
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  2/6/2022 
        Συμμετείχαν: Βουρεξάκη Κατερίνα (Κάλυμνος), Ζερβάνου Λουκία (Κως), 
Χατζόπουλος Χάρης, Χατζηανατωνίου Γρηγόρης (Σ.Α.Δ.Ν.), Καραϊτιανός Γιάννης, 
Μπελέση Μαίρη, Κανάκη Ελένη (Κάρπαθος), Κολεζάκης Μανώλης, Κορδίνα Μαρία 
(Ρόδος), Λουκάς Κύκκος (Καστελλόριζο), Δραγουμάνος Αλέκος (Σύμη),  Βασιλάκη 
Σούλα (Τηλος), Οικονομίδου Ισαβέλλα  (Χάλκη), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), 
Κουρτέση Μαίρη (Αστυπάλαια),  Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος). 
 
Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση   (24/5/22) μέχρι σήμερα: 
26/5: Τελετή έναρξης εκδηλώσεων «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» Δ. Πειραιά  
27/5:  Ημερίδα με θέμα: "Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΞΥΛΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ, ΤΟΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"  στη Δωδεκανησιακή 
Εστία,  στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ»  
28/5: Αρτοκλασία στο εκκλησάκι του Πανορμίτη στην παραλία Ελευσίνας – Κέρασμα 
από Σύλλογο Συμιακών Ελευσίνας – γεύμα σε ταβέρνα. Συνδιοργάνωση 
Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων κ΄ Δωδεκανησιακής Μέλισσας  

- Συμμετοχή Ομίλου Καρπαθίων Νέων στη γιορτή του Ψαρά στα Κουφονήσια 
29/5:  «Χοροί της Θάλασσας», στο Πασσαλιμάνι. Εκδήλωση για τις «Ημέρες 
Θάλασσας», με τη συμμετοχή 3 Δωδεκανησιακών συγκροτημάτων 

30/5: Λάβαμε τρεις τόμους εκδόσεων από την Ιερά Μητρόπολη Σύμης, Τήλου, 
Χάλκης και Καστελλορίζου        
1/6: ΓΣ Πανελληνίου Συλλόγου Τρασανάδων – Ναυπηγείων στη Δωδεκανησιακή 
Εστία 
 
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 Συζητήθηκε το θέμα των Τουρκικών απαράδεκτων δηλώσεων που αφορούν στα 
νησιά όχι μόνο της Δωδεκανήσου αλλά και όλου του Αιγαίου. Αποφασίστηκε 
ομόφωνα η σύνταξη και δημοσιοποίηση κειμένου σκέψεων και σοβαρού 
προβληματισμού, το οποίο θα κοινοποιηθεί αρχικά σε όλα τα Δωδεκανησιακά 
Σωματεία της παροικίας μας καθώς και στις Ομοσπονδίες Σωματείων του Αιγαίου, 
προκειμένου να λάβουν γνώση και εάν επιθυμούν να το συνυπογράψουν.  
 
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
            Πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια συγκέντρωσης αίματος, λογω των 
αυξημένων περιπτώσεων νοσηλείας συμπατριωτών μας. 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. 
         Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ίδρυμα Κολυμπίων στη Ρόδο, ο 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, μεταξύ άλλων, κατέγραψε την ανάγκη προμήθειας 
γαντιών μιας χρήσεως (latex με πούδρα, μεγέθη ME, L, XL) καθώς και μιας 
πλατφόρμας για το πλύσιμο των ασθενών που δεν μπορούν να σηκωθούν από το 
κρεββάτι τους (φορείο τύπου ΤΥΠΟΥ BED BATH). Μετά από σχετική διερεύνηση της 
αγοράς, για την προμήθεια 100 συσκευασιών γαντιών (100 ζεύγη ανά συσκευασία), 
θα απαιτηθεί το ποσό των 600 ευρώ.  ¨Όμως για την προμήθεια του φορείου μπάνιου 
και μεταφοράς ασθενούς, εντοπίστηκε μόνο μια εταιρεία εισαγωγής (ΑΝΑΤΣ Α.Ε. 
Πατριάρχου Ιωακείμ 13, Ταύρος) και το φορείο είναι ιταλικής κατασκευής, με 
ατσάλινο πλαίσιο,  PVC κάλυμμα ιατρικού τύπου, υδραυλική ανύψωση και ανάκληση. 
Η τελική τιμή του θα είναι περίπου 3500 ευρώ (προκαταβολή 50% και παράδοση σε 
20-30 εργάσιμες μέρες). 
 



