
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  2/4/2020

        Συμμετείχαν:   Καραϊτιανός  Γιάννης  (Κάρπαθος),  Λουκάς  Κύκκος,
(Καστελλόριζο),  Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος),   Αφθονίδου Μαρία (Δωδεκανησιακή
Μέλισσα),  Ζερβάνου Λουκία (Κως), Κολεζάκης Μανώλης, Κορδίνα Μαρία (Ρόδος),
Δραγουμάνος Αλέκος, Σαλαγιάννη Μαρία (Σύμη), Οικονομίδου Ισαβέλλα, Ηρακλείδου
Σοφία  (Χάλκη),  Χατζόπουλος  Χάρης,  Χατζηαντωνίου  Γρηγόρης  (Σύλλογος
Δωδεκανησίων  Νέων),    Φραγκούλης  Γιάννης  (Κάσος),   Νίκος  Κωνσταντινίδης
(πρόεδρος Ομοσπονδίας  Παροικιακών Σωματείων Ρόδου).

                 Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση – τηλεδιάσκεψη  (24/3) μέχρι 
σήμερα:
27/3: Συνδιοργάνωση Ομοσπονδιών απανταχού Δωδεκανησίων διαδικτυακής 
εκδήλωσης υπό την αιγίδα της ΓΓ Αποδήμου Ελληνισμού για τον εορτασμό 200 
χρόνων από την επανάσταση του 1821
30/3: Στείλαμε επιστολή στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δ. Πειραιά κ. Καψοκόλη, 
ζητώντας να περιληφθούν τα Πολιτιστικά Σωματεία στην απόφαση 49/2021 που 
έλαβε το ΔΣ Πειραιά, κατά την συνεδρίαση της 26/3.
1/4: Στείλαμε επιστολή στην Υπουργό παιδείας για την υποστελέχωση των σχολείων 
κυρίως των μικρών νησιών, με αφορμή την πρόσφατη επιστολή της Δντριας 
Γυμνασίου – Λ.Τ. Κάσου 

Θέματα Υγείας
            Καθυστερεί ο εμβολιασμός μονίμων κατοίκων των νησιών μας, ενώ 
παράλληλα  ο αριθμός των εμβολίων που αποστέλλονται είναι μικρότερος από τον
αριθμό  των  δηλωθέντων  ατόμων  για  εμβολιασμό.  Παράλληλα  καταγράφονται
καθημερινά πολλά κρούσματα, ενώ υπάρχει σύγχυση παραπληροφόρησης σχετικά
με την ασφάλεια κάποιων εμβολίων.
     
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. Μετά από επικοινωνία με 
την ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού, στάλθηκε επιστολή με αίτημα την οικονομική 
επιδότηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας

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.
      γ. Στείλαμε επιστολή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πειραιά κ. Καψοκόλη, ζητώντας 
να περιληφθούν τα πολιτιστικά Σωματεία στην πρόσφατη απόφαση 49/2021 του ΔΣ 



Πειραιά, που αφορά στην απαλλαγή φορέων από την καταβολή δημοτικών τελών 
λόγω των συνεπειών της πανδημίας. 
      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
2/2 – 4/4: Τριήμερο συνέδριο «η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην 
ανάκαμψη»
Παρασκευή, 2 Απριλίου 20:00 – 21:30  https  ://  zoom  .  us  /  j  /99921301423  
Η μισθωτή εργασία και τα όρια της. H πρόκληση της Κοινωνικής Οικονομίας
εισήγηση του Δρ. Ανδρέα Λύτρα, Καθηγητή Τμ. Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστ.
Σάββατο, 3 Απριλίου 11:00 – 12:30 https  ://  zoom  .  us  /  j  /93884501023  
Η συνεταιριστική  λύση σε περιόδους κοινωνικο-οικονομικών κρίσεων. Δομές 
υποστήριξης εκκίνησης συνεταιρισμών από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση 
13:00 – 14:30 https  ://  zoom  .  us  /  j  /94535068381  
Τηλε-εργασία – Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνική Οικονομία
15:00 – 16:30 https  ://  zoom  .  us  /  j  /95665212819  
Κοινωνική Οικονομία & Συμπράξεις με Τοπική Αυτοδιοίκηση - Εθνικοτοπικοί 
Σύλλογοι
17:00 – 18:30 https  ://  zoom  .  us  /  j  /99084789016  
Αγροδιατροφή, χειροτεχνία και τοπική αυτάρκεια στο πλαίσιο της Κοινωνικής 
Οικονομίας
19:00 – 20:30 https  ://  zoom  .  us  /  j  /93740301384  
Υγεία – Πρόνοια- Αναπηρία στη  Κοινωνική Οικονομία. Κοινωνικές επιχειρήσεις -
Παραδείγματα Καλής Πρακτικής
Κυριακή, 4 Απριλίου 12:00 – 13:30 https  ://  zoom  .  us  /  j  /97545169616  
Πράσινη Οικονομία & Επιχειρηματικότητα - Ενεργειακές Κοινότητες
14:00 – 16:00 https  ://  zoom  .  us  /  j  /98139466988  
Πολιτιστική Δημιουργία -  Εναλλακτικός & Υπεύθυνος Τουρισμός
16:30 – 18:00 https  ://  zoom  .  us  /  j  /96036296363  
Πλατφόρμα Δικτύωσης & Επικοινωνίας Φορέων του Τρίτου Τομέα / Κοινωνικοί 
Συνεργατικοί Σχηματισμοί (Social Clusters)
18:00 – 19:30 https  ://  zoom  .  us  /  j  /98140786360  
Ανοικτό Βήμα

