
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  2/11/2022 
        Συμμετείχαν: Μοσχή Μαίρη (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Καραϊτιανός Γιάννης, 
Μπέλεση Μαίρη, Γιαλλουράκης Ερρίκος, (Κάρπαθος), Βουρεξάκη Κατερίνα 
(Κάλυμνος), Δραγουμάνος Αλέκος, Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), Κολεζάκης Μανώλης 
(Ρόδος), Οικονομίδου Ισαβέλλα, Ασπροποταμίτης Γιάννης, Ηρακλείδου Σοφία 
(Χάλκη), Λουκάς Κύκκος (Καστελλόριζο), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Βασιλάκη 
Σούλα (Τήλος), Οικονόμου Μαρία (Πάτμος), Χατζόπουλος Χάρης, Χατζηαντωνίου 
Γρηγόρης (ΣΑΔΝ), Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος). 
 
Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση   (18/10/22) μέχρι σήμερα: 
20/10: Συνάντηση για ακτοπλοϊκή σύνδεση Νοτίων Δωδεκανήσων με Υπ. Ναυτιλίας 
20-23/10: Τελετή απόδοσης όρκου Ιπποκράτη στην Κω - Τριήμερες εκδηλώσεις στην 
Κω για τις οποίες διατυπώθηκε η υποχρέωση όλων μας για την επικαιροποίηση της 
σημασίας του εν λόγω όρκου καθώς και για την απαίτηση δημιουργίας Ινστιτούτου 
«Ηθικής και Δεοντολογίας της Ιατρικής» στην Κω.  
27/10: Έκδοση ψηφίσματος Ομοσπονδίας μας, λόγω απώλειας συμπατριώτη μας 
Αριστοτέλη Παυλίδη 
28/10: Συμμετοχή Ομοσπονδίας μας στην παρέλαση στον Πειραιά 
28/10: Δωδεκανησιακό γλέντι με τιμώμενο νησί το Καστελλόριζο – οργάνωση 
Συλλόγου Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων 
29/10: Εξώδιος ακολουθία συμπατριώτη μας Αριστοτέλη Παυλίδη στην Κω -  
30/10: Συνάντηση διαμαρτυρίας για ακτοπλοϊκή σύνδεση Νοτίων Δωδεκανήσων στα 
γραφεία του Συλλόγου εν Ελλάδι Κασίων 
 
Θέματα Υγείας 
                    Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία της νέας Αιμοδοσίας στην Αθήνα, 
το Σάββατο 12 Νοεμβρίου, από τις 8:30 π.μ έως τη 1:00 μ.μ  στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αθηνών "Γεώργιος Γεννηματάς" (Λεωφ. Μεσογείων 154, Αθήνα 115 
27). Η πρόσβαση είναι εύκολη καθώς το Νοσοκομείο βρίσκεται απέναντι από το 
Σταθμό Μετρό "Εθνική Άμυνα". Η αιμοδοσία θα διεξαχθεί από το Τμήμα Αιμοδοσίας 
του νοσοκομείου στο χώρο τους. Για όσους δε θα μπορέσουν να παραβρεθούν τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία και επιθυμούν να δώσουν αίμα στη Δωδεκανησιακή 
Τράπεζα Αίματος, ο κωδικός είναι: 13863. 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη της λίστας με τα ονόματα των εθελοντών αιμοδοτών θα 
είναι οι εξής: 
Γιάννης Φραγκούλης: 6981156333 
Φαρμακείο Κατερίνας Βουρεξάκη: 2104120921 
Χαράλαμπος Χατζόπουλος: 6908885599 
Αναμένουμε τη βοήθεια όλων. 

 
 

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Κάσου – Καρπάθου – Χάλκης 
        Έγινε πάλι αναφορά στο θέμα της εν λόγω ακτοπλοϊκής σύνδεσης και σε 
συνέχεια των ενεργειών μας, προγραμματίζεται συνάντηση με το ΔΣ του ΣΕΕΝ 
(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας).  
 