198η επέτειος Ολοκαυτώματος Ηρωικής Ν. Κάσου 
       Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Συλλόγου εν Ελλάδι Κασίων, η 
Ομοσπονδία μας, θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης, την Κυριακή 5/6, με 
παρουσία στην Επιμνημόσυνη δέηση στην Μητρόπολη Αθηνών και στη συνέχεια με 
κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη 
 

Νέο πρόβλημα στην Ακτοπλοϊκή σύνδεση νησιών Ν. Δωδεκανήσου 
       Εκτός από τη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους των εισιτηρίων ακτοπλοϊκής 
σύνδεσης των νησιών μας, πρόσφατα το Υπουργείο Ναυτιλίας ενέκρινε την εκτέλεση 
του δυσκολότερου ίσως δρομολογίου του Αιγαίου  σε ένα πλοίο γηρασμένο και με 
τεχνικά χαρακτηριστικά επιεικώς ανεπαρκή. Οι επιβάτες για Κάσο, Κάρπαθο και 
Χάλκη, μέχρι  σήμερα, ταξίδευαν 28 – 36 ώρες πληρώνοντας πανάκριβο εισιτήριο, 
για να φτάσουν στον προορισμό τους.  Αντί να υπάρξει κάποια βελτίωση, από τον 
προσεχή Ιούλιο,  η δρομολόγηση του ΟΛΥΜΠΟΣ ήδη έχει προκαλέσει τουλάχιστον 
δυσφορία και πολλές ματαιώσεις κρατήσεων υποψηφίων επιβατών. Για το όλο θέμα, 
η Ομοσπονδία μας, σε συνεννόηση με τα λοιπά Δωδεκανησιακά Σωματεία, 
αποστέλλει επιστολή διαμαρτυρίας, ελπίζοντας ότι κάποτε, η «νησιωτικότητα» θα 
αποκτήσει νόημα…. 
 

Διήμερη εκδρομή στη Φωκίδα (Κυριακή 12/6 – Δευτέρα 13/6)  

     Το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας, λαμβάνοντας υπόψη την επιφύλαξη πολλών 
συμπατριωτών να μετακινηθούν  με πούλμαν, λόγω και του κινδύνου της πανδημίας, 
αποφάσισε την ματαίωση της προγραμματισμένης εκδρομής, ευελπιστώντας ότι στο 
μέλλον, θα υπάρξουν καλύτερες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και στην 
πρόσφατη εκδήλωση στην Ελευσίνα, οι συμμετέχοντες μετέβησαν με ΙΧ.  
 
 «ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΡΓΥΙΕΣ» Ηλία Γ. Μαλανδρή 
Το ΔΣ, μετά από σχετική ενημέρωση, αποδέχθηκε με ενθουσιασμό, να τεθεί υπό την 
αιγίδα της Ομοσπονδίας μας, η έκδοση του νέου βιβλίου του αγαπητού μας 
συμπατριώτη Κασιακής καταγωγής, κ. Ηλία Μαλανδρή, που προλογίζει η εξ ίσου 
αγαπητή συμπατριώτισσά μας  Καλυμνιακής καταγωγής κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή.¨ 
 
