228004919...  Meeting ID: 942 2800 4919 Passcode: 7bc71y

23/4, 8μμ: Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΟΥΣΤΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ,   ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ https  ://  zoom  .  us  /  j  /97468120727...  
Meeting ID: 974 6812 0727   Passcode: UB95sc

8/5, 8μμ: «Ένας χρόνος χωρίς τον Δημήτρη Κρεμαστινό» . αναδρομή στη ζωή και 
το έργο του συμπατριώτη μας. Αναλυτικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F97468120727%3Fpwd%3DQ04vblk5a2JybEczSC9iYi8wK1dCdz09%26fbclid%3DIwAR11MHFngMrG75VdS8_ZOhhKMU3xBT4_jNBPFdrq3CzygX3hFB_DtY2BvAE&h=AT2o-Y4hxZsf7WBSd5W2ka-1kiqqFDZKwHCyCdBsdlE6tBEkCV3UmGUw8qeTcyIpmvu6nwBlvBDNrdzrdVI1yVcwbn_d2h-auHKgIrabSLRP-oJEtxpMcu0tlmtzdk7B1Wim&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2kSIrVG5CXSaXII_auBFTfxFlJFHCV8m8H7lS17CTM_uV-j54utKqoNFwzUtMzPQ43XP48Oq-b3lnG6I8sX9YkrWAa-9w5BbDjeqmrNZVXLyHY_d7iv-uzo4pWBYmYe4r0CjDqjXPhcKrIAXAZv7jd8g
https://zoom.us/j/94228004919?pwd=NUlOSU1uRUJaanJVYW8yRHVKcXhFUT09&fbclid=IwAR0Fkg704Q2S5cmauO6Yoe15TZNPZoGsI1Wnz0o8Jxw_AEWTRGk_QFh1XUU
https://zoom.us/j/99501661272?pwd=TFJ0aEJDWnozOXlXeDM2R2hoamk3dz09&fbclid=IwAR0u1GWgbK9Ox62-h6MNEnoVEn4bKtRD6QRuYv6kbkzCcU4p1A_1eSF89mY

