
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  19/9/2022 
        Συμμετείχαν: Καραϊτιανός Γιάννης (Κάρπαθος), Δραγουμάνος Αλέκος (Σύμη), 
Κορδίνα Μαρία,  Κολεζάκης Μανώλης (Ρόδος), Ηρακλείδου Σοφία (Χάλκη),  
Υψηλάντη Διονυσία, Οικονόμου Μαρία (Πάτμος), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), 
Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος). 
 
Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση   (8/9/22) μέχρι σήμερα: 
9-15/9: Ημερίδες για την αειφόρο ανάπτυξη σε Σύμη, Χάλκη, Καστελλόριζο και Η.Ν. 
Κάσο 
13/9: Στάλθηκε επιστολή στους προέδρους των Δωδεκανησιακών Σωματείων για 
προγραμματισμό εκδηλώσεων περιόδου 2022 - 2023 
 
 
Θέματα Υγείας 

           Η διαδικτυακή συνεδρίαση άρχισε για άλλη μια φορά, από τον τομέα Υγείας, 
λόγω των πολλών διαχρονικών, αλλά και νέων προβλημάτων.   
           Το νέο πολύπλοκο θέμα της δήλωσης του προσωπικού γιατρού 
ξανασυζητήθηκε και αποφασίστηκε αρχικά η αποστολή επιστολής στους Ιατρικούς 
Συλλόγους, Αττικής και Δωδεκανήσου, με μια πρώτη καταγραφή  ερωτημάτων, από 
τα πολλά που λάβαμε μέσω μηνυμάτων συμπατριωτών μας. Δυστυχώς, επικρατεί 
μεγάλη  σύγχυση από την πρώτη μέρα εφαρμογής (1/9), ενώ παράλληλα αυξήθηκε 
απότομα, δικαιολογημένα ή μη, το αίσθημα ανασφάλειας, ιδιαίτερα στους κατοίκους 
των μικρών νησιών.  

           Για τα διαχρονικά προβλήματα, στο αμέσως προσεχές διάστημα, ως 
Ομοσπονδία, θα καταγράψουμε τα αιτήματα των νησιών μας, με τη βοήθεια των 
Δήμων και θα προσπαθήσουμε για την κατά το δυνατό ικανοποίησή τους.  

         Δυστυχώς οι ανάγκες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων των νησιών μας,  έχουν 
αυξηθεί δραματικά, με χαρακτηριστικότατο παράδειγμα την υποστελέχωση του 
Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, όπου για μακρό χρονικό διάστημα υπηρετεί μόνο μία 
αναισθησιολόγος.  
        Όπως σε κάθε συνεδρίαση ΔΣ, αναφέρθηκε η ανάγκη της συνέχισης της 
προσπάθειας συγκέντρωσης αίματος. Υπενθυμίζεται σε κάθε υποψήφιο αιμοδότη, ο 
κωδικός της τράπεζας αίματος της Ομοσπονδίας μας 13863 καθώς και ότι μπορούν 
να δίνουν αίμα σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα.  
          
          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛ ΑΠΑΝΤ. ΠΑΤΜΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/10  

           Με χαρά και ύστερα από τρία χρόνια λόγω covid, ο Σύλλογος των απανταχού 
Πατμίων "Εμμανουήλ Ξάνθος ο Φιλικός" σας προσκαλεί την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 στο ιστορικό βυζαντινό εκκλησάκι του πολιούχου της Πάτμου Αγ. Ιωάννη του 
Θεολόγου στην Πλάκα (οδός Ερωτόκριτου) στην ετήσια καθιερωμένη λειτουργία στη 
μνήμη του Αγίου του νησιού μας με αρτοκλασία και καφέδισμα με πατινιώτικους 
άρτους και τυρόπιτες και γλυκά από το νησί. Μέσα σε μυρωδάτη και ευχάριστη 
ατμόσφαιρα οι συμπατριώτες θα έχουν ευκαιρία να συναντηθούν μεταξύ τους. 
Για τον "Ξάνθο" 
Ο Πρόεδρος Θεολόγος Μαυρουδής, Η Γραμματέας Μαρία Οικονόμου  
 


