
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  5/5/2022 
        Συμμετείχαν: Βουρεξάκη Κατερίνα (Κάλυμνος), Μπέλεση Μαρία, Χατζηδάκη 
Βενετία, Κανάκη Ελένη (Κάρπαθος), Ζερβάνου Λουκία (Κώς), Κολεζάκης Μανώλης, 
Κορδίνα Μαρία (Ρόδος), Λουκάς Κύκκος (Καστελλόριζο), Δραγουμάνος Αλέκος 
(Σύμη), Οικονομίδου Ισαβέλλα  (Χάλκη), Χατζόπουλος Χάρης, Χατζηαντωνίου 
Γρηγόρης (Συλλ. Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων), Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος). 
 
Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση   (28/4/22) μέχρι σήμερα: 
4/4: Συνάντηση προέδρου Ομοσπονδίας μας με Υπουργό Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη 
4/4: Παρουσίαση βιβλίου δημοσιογράφου κ. Αποστολίδη αφιερωμένο στη ζωή και 
στο έργο του συμπατριώτη μας καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού.  
5/5: Παρουσία αντιπροέδρου Ομοσπονδίας μας κ. Κατερίνας Βουρεξάκη στα εγκαίνια 
της Ανθοκομικής Έκθεσης του Δ. Πειραιά 
5/5: Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα για την βελτίωση των δομών 
Υγείας στην Κω 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
            Σε συνέχεια της δίχρονης αναγκαστικής απραξίας λόγω της πανδημίας, 
εξαιτίας της οποίας, πολλοί φορείς ουσιαστικά «έκλεισαν», πρόσφατα, έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε τους υπέρογκους λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας.  
           Για το θέμα προσκλήθηκε ο  συμπατριώτη μας  κ. Δημήτρης Βρόντος, με την 
ιδιότητα του αντιπροέδρου της Ένωσης Καταναλωτών, ο οποίος μας ενημέρωσε 
αναλυτικά για τα μέχρι σήμερα δεδομένα και δεσμεύτηκε να μας προτείνει περαιτέρω 
ενέργειες, που θα μπορούμε να κάνουμε για την προστασία μας, αφού ληφθούν 
υπόψη τα όποια νέα μέτρα εφαρμοστούν, σύμφωνα με τις Κυβερνητικές εξαγγελίες.  
            Παράλληλα λάβαμε το γνωμοδοτικό σημείωμα περί  νομιμότητας της ρήτρας 
αναπροσαρμογής από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, το οποίο επισυνάπτεται 
στο παρόν πρακτικό.  
 
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
            Πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια συγκέντρωσης αίματος, μετά και την 
εθελοντική Πανδωδεκανησιακή αιμοδοσία της 9/4 στο νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ του 
Πειραιά.   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. 
           Το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας,  από κοινού με λοιπούς Κωακούς φορείς, 
εξέδωσε  ψήφισμα συμπαράστασης, προκειμένου συνδράμει κατά το δυνατό στην 
επίλυση των προβλημάτων της δημόσιας υγείας στην Κω.   
 
Δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη: 

- Αξιοποίηση φωτογραφικού αρχείου οικογένειας Πάχου 
- Σύσταση τριτοβάθμιου νομικού προσώπου για διεκδίκηση πόρων από ΕΕ με  

συμμετοχή και της Ομοσπονδίας μας  
- Υποβολή ενστάσεων σε νέα ανάρτηση Δασικών Χαρτών. Για το θέμα, λάβαμε  

ενημέρωση από την Επτανησιακή Συνομοσπονδία και συγκεκριμένα την επιστολή 
που απέστειλε στον Περιφερειάρχη και στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ιονίων Νήσων, την οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό. 

- Παρουσίαση σπανίων καρτ – ποστάλ με πόλεις της Μ. Ασίας πριν το 1922. Η  
έκθεση φιλοξενείται σε γκαλερί της Καλαμαριάς και γίνεται προσπάθεια να 
μεταφερθεί και στον Πειραιά.  



 
ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ (27/5 – 3/6) 
          Η  Ομοσπονδία μας, θα συμμετάσχει στις ακόλουθες εκδηλώσεις: 
 

α. «Η γαλάζια οικονομία στην ξυλοναυπηγική, τον αλιευτικό τουρισμό  
και την παράκτια οικονομία» 

 Παρασκευή 27 Μαΐου, 11π.μ. - 2μ.μ. 
 Δωδεκανησιακή Εστία (Υψηλάντου 143-145, 1ος όροφος, Πειραιάς). , 

 
β. «Χοροί της Θάλασσας», 

Κυριακή 29/5, 8μμ, στο Βεάκειο Θέατρο. 
              Πρόκειται για μια εκδήλωση θεσμό για τις «Ημέρες Θάλασσας», όπου με τη 
συμμετοχή συλλόγων του Πειραιά  παρουσιάζονται μουσικά και χορευτικά δρώμενα 
με αναφορές στην πολιτιστική  παράδοση. Μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν ένα 
Πανδωδεκανησιακό συγκρότημα, ένα συγκρότημα της Πανελλήνιας Ένωσης Λερίων 
και ένα συγκρότημα Καστελλορίζου 
  
 
 
 

 


