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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ    7/10/2015
 Παραβρέθηκαν: Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Βουρεξάκη Κατερίνα (Κάλυμνος), Ζερβάνου
Λουκία (Κως), Αντύπα Μαριάνα (Λέρος), Καραϊτιανός Γιάννης (Κάρπαθος), Κορωναίου
Άννα  (Νίσυρος),  Υψηλάντη  Διονυσία  (Πάτμος),  Κορδίνα  Μαρία  (Ρόδος),  Πετρίδης
Φίλιππος  (Σύμη),  Βουβάλη  Ευδοκία,  Παπαδόπουλος  Νίκος  (Πολιτιστική  Ομάδα
Αρχιπέλαγος),  Χαραλαμποπούλου  Θεμελίνα,  Καλούδης Φίλιππος  (επίτιμοι  Πρόεδροι
Ομοσπονδίας), Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Βενέτος  Γιάννης  (Αστυπάλαια),  Λουκάς  Μιχάλης  Κύκκος  (Καστελλόριζο),
Τσούκας Δημήτρης (εκπρόσωπος Συλλόγου Συμιακών Νέων «ΝΙΡΕΑΣ»),  Κορκόνδειλα
Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Ηρακλείδου Σοφία (Χάλκη),

  Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
20/6: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΜΗΣ ( ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)
- ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΥΛΛ. ΝΙΣΥΡΙΩΝ  «Ο ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ»  ΜΕ 

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
22/6: ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΙΠΝΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ  ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΟΜΙΛΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ  ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ.  
30/6:   Μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο: «ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΖΟΥΝ, ΝΑ 
ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ» από το Τμήμα Πειραιά του Διεθνούς 
Συμβουλίου Χορού στο θέατρο «ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ». Η παράσταση είναι αφιερωμένη 
στους πληθυσμούς που έχουν υποστεί διωγμούς και γενοκτονίες στην περιοχή της Μ. 
Ασίας  και στις γειτονικές περιοχές. Χοροί από: Ανατολική Θράκη, Πόντο, Καππαδοκία, 
αστική Σμύρνη, Κύπρο, κλπ

8/7: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΤΟ  ΙΔΡΥΜΑ ΔΑΜΑΛΑ (ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 161 ΄ 
- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ»
- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ «ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗ 

ΡΟΔΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΟΚΡΑΤΙΑΣ»
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΜΙΛΗ» ΤΗΣ ΡΙΓΩΣ 

ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ – ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑ (ΑΡΚΑΣΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 4/8)
5/9: Ημερίδα  στο Πολιτιστικό Κέντρο  Ελευσίνας  (Κίμωνος 11 κ΄ Παγκάλου) του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  για τον πολιτισμό και την μνήμη.
8/9: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Δ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟ στη Δωδεκανησιακή Εστία 
22/9: ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΠΑΤΡΩΤΗ ΜΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Θ. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗ
26/9: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓ, ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΥΛΛ. ΑΠΑΝΤ. ΠΑΤΜΙΩΝ
- Λάβαμε πρόσκληση από το Μορφωτικό Κέντρο της  Πρεσβείας της Αιγύπτου για την

εκδήλωση της 14/10, η οποία επισυνάπτεται
- Λόγω επαγγελματικής απασχόλησης του κ. Νίκου Μανούση στο Δήμο Κώου, 

παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Ένωσης Κώων και μέχρι της 
αρχαιρεσίες του Ιανουαρίου 2016, θα προεδρεύει η κ. Βάντα Χαματζόγλου
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           Στην αρχή της συνεδρίασης, έγινε η καθιερωμένη ανταλλαγή ευχών σε μια
χρονική συγκυρία, γεμάτη από προβλήματα, δυστυχώς περισσότερα από κάθε άλλη
εποχή.   Ακολούθησε  σχολιασμός   των  γεγονότων  της  περιόδου  Ιουνίου  –
Σεπτεμβρίου, αφού η συνεδρίαση ήταν ουσιαστική η πρώτη μετά το καλοκαίρι και τις
βουλευτικές  εκλογές.  Δυστυχώς,  κοινή  διαπίστωση  όλων  ήταν  η  διόγκωση  των
σοβαρότατων  εκκρεμοτήτων  σε  τομείς  όπως  της  Υγείας,  της  Συγκοινωνία,  της
Παιδείας και όχι μόνο  

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
         Λόγω  των  πολλών  επιπτώσεων  που  έχει  δημιουργήσει  το  κύμα  των
μεταναστών – προσφύγων στα νησιά μας, έγινε μια συζήτηση μεταξύ των μελών του
ΔΣ της Ομοσπονδίας μας, προσπαθώντας να εξετάσουμε εάν υπάρχει δυνατότητα
ουσιαστικής βοήθειας από πλευράς μας και όχι απλά αόριστων δηλώσεων, από τις
οποίες  «χορτάσαμε»  από  συναρμόδιους  φορείς  και  «περαστικούς»  από  ΜΜΕ
πολιτευτές…  Αποφασίσαμε  λοιπόν,  να  συνδράμουμε  έμμεσα  ή  άμεσα  στον
εμβολιασμό των κατοίκων ιδιαίτερα των μικρών νησιών μας, μετά από συνεννόηση
με κατά τόπους Δημάρχους και ιατρούς. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Ι.Λ.Ε 
 Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Φραγκούλης, αξιοποιώντας και την 

