
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  19/3/2020

        Συμμετείχαν: Καραϊτιανός Γιάννης (Κάρπαθος), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος),
Βουρεξάκη  Κατερίνα  (Κάλυμνος),  Αφθονίδου  Μαρία  (Δωδεκανησιακή  Μέλισσα),
Ζερβάνου Λουκία, Καλλούδης Φίλιππος (Κως), Κορδίνα Μαρία (Ρόδος), Κορωναίου
Άννα (Νίσυρος),  Πετρίδης Φίλιππος, Δραγουμάνος Αλέκος (Σύμη), Βασιλάκη Σούλα
(Τήλος),  Οικονομίδου Ισαβέλλα,  Ηρακλείδου Σοφία (Χάλκη),  Χατζόπουλος Χάρης,
Χατζηαντωνίου Γρηγόρης (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  (12/3) μέχρι 
σήμερα:
14/3: Στείλαμε επιστολή στον ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού για τα θέματα που αφορούν 
στους απόδημους Δωδεκανήσιους (καλοκαιρινά μαθήματα για παιδιά αποδήμων στα 
νησιά μας, ανάγκη θέσπισης κινήτρων επαναπατρισμού και εγκατάστασης στα νησιά 
μας)
16/3: Στείλαμε επιστολή στους βουλευτές Δωδεκανήσου, στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 
και στους Δήμους, σχετικά με τα θέματα που αφορούν στους απανταχού 
Δωδεκανήσιους ( Δασικοί  χάρτες, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγια, Ιαματικές 
πηγές,  Κόστος εισιτηρίων,  ανταποκρίσεις δρομολογίων)

Εορτασμός 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821
        - Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, το λάβαρο της Ομοσπονδίας μας μαζί με τα 
λάβαρα των λοιπών Πολιτιστικών Σωματείων, που εδρεύουν στον Πειραιά, θα είναι 
τοποθετημένο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας, για δεύτερη συνεχή χρονιά, δεν θα γίνει η 
καθιερωμένη παρέλαση

       - Το Σάββατο 27/3, 8μμ, θα  γίνει  διαδικτυακή εκδήλωση, υπό την αιγίδα της ΓΓ
Αποδήμου  Ελληνισμού.  Το  πρόγραμμα,  που  θα  σταλεί  μαζί  με  την  σχετική
πρόσκληση, θα περιλαμβάνει: 
          α. Χαιρετισμούς βουλευτών, Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Δημάρχων 
Δωδεκανήσου, προέδρων Δωδεκανησιακών Φορέων               
          β. ομιλία καθηγητή Δημήτρη Αλεξανδράκη με θέμα «Εμμανουήλ Ξάνθος ο 
Φιλικός»
          γ. ομιλία της γραμματέας του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας καθηγήτριας  κ. Σοφίας
Ηρακλείδου με θέμα την περίοδο 1827 – 1837

- Με αισθήματα ιδιαίτερης ικανοποίησης, ενημερωθήκαμε από τους
 εκπροσώπους  του  Συλλόγου  Απανταχού  Δωδεκανησίων  Νέων  για  τον
προγραμματισμό μιας σειράς διαδικτυακών εκδηλώσεων – αναφορών, αφιερωμένων
στον  εορτασμό  των  200  χρόνων  από  την  επανάσταση  του  1821.  Στο  αμέσως
προσεχές μέλλον, θα γνωστοποιηθούν όλες οι σχετικές λεπτομέρειες



- Ο αντιπρόεδρος της ΔΙΛΕ και επίτιμος αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ.
 Καλλούδης, μας ενημέρωσε για την πρόσφατη επικοινωνία του με τον αντιδήμαρχο
Αθηναίων  κ.  λευτέρη  Σκιαδά  σχετικά  με  το  θέμα  της  προτομής  του  Εμμανουήλ
Ξάνθου του Φιλικού, που βρίσκεται στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας καθώς και για την
λειτουργία  της  οικίας  –  μουσείου   του  αείμνηστου  συμπατριώτη  μας  Βασίλη
Μοσκόβη, που βρίσκεται στην περιοχή Σεπολίων. 

Θέματα Υγείας
     Οι  αντιπρόεδροι  του  ΔΣ  κκ  Κατερίνα  Βουρεξάκη  και  Γιάννης  Καραϊτιανός,
αναφέρθηκαν αναλυτικά στην παρούσα κακή κατάσταση που όλοι βιώνουμε, τόσο
στα νησιά μας, πολλά από τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως «κόκκινα», όσο και
στην περιοχή της Αττικής. επιπλέον, ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για την έναρξη
της δυνατότητας πραγματοποίησης rapid tests στα φαρμακεία. 
      Εξακολουθεί να προβληματίζει το γεγονός, της καθυστέρησης του εμβολιασμού
μονίμων κατοίκων των νησιών μας, ενώ παράλληλα  ο αριθμός των εμβολίων που
αποστέλλονται  είναι  μικρότερος  από  τον  αριθμό  των  δηλωθέντων  ατόμων  για
εμβολιασμό.
     Έγινε ενημέρωση και για το θέμα έλλειψης μικροβιολόγου στο Κ.Υ. Πάτμου καθώς
και  για  την  ανάγκη  επισκευής  του  χώρου  που  χρησιμοποιείται  ως  Ιατρείο  στους
Αρκιούς (πρόσφατα έγινε ο εμβολιασμός των κατοίκων του νησιού). 

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. 

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  αναμένουμε
απόφαση του ΔΣ, σε προσεχή του συνεδρίαση.
      Δυστυχώς,  δεν  είχαμε  καμία  απάντηση  στις  επιστολές  που  στείλαμε  σε
Υπουργούς  και  βουλευτές,  σχετικά  με  την  ανάγκη  οικονομικής  βοήθειας  των
πολιτιστικών  σωματείων,  που  έχουν  συμπληρώσει   τουλάχιστον  12  μήνες  με
μηδενικά έσοδα και δεν υπάρχει προοπτική να εισπράξουν κανένα ποσό πριν από το
2022.  Από  πλευράς  μας,  θα  συνεχίσουμε  να  πιέζουμε  μαζί  με  τις  λοιπές
Ομοσπονδίες πολιτιστικών φορέων όλης της χώρας

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
20/3, 12μμ: Αλληλοενημέρωση με Δωδεκανήσιους Αυστραλίας
27/3, 8μμ: Επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση
2/2 – 4/4: Τριήμερο συνέδριο «η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην 
ανάκαμψη»
8/5, 8μμ: Φιλολογικό μνημόσυνο στη μνήμη Δημήτρη Κρεμαστινού