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 
              Το πρόβλημα με την συνέχιση χαρακτηρισμού της συντριπτικής έκτασης 
των νησιών μας ως δάση συνεχίζεται. Η Ομοσπονδία μας, όπως και όλοι οι φορείς 
της Δωδεκανήσου και όχι μόνο, θα συνεχίσει να ζητάει την ανάληψη ενεργειών για τις 
απαιτούμενες διορθώσεις, ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία και η διαρκής 
οικονομική αιμορραγία των απανταχού συμπατριωτών μας (κτηματολόγιο, ρήτρα 
αναπροσαρμογής, δασικοί χάρτες, κλπ).  
              Δυστυχώς το αρμόδιο Υπουργείο συνεχίζει να δείχνει ότι δεν κατανοεί την 
ουσία του προβλήματος, Επιβεβαίωση αυτού είναι και η πρόσφατη ανακοίνωση της  
30.05.2022: « Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή κρίση οι οποίες δυσχεραίνουν 
τις οικονομικές συναλλαγές των πολιτών, σε συνδυασμό με τα τεχνικά προβλήματα 
στις ψηφιακές πλατφόρμες του Ελληνικού Κτηματολογίου, ανακοινώνει ότι χορηγείται 
παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών 
για 45 ημέρες. Η παράταση αφορά στους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν εντός 
του 2021 για τους οποίους η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων εκπνέει στις 31 
Μαΐου. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η 
15η Ιουλίου 2022».  



 
ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (Κοδριγκτώνος 20 κ΄ Πατησίων) 
  Ο πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας είχε μια  πρώτη τηλεφωνική γνωριμία με 
τον πρόεδρο του Φάρου Ελπίδας κ. Φωρλίδα. Αφορμή δόθηκε από την 
γνωστοποίηση της οργάνωσης εκδήλωσης από τον Φάρο Ελπίδας στη μνήμη της 
κυράς της Ρω, στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας.  
 
Απώλεια ιερολοχίτη Στρατηγού Κωνσταντίνου Κόρκα (30/5/22). 
                 Ο ιερολοχίτης και καταδρομέας στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας παρέστη 
την 29/5 στο ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων ιερολοχιτών και καταδρομέων στο 
Καβούρι Αττικής όπου κατέθεσε στεφανι στο Ηρώο των ΛΟΚ. Ωστόσο, αμέσως μετά 
το μνημόσυνο μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου απεβίωσε.  
                   Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας του Αθανασίου γεννήθηκε στο χωριό 
Πουλίτσα Κορινθίας στις αρχές του 1921. Εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 
(ΣΣΕ) το 1940 και με τους πρωτοετείς συμμαθητές του πολέμησαν στη Μάχη της 
Κρήτης τον Μάιο του 1941, με την Πολεμική Σημαία της Σχολής. Ακολούθως διέφυγε 
στην Μέση Ανατολή συνεχίζοντας τις σπουδές του στη ΣΣΕ που εγκαταστάθηκε εκεί, 
από την οποία και αποφοίτησε το 1943 με το βαθμό του ανθυπολοχαγού (ΠΖ). 
Αποστρατεύθηκε το 1980 με τον βαθμό του αντιστρατήγου και με τον τίτλο του 
«Επίτιμου Διοικητού 1ης Στρατιάς». Στη διάρκεια της 40ετούς σταδιοδρομίας του 
στον Ελληνικό Στρατό, υπηρέτησε ως αξιωματικός σε Στρατηγεία του ΝΑΤΟ, ως 
ακόλουθος Ενόπλων Δυνάμεων Βουκουρεστίου-Βουδαπέστης (1968-70), ως Α’ 
υπαρχηγός ΓΕΣ (1977), ως γενικός επιθεωρητής Στρατού (1979-80), ενώ υπήρξε 
διοικητής: – Του 14ου Λόχου Ορεινών Καταδρομών (1947 – 49).... 
Της Γ’ Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών (1954 – 55).  

- – Του 3ου Συντάγματος Πεζικού «Ρίμινι» (1971 – 72).... 
- Της ΧΙ (11η) Μεραρχίας Πεζικού (1973 – 74).....  

 
 
 
 

http://www.mixanitouxronou.gr/efyge-o-teleytaios-stratigos-konstantinos-korkas-ayrio-i-exodios-akoloythia-toy/

