
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  22/11/2022 
        Συμμετείχαν: Καραϊτιανός Γιάννης, Μπέλεση Μαίρη (Κάρπαθος), Βουρεξάκη 
Κατερίνα (Κάλυμνος), Μοσχή Μαίρη (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Ζερβάνου Λουκία 
(Κως), Κολεζάκης Μανώλης, Κορδίνα Μαρία (Ρόδος), Ασπροποταμίτης Γιάννης, 
Οικονομίδου Ισαβέλλα, Ηρακλείδου Σοφία (Χάλκη), Δραγουμάνος Αλέκος, Πετρίδης 
Φίλιππος (Σύμη),  Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος), 
Χατζόπουλος Χάρης (ΣΑΔΝ), Φραγκούλης Γιάννης, Μαλανδρής Ηλίας (Κάσος). 
 
Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση   (10/11/22) μέχρι σήμερα: 
12/11: Πανδωδεκανησιακή αιμοδοσία στο Νοσοκομείο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 
13/11: Εορτασμός Πανορμίτη Συλλ Συμαίων – Δοξολογία στον Άγιο Νικόλαο Πειραιά 
– Πολιτιστική εκδήλωση στην Ελληνογαλλική Σχολή 
13/11: Μονοήμερη εκδρομή σε Δημητσάνα – Βυτίνα  Πανελλήνιας Ένωσης Λερίων   
14/11: Συνάντηση Δημάρχων και εκπροσώπων Δωδεκανησιακών φορέων με το ΔΣ 
του ΣΕΕΝ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας), 
15/11: Ξενάγηση στην έκθεση της Βουλής «Αντικρύζοντας την Ελευθερία» από τον 
έφορο έργων τέχνης της Βουλής κ. Θ. Κουτσόγιαννη - εκδήλωση Συλλ. Κασίων 
18/11: Συνάντηση Σωματείων που εδρεύουν στον Πειραιά στην έδρα του συλλόγου 
«Δροσουλίτες» για μια πρώτη διερευνητική συζήτηση γίνει ένα συμπόσιο για τα 100 
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη Συνθήκη της Λωζάννης που θα έχει 
θεματικές συζητήσεις, εκθέσεις, προβολή ταινίας, συναυλία. Την Ομοσπονδία μας 
εκπροσώπησε η κ. Μαρία Κορδίνα 
19/11: Φιλολογικό μνημόσυνο για τον λαογράφο Αντώνη Σοφό 
εκδήλωση Συλλ. Κασίων  
20/11: Αρτοκλασία Ένωσης Ροδίων στον Άγιο Νικόλαο Πειραιώς για τον Πολιούχο 
της Ρόδου Κωνσταντίνο Υδραίο. 
20/11: Έντεχνα μουσικά ακούσματα από τους ΒΕΝΤΕΜΑ -εκδήλωση Συλλ. Κασίων 
22/11: Παρουσίαση βιβλίου συμπατριώτη μας Δημήτρη Καλλούδη  «Με την κάμερα 
στο χέρι»  στην ΕΣΗΕΑ 
 
Θέματα Υγείας 
             Για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην πρόσφατη αιμοδοσία μας 
στο νοσοκομείο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ  και επιθυμούν να δώσουν αίμα στη Δωδεκανησιακή 
Τράπεζα Αίματος, ο κωδικός είναι: 13863. 
              Για την προμήθεια του ακτινολογικού μηχανήματος του οδοντιατρείου για το 
ΠΠΙ Λειψών, δρομολογούνται οι απαιτούμενες ενέργειες.  
              Στα πλαίσια της ενημέρωσης των συμπατριωτών μας για τα σοβαρά 
προβλήματα Υγείας, ο αντιπρόεδρός μας ιατρός κ. Καραϊτιανός μας έστειλε την 
πρόσφατή του συνέντευξη στα ΜΜΕ, την οποία κοινοποιούμε σε όλα τα Σωματεία 
μας και επιπλέον προγραμματίζουμε μια ενημερωτική συνάντηση στον Πειραιά στο 
άμεσο μέλλον.   
 
Ακτοπλοϊκή σύνδεση Κάσου – Καρπάθου – Χάλκης 
            Μετά τη συνάντηση με το ΔΣ του ΣΕΕΝ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Επιβατηγού Ναυτιλίας), την Δευτέρα 14/11, προγραμματίζεται νέα συνάντηση στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας, στα πλαίσια των προσπαθειών εξεύρεσης λύσης στο 
πρόβλημα ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών με πλοία 2ης  κατηγορίας 
          
 
 



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
        Απαιτείται να ληφθεί απόφαση για πραγματοποίηση έκτακτης ΓΣ. 
       Τα θέματα που θα πρέπει να περιλαμβάνει το καταστατικό μας, μετά την 
 τροποποίησή του ( δυνατότητα εγγραφής όλων των Δωδεκανησιακών Σωματείων 
της Αττικής, διατήρηση της ισορροπημένης εκπροσώπησης  στο ΔΣ, πρόβλεψη για 
επιτροπή εθελοντών Δωδεκανησίων, δημιουργία συμβουλίου επιτίμων προέδρων και 
λοιπών επιτίμων μελών, κλπ), 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 

          Απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια για την επαναλειτουργία 
Δωδεκανησιακών παροικιακών Σωματείων (πχ Σύνδεσμος Απανταχού 
Αστυπαλαιέων, Σύλλογος Αγαθονησιωτών) και συγκέντρωσης λοιπων 
Δωδεκανησίων, που δεν διαθέτουν Σύλλογο (πχ Λειψιωτών).  
 
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

- Τετάρτη 23/11, 11πμ: συνάντηση με εκπροσώπους 1ου δημοτικού 
διαμερίσματος με θέμα τη διαμόρφωση της Πλατείας Καρπάθου 

- Παρουσίαση βιβλίου Νίκου Κωνσταντινίδη ‘Τα πάντα είναι στο τίποτα» 
- Παρουσίαση θεατρικού μονόπρακτου ‘το όνομά μου είναι ASHAR” 
- ΓΣ ΔΙΛΕ (αναμένεται οριστικοποίηση ημερομηνίας) 
- Εγκρίθηκε η πρόταση επιχορήγησης προγράμματος που αναδεικνύει τη μνήμη 

και την ταυτότητα προσφυγικών κοινοτήτων των Μικρασιατών στα 
Δωδεκάνησα  «ΜΙΑ «ΜΙΚΡΑ» ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ» 

(100 χρόνια μνήμης από τη Μικρασιατική Καταστροφή) 
 
                Επισημάνθηκε, για άλλη μια φορά, η ανάγκη συνδιοργάνωσης 
εκδηλώσεων, ιδιαίτερα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε και βέβαια θα πρέπει να 
αποφεύγεται η επικάλυψη δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ετήσιο 
επίσημα καθιερωμένο εορτασμό. Στα Σωματεία – μέλη μας, αποστέλλεται ένα σχέδιο 
προγράμματος μέχρι και τον Φεβρουάριο 2023, που δεν είναι κοινοποιήσιμο. Μέχρι 
σήμερα, από τις ανακοινώσεις των Δωδεκανησιακών φορέων, έχει καταρτιστεί ένα 
πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο κοινοποιείται για το διάστημα 23/11-4/12 
                