4/4 – 23/5 : Σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων  Συλλόγου Απανταχού Δωδεκανησίων 
Νέων  "Τα Δωδεκάνησα στην Εθνεγερσία",
     14 διακεκριμένες προσωπικότητες των Γραμμάτων θα αποτελέσουν τους 
εισηγητές των διαλέξεων οι οποίες θα λάβουν χώρα κάθε Κυριακή, από τις 4 
Απριλίου έως και τις 23 Μαΐου 2021 (εκτός της Κυριακής του Πάσχα), ώρες 17:00-
19:00 και θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Zoom, του καναλιού του 
ΣΑΔΝ στο Youtube και της σελίδας του ΣΑΔΝ στο facebook.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και της 
Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς.

https://www.facebook.com/12sadn
https://www.youtube.com/channel/UC2xrzCZzIbgvkGk0ExOa6Fg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F98140786360%3Ffbclid%3DIwAR0kMSwUag9w-uzMNtg1R6klRZ6eASLiMpfT1h4W9Y2br_BYIvNUiX5gMnw&h=AT10S35bgKLIO9HUa_yqsdmLP1KwPY1jMtfz40mNvK6SnUZOV15kdbk2DAZrxPe9WiX_mJGUpIA7qos0CP2fuistjsm6CE3Apfued6jneUnO8UmSqpbgGnGkrA9KpVt8HDO-JSaOx8I47k--CQ&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3nsKHDZNlLd9npN_4QJfe5fhSQ229OJFqHiE7Ax1oXlnmkQ8FmWy4KZHL_d2GLJ8eAxhzRWYTwJEkHmGLdDWyhtUJ_51UNC5KkfB5JG4sfEqGvQ_EHwvjFHlUvcLjdKhwyAMkA0n6N9Wm0kEzjuE4OeeTYvrh-xuRA6MjV-NYGFHI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F96036296363%3Ffbclid%3DIwAR1FP7h9xFjlGZxpeTYB7zQa2InmHMaX_yvek6LfOV5-zSyVLsE6yThRvkg&h=AT2kHDPDOlueZPbtouHAER6GRHfNtORs2JMs45pcgY8u0bmr1RplaERmKYgY3424r63PF994EZQ3athQ4rxFGyX5wRbfQOq3CZQHdmQ2zDiAvsS8mMeULVmm8SshXJkscs-843HvhRgQZrGf3Q&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3nsKHDZNlLd9npN_4QJfe5fhSQ229OJFqHiE7Ax1oXlnmkQ8FmWy4KZHL_d2GLJ8eAxhzRWYTwJEkHmGLdDWyhtUJ_51UNC5KkfB5JG4sfEqGvQ_EHwvjFHlUvcLjdKhwyAMkA0n6N9Wm0kEzjuE4OeeTYvrh-xuRA6MjV-NYGFHI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F98139466988%3Ffbclid%3DIwAR0TntrQym1ymNonXwkcC8Twm3u8cla_vtwkKZe3lZreHH6Qg98bLQpblQg&h=AT1eDluMPTIZCmyZ73ZufV9nMrgiAOqVW4CcioSeFQ66SOttI2t0CIJbkungNV9FVinWD6jroFw3Wq5fvGTNZD9JqrzkSx0yn-tay2h3OGtkAdaT2Oc1wj1wFC1bk3_iVFKbe_eCLl7rJ3qt8g&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3nsKHDZNlLd9npN_4QJfe5fhSQ229OJFqHiE7Ax1oXlnmkQ8FmWy4KZHL_d2GLJ8eAxhzRWYTwJEkHmGLdDWyhtUJ_51UNC5KkfB5JG4sfEqGvQ_EHwvjFHlUvcLjdKhwyAMkA0n6N9Wm0kEzjuE4OeeTYvrh-xuRA6MjV-NYGFHI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F97545169616%3Ffbclid%3DIwAR0u-bZfp1iSFuDJukRJWz8ZeRzszdic7hejvJY3ESgnIU7cAa82dZdQdqo&h=AT0w_qqzBa7cGwYeUS3bMEPsjdXKr20bwl-YUYwRkqGns90804pUr6W6ltF-m_xsL2sbKAcdaKFjkpti4KXjYAI1Dkj873jXcnVYoy480V9GDSkZ2d1nCW7Il7tc8APa7QWorREN2_2M1JN-qQ&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3nsKHDZNlLd9npN_4QJfe5fhSQ229OJFqHiE7Ax1oXlnmkQ8FmWy4KZHL_d2GLJ8eAxhzRWYTwJEkHmGLdDWyhtUJ_51UNC5KkfB5JG4sfEqGvQ_EHwvjFHlUvcLjdKhwyAMkA0n6N9Wm0kEzjuE4OeeTYvrh-xuRA6MjV-NYGFHI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F93740301384%3Ffbclid%3DIwAR0rADbqom6ww0oL5RBtcdaE8UgXWsy-Vbp20HtvNKIxp0EGXpmnfWZvSnQ&h=AT1o_bjqOw_oAroMKDEDjKmzmcjpiApEIgy9j7LSI0ZVc58VlVTpMqH3FEuVeIcVOwjMczsA2n2lYhRHB8njvA_CcjK4Fb7RbYSt5jOzjUsORkmM3WdJyd8yuLHAX1krHmBMyBAZw5Kd-SW-SQ&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3nsKHDZNlLd9npN_4QJfe5fhSQ229OJFqHiE7Ax1oXlnmkQ8FmWy4KZHL_d2GLJ8eAxhzRWYTwJEkHmGLdDWyhtUJ_51UNC5KkfB5JG4sfEqGvQ_EHwvjFHlUvcLjdKhwyAMkA0n6N9Wm0kEzjuE4OeeTYvrh-xuRA6MjV-NYGFHI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F99084789016%3Ffbclid%3DIwAR1BLnr9DfHVMj8jnQiWycj773to9gM9G-B6t9tIkDWVX6S4N2nLHGxclJ8&h=AT2g01X3gdHRAswuLAXmaStm-KyF1ZbcjDWXHVUuEV5zAfUkreWbd-StzVOr5uBrRJ0lbspEW_Rkm0bhdlLFT5X3nNGMighy1ZH1o-sdc9_Q-KGY4WWwZ7MO6XTDxhQmBc7HIdK8hQe5ubRe0A&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3nsKHDZNlLd9npN_4QJfe5fhSQ229OJFqHiE7Ax1oXlnmkQ8FmWy4KZHL_d2GLJ8eAxhzRWYTwJEkHmGLdDWyhtUJ_51UNC5KkfB5JG4sfEqGvQ_EHwvjFHlUvcLjdKhwyAMkA0n6N9Wm0kEzjuE4OeeTYvrh-xuRA6MjV-NYGFHI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F95665212819%3Ffbclid%3DIwAR2WiFNGgwOnYm70de65qa3yGDCPp8PJis1PNlWC2vAi0xUM6mT9p36Iqs4&h=AT2IIjUgnXJ1Y5G-X_fslnUB2oXXwhf0gjLxTYTl_8mLE3Xk3Kh06Nj0kgdSrozLq4tBxK2UDYvth6EMk5jnI1RngTlYD6tHm6fofujbt8a0PAVlX-72Idw1rBaUkuZDOHgIJS7fs_KbS5O-Nw&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3nsKHDZNlLd9npN_4QJfe5fhSQ229OJFqHiE7Ax1oXlnmkQ8FmWy4KZHL_d2GLJ8eAxhzRWYTwJEkHmGLdDWyhtUJ_51UNC5KkfB5JG4sfEqGvQ_EHwvjFHlUvcLjdKhwyAMkA0n6N9Wm0kEzjuE4OeeTYvrh-xuRA6MjV-NYGFHI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F94535068381%3Ffbclid%3DIwAR0PnBhBCY86PTBCzmXPccmzIcqOklE__IfixaqI6diBcwWk-x3sJmrp1yY&h=AT0CIo5gNni2SnsG8jE_mDPi3K_BLO2W54v3UXtGFrTKclIOI-pCH1Ri1JTNADbbsFf5I8d6vS0lHHGY4mW5vtKmZhMr52UjxdgqEcX8wTPg8nSkEDXEhPMV06zVEEcC2MqImOnegtUgXBHqrQ&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3nsKHDZNlLd9npN_4QJfe5fhSQ229OJFqHiE7Ax1oXlnmkQ8FmWy4KZHL_d2GLJ8eAxhzRWYTwJEkHmGLdDWyhtUJ_51UNC5KkfB5JG4sfEqGvQ_EHwvjFHlUvcLjdKhwyAMkA0n6N9Wm0kEzjuE4OeeTYvrh-xuRA6MjV-NYGFHI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F93884501023%3Ffbclid%3DIwAR0PnBhBCY86PTBCzmXPccmzIcqOklE__IfixaqI6diBcwWk-x3sJmrp1yY&h=AT3c1kJr12HMkBr-EqJUn-ODlkctS6albRKCIn4g65ZfrzLiGb43Yg5H-frlSs-u851tdq9R3pfpDBLsjx-UWM5BbCuKIQ5jagrQ_2Qu9EOpP28GwAOJJRmf-qqzsZBzZ_EPp53x7m7-lk5kmA&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3nsKHDZNlLd9npN_4QJfe5fhSQ229OJFqHiE7Ax1oXlnmkQ8FmWy4KZHL_d2GLJ8eAxhzRWYTwJEkHmGLdDWyhtUJ_51UNC5KkfB5JG4sfEqGvQ_EHwvjFHlUvcLjdKhwyAMkA0n6N9Wm0kEzjuE4OeeTYvrh-xuRA6MjV-NYGFHI
https://zoom.us/j/99921301423?fbclid=IwAR1eSWbQjVKau1kPSBaFFmS7EQshG1F-Djxsnq6kdItsmus2lO93OY4bvEc


