
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  29/1/2020

        Συμμετείχαν: Αφθονίδου Μαρία (Δωδεκανησιακή Μέλισσα),  Υψηλάντη Διονυσία
(Πάτμος),  Γιαλλουράκης  Ερρίκος  (Κάρπαθος),  Βουρεξάκη  Κατερίνα  (Κάλυμνος),
Ζερβάνου Λουκία, Καλλούδης Φίλιππος (Κως),  Αγαπητού Κωνσταντίνα, Στεφάτου
Μαίρη  (Καστελλόριζο),  Κορδίνα  Μαρία,(Ρόδος),  Κορωναίου  Άννα  (Νίσυρος),
Πετρίδης  Φίλιππος,  Σαλαγιάννη  Μαρία  (Σύμη),    Ηρακλείδου  Σοφία  (Χάλκη),
Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Χατζηαντωνίου Γρηγόρης, Χατζόπουλος Χάρης, (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  (22/1) μέχρι 
σήμερα:
26/1: Στάλθηκε νέα επιστολή προς τον Δήμαρχο  Αθηναίων, με αίτημα την επίλυση 
του θέματος καταβολής δημοτικών τελών από τα πολιτιστικά Σωματεία
26/1: Ο πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας δημοσιοποίησε στην ΕΡΑ Ρόδου, το
θέμα της επανατοποθέτησης της προτομής του Εμμανουήλ Ξάνθου στην πλατεία 
Φιλικής Εταιρείας στην Αθήνα
27/1: Λάβαμε πρόσκληση από την περιφέρεια Αττικής για την διαδικτυακή εκδήλωση 
για την ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και  ηρώων του 
Ολοκαυτώματος 
28/1: Στάλθηκε ευχαριστήρια επιστολή στην Ι. Μητρόπολη Σύμης για την προσφορά 
προς την βιβλιοθήκη της Ομοσπονδίας μας , των δύο αντιτύπων του «Επίσημου 
Δελτίου των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών του Οικονομικού Θρόνου».
28/1: Στάλθηκε νέα επιστολή προς την ΚΕΔΕ, με αίτημα την επίλυση του θέματος 
καταβολής δημοτικών τελών από τα πολιτιστικά Σωματεία

       ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
-  Εξέταση αιτήματος που λάβαμε για βοήθεια στο Ιατρείο Αρκιών. 
Συζητήθηκε πάλι το θέμα της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των κατοίκων των 
Αρκιών και αποφασίστηκε να αναληφθούν ενέργειες επίλυσης των όποιων 
προβλημάτων, αφού προηγηθεί επικοινωνία του πρόεδρου μας με τον Δήμαρχο 
Πατμίων 
-  Λειτουργία φαρμακείου στο Καστελλόριζο
      Ο πρόεδρος κ. Φραγκούλης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την συζήτηση 
που έγινε το πρωί της ίδιας μέρας στη Δωδεκανησιακή Εστία με τον πρόεδρο του 
Συλλόγου Φαρμακοποιών Δωδεκανήσου κ. Νίκο Φουτούλη, παρουσία των δύο 
αντιπροέδρων κ. Κατερίνας Βουρεξάκη (ΔΣ Ομοσπονδίας) και κ. Κωνσταντίνας 
Αγαπητού (ΔΣ Συνδ. Απαντ. Καστελλοριζίων). 
      Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Φουτούλη, έχουν δρομολογηθεί όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τον Δήμο Μεγίστης, προκειμένου το 
φαρμακείο να μπορεί να λειτουργήσει πριν το φετινό. καλοκαίρι 



- Αιμοδοσία στο Νοσοκομείο Μεταξά – Κυριακή 14/2, 10πμ – 2μμ
   Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14/2, 
με όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης λόγω της πανδημίας. βρισκόμαστε στη 
διαδικασία καταγραφής των υποψηφίων αιμοδοτών (ονόματα, τηλέφωνα), 
προκειμένου να καταρτηθεί πρόγραμμα προσέλευσης, ώστε να αποφευχθεί 
συνωστισμός ατόμων. Θα καταβληθεί προσπάθεια για την μεταφορά αιμοδοτών 
προς και από τον χώρο αιμοδοσίας, με αυτοκίνητα συμπατριωτών, που 
προσφέρονται εθελοντικά. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής στην 
αιμοδοσία συμπατριωτών και φίλων, που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της 
Αττικής. Για το θέμα αυτό, θα υπάρξει έγκαιρα σχετική ανακοίνωση.