          
 
 
 

https://www.google.com/maps/search/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD+154,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+115+27?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD+154,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+115+27?entry=gmail&source=g


 
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
                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.  
                Από τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις των Δωδεκανησιακών φορέων, έχει 
καταρτιστεί ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο κοινοποιείται για το διάστημα 1-
13/11.  
               Σύμφωνα με ενημέρωση της πρώην γραμματέα μας, κ. Σοφίας Ηρακελίδου, 
εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, 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) 
 
Πρόσκληση περιπάτου στο κέντρο της Αθήνας 
               Ο πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής  και Γηριατρικής Εταιρείας 
κ. Γιάννης Καραϊτιανός μας προσκαλεί  την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 στις 11 το 
πρωί σε μια  περιπατητική διαδρομή στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη 
συμμετοχή! Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα άτομα της τρίτης ηλικίας και έχει 
στόχο να αναδείξει τις δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν τα μέλη μιας 
οικογένειας ή και φίλοι διαφορετικής ηλικίας  για να περάσουν δημιουργικό χρόνο 
μαζί και ταυτόχρονα να αθληθούν, κρατώντας σώμα και νου σε καλή φυσική 
κατάσταση!  
               Πάρτε τους γονείς σας, τα μεγαλύτερα ή μικρότερα αδέλφια σας, συγγενικά 
σας πρόσωπα ή φίλους και ελάτε να περπατήσουμε μαζί, να περιηγηθούμε στην 
ιστορία της πόλης μας και να περάσουμε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό! 

Εκκίνηση: Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το κατάστημα Public 

Τερματισμός: Μοναστηράκι (Monastiraki ) (στην πλατεία) 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F%25CE%25A0%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25B1-%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25AC%25CE%25B3%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582-114524009251711%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZWDY-0SalfZpQhpzfUJnteVqLQLjfHn-ApTa-fi39ZG95mK0pkYCyavvQEsvZuZt9Pzii8DA0VIvuaISJ_ShiFJ7f9O-nvrHf1Hw7Fn5tPICc5OC99qTMTlVTgRwMLEwzrAgGBW5oXiaDct9STSIS28rF8WdVOfomfQpqL0W2z4UQrrgMWMa1K6N3R5h6TEGXAKVsc29EpyFQxLkuzVoZiB%26__tn__%3DkK-R&data=05%7C01%7C%7Cfe3112dbbff04118618708dabb446ce1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638028199830750939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fBz%2FvenRTHDdnzGGyGqcuX6nsgGPe%2FXmH6CyF1%2BsA6Y%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpublic.gr%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZWDY-0SalfZpQhpzfUJnteVqLQLjfHn-ApTa-fi39ZG95mK0pkYCyavvQEsvZuZt9Pzii8DA0VIvuaISJ_ShiFJ7f9O-nvrHf1Hw7Fn5tPICc5OC99qTMTlVTgRwMLEwzrAgGBW5oXiaDct9STSIS28rF8WdVOfomfQpqL0W2z4UQrrgMWMa1K6N3R5h6TEGXAKVsc29EpyFQxLkuzVoZiB%26__tn__%3DkK-R&data=05%7C01%7C%7Cfe3112dbbff04118618708dabb446ce1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638028199830750939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uAOfPROsgdX3yib4TrMUoen5RRB0YzLAK1aCuwrac8M%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F%25CE%259C%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BA%25CE%25B9-Monastiraki--439139009450674%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZWDY-0SalfZpQhpzfUJnteVqLQLjfHn-ApTa-fi39ZG95mK0pkYCyavvQEsvZuZt9Pzii8DA0VIvuaISJ_ShiFJ7f9O-nvrHf1Hw7Fn5tPICc5OC99qTMTlVTgRwMLEwzrAgGBW5oXiaDct9STSIS28rF8WdVOfomfQpqL0W2z4UQrrgMWMa1K6N3R5h6TEGXAKVsc29EpyFQxLkuzVoZiB%26__tn__%3DkK-R&data=05%7C01%7C%7Cfe3112dbbff04118618708dabb446ce1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638028199830750939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rj1g77Cjxmiez1ePZ42AXhEoTgdV%2BJSAQifD7LqIOa4%3D&reserved=0