Η 1η ημερίδα με τίτλο "Η πορεία προς την Εθνεγερσία" θα πραγματοποιηθεί αυτή την
Κυριακή 4 Απριλίου. 
Στις 17:00 μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω της πλατφόρμας ZOOM
(https://us02web.zoom.us/j/78027881153, Generated ID 780 2788 
1153,Passcode 814914) και εναλλακτικά σε live streaming μέσω Facebook 
(Σύλλογος Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων) και YouTube 
(https://youtu.be/UyBIpBzVI6A).
Ομιλητές 1ης διαδικτυακής εκδήλωσης: 
-κα Μαρία Ευθυμίου, Ιστορικός - Καθηγήτρια Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού στο 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών 
Θέμα: "Ο Ελληνισμός κατά την προεπαναστατική περίοδο".
-κ. Μανώλης Μακρής, Νομικός - Συγγραφέας - Πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών Δωδεκανήσου 
Θέμα: " Τα Δωδεκάνησα κατά την προεπαναστατική περίοδο".
Με το πέρας των ομιλιών θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από το κοινό είτε σε ζωντανή 
ροή για αυτούς που παρακολουθούν μέσω της πλατφόρμας ZOOM, είτε μηνυμάτων 
που θα σταλούν από όσους παρακολουθήσετε την εκδήλωση από YouTube και 
Facebook.

8/5, 8μμ: Φιλολογικό μνημόσυνο στη μνήμη Δημήτρη Κρεμαστινού
(Πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUyBIpBzVI6A%3Ffbclid%3DIwAR2h-H9WJdWd95Ihczln2B_3eJ6UDUSAvDQAGqBPsXR3mvUCTuVJ_j_J-y4&h=AT04T3yhExKQV1T7kLqYlIBoTAvM_s2-Yvm3tKkSr9UE9ZKOehgKwYIcu1O91vRhxPNAKIxGz_WEVCO6DoyLNKVqPiQQ_P9C90wTIpdycdUnp3URurAs6zekirfYqZdtDNVnLbeoHiU17skn8w&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3QxiFZz525e1_woJSd_lUTl7HP4XIyaZfyJ7HAJ7fKMY57EsE5GTK-XYXLMq2UTPjvQupWNJ25QG5uj2HuUxwMJrS5tpQfeBwfyzZ0F3w7NqLsSKJ3WP4v3oPz0aIp6uAPQ12NK2Wp7LEgtpvmaHjU
https://us02web.zoom.us/j/78027881153?fbclid=IwAR2h-H9WJdWd95Ihczln2B_3eJ6UDUSAvDQAGqBPsXR3mvUCTuVJ_j_J-y4