Δημιουργία της ψηφιακής πανδωδεκανησιακής εφημερίδας, 
           Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ήδη κατοχυρώθηκε 
η ονομασία της ψηφιακής εφημερίδας (portal): dodekanisos.com.gr
            Το Σάββατο 30/1, 8μμ, θα γίνει η πρώτη ενημέρωση στους Δωδεκανήσιους
του εξωτερικού μέσω τηλεδιάσκεψης. Στάλθηκαν  προσκλήσεις σε Δωδεκανήσιους,
που διαμένουν κυρίως στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Απευθύνουμε θερμή παράκληση
σε όλους όσους έχουν στοιχεία επικοινωνίας Δωδεκανησίων κατοίκων εξωτερικού,
να μας τα στείλουν, για να μπορέσουμε να τους ενημερώσουμε. Στόχος μας είναι να
ενημερώσουμε τους Δωδεκανήσιους σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας!

    ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΗΣΙΩΝ  
                Με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση του Ν.4758/ΦΕΚ Α 242/4-12-2020, στον
οποίο  αναφέρονται  δραματικές  περικοπές  στο  προσωπικό  των  Ελληνικών
Ταχυδρομείων,  θα  πρέπει  να  σταλεί  νέα  επιστολή  σε  Υπουργεία,  σε  Βουλευτές
Δωδεκανήσου, κλπ, για τις αρνητικές επιπτώσεις η εφαρμογή του στα νησιά μας. Θα
πρέπει  να  τονιστεί  η  συστηματική  συνεχιζόμενη  μείωση  –  κατάργηση  θέσεων
εργασίας  σε:  Τράπεζες,  Δ.Ο.Υ.,  Κτηματολογικά  γραφεία,  Υποθηκοφυλακεία,  ΚΕΠ,
ΟΤΕ, ΔΕΗ, ανταποκριτών ΟΓΑ, κλπ.
               Στην παραπάνω λίστα, αν προσθέσουμε την διατήρηση του αισθήματος
ανασφάλειας  των  κατοίκων,  ιδιαίτερα  των  μικρών  νησιών,  από  την  μόνιμη
υποστελέχωση Ιατρείων, Κ.Υ. ακόμη και Νοσοκομείων, έχουμε ως αποτέλεσμα την
συνεχώς αυξανόμενη φυγή μονίμων κατοίκων. Παράλληλα αυξάνεται ανεξέλεγκτα η
μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών, ιδιαίτερα στα μικρότερα νησιά,  ενώ παράλληλα η
υπογεννητικότητα κυριολεκτικά πλήττει την χώρα

Προσκλήσεις Ψηφιακού Πολιτισμού και Φεστιβάλ πολυθεματικών δράσεων
                Η Ομοσπονδία μας υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών
Φορέων  και  αναμένει  έγκριση.  Αμέσως  μετά,  θα  πρέπει  να  υποβληθεί  αίτημα
επιχορήγηση, διότι η προθεσμία λήγει την 22/2. δυστυχώς, από την συζήτηση που
έγινε,  μεταξύ  εκπροσώπων όλων των Δωδεκανησιακών φορέων,  διαπιστώθηκε η
πολυπλοκότητα της όλης διαδικασίας καθώς και τα στενά έως απαγορευτικά χρονικά
όρια που έχει θέσει το ΥΠ.ΠΟ., γεγονός που μας κάνει να αναρωτιόμαστε εάν η εν
λόγω  μεθόδευση  είναι  ένας  στοχευμένος  τρόπος  αποθάρρυνσης  και  μη
χρηματοδότησης των πολιτιστικών σωματείων,  τα οποία είναι  ξεχασμένα από τον
Μάρτιο  του  2020,  οπότε  και  τέθηκαν  σε  εφαρμογή  τα  περιοριστικά  μέτρα,  λόγω
πανδημίας.