παρουσία των δύο επιτίμων προέδρων και μελών του ΔΣ της ΔΙΛΕ, εξέφρασε την 
αγωνία του για την καθυστέρηση της τακτοποίησης του Αρχείου της ΔΙΛΕ, το οποίο 
μεταφέρθηκε σε κιβώτια στη Δωδεκανησιακή Εστία , πριν από τρία περίπου χρόνια.  
Πρόκειται  για μια αξιολογότατη ποσότητα εκδόσεων, που μαζί με το αρχείο της 
Εταιρείας Καρπαθιακών Μελετών και μέρους του αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Δωδεκανήσου «Κλεόβουλος ο Λίνδιος» βρίσκονται στο χώρο της Δωδεκανησιακής 
Εστίας και απαιτείται η κατά το δυνατό συντομότερη ανάδειξή τους. 
       Επιπλέον έγινε αναφορά στην πρόσφατη ανακοίνωση της ΔΙΛΕ, για την έκδοση του
9ου Τόμου του «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ».

Οικονομική κατάσταση Ομοσπονδίας
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 81,05 + 88,93
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ 233 + 230
- ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

-  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 7/10/15: 700 € 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Λόγω του τεράστιου προβλήματος έλλειψης αίματος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, 

αποφασίστηκε η ανάληψη ενεργειών από πλευράς Ομοσπονδίας μας για την  
πραγματοποίηση ομαδικής αιμοδοσίας τόσο στη Δωδεκανησιακή Εστία, όσο και στα 
νησιά μας. Για την αποστολή κινητής μονάδας αιμοληψίας στα νησιά μας, θα 
καταβληθεί προσπάθεια συνεργασίας με κατά τόπους φορείς και με την  2η Υ.Π.Ε., με 
την οποία ήδη είμαστε σε συνεννόηση. 
        Σοβαρότατο επίσης παραμένει το πρόβλημα αδυναμίας  κάλυψης θέσεων 
προσωπικού στα ΠΠΙ, στα Κ.Υ. και στα Νοσοκομεία της Δωδεκανήσου. Είναι 
απογοητευτικό το γεγονός, ότι παρά την εξαγγελία δυνατότητας παροχών από την  
Τοπική Αυτοδιοίκηση  για τη διαμονή και διατροφή των διοριζόμενων  ιατρών,  υπάρχει 
απροθυμία από τους υποψήφιους, παρά την παρατεταμένη κρίση που όλοι βιώνουμε. 
Σε συνεργασία με τους παροικιακούς φορείς, η Ομοσπονδία μας θα προβάλλει συνέχεια



τις εν λόγω θέσεις εργασίας, εξαντλώντας κάθε πιθανότητα μερικής  αντιμετώπισης του 
προβλήματος.
       Από τον περασμένο Ιούνιο, η Ομοσπονδία μας άρχισε την στοχευμένη κατά το 
δυνατό κάλυψη αναγκών ΠΠΙ και Κ.Υ. νησιών της Δωδεκανήσου. Η ακολουθούμενη 
διαδικασία είναι καταγραφή αναγκών από τον προϊστάμενο του κάθε Ιατρείου – Κ.Υ., 
κοστολόγηση αυτών μέσω της αντιπροέδρου μας και μέλους του ΔΣ του ΕΟΦ κ. 
Κατερίνας Βουρεξάκη και στη συνέχεια συγκέντρωση του απαιτούμενου ποσού, με τη 
συνδρομή των παροικιακών Σωματείων κάθε νησιού, συναφών νομικών προσώπων και
κυρίως συμπατριωτών μας από την παροικία και από την Ομογένεια, που πάντοτε 
εξέφραζαν έμπρακτα την αγάπη τους για την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Οφείλουμε όμως, 
για άλλη μια φορά να επισημάνουμε, ότι η Ομοσπονδίας μας δεν υποκαθιστά κανένα 
Νομικό (πχ Υπουργείο Υγείας, Νοσοκομείο Ρόδο) ή φυσικό πρόσωπο, ούτε έχει την 
πρόθεση, ούτε άλλωστε και τη δυνατότητα. Απλούστατα, στην δύσκολη περίοδο της 
ανθρωπιστικής κρίσης που όλοι βιώνουμε, οι προτεραιότητες των ενεργειών μας 
επικεντρώνονται στην έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους απανταχού συμπατριώτες μας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
           Σε συνέχεια της ημερίδας που οργανώθηκε  με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας 
Μικρών Κυκαδονήσων «Ο Πρωτογενής τομέας πυλώνας ανάπτυξης της βιώσιμης 
οικονομίας των μικρών νησιών», στο Ευγενίδειο  Ίδρυμα, την 16/5, η ομάδα 
εργασίας πρόκειται να συναντηθεί την 8/10, προκειμένου να υπάρξει μια 
αλληλοενημέρωση μετά την επίσκεψη από άτομα της ομάδας εργασίας  σε μικρά νησιά 
των Κυκλάδων κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Επιπλέον θα γίνει και προγραμματισμός 
των προσεχών δράσεων, για τις οποίες θα υπάρξει ενημέρωση από σχετικό δελτίο 
τύπου. Στις συναντήσεις, παρίσταται και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ώστε να 
υπάρξει κατά το δυνατό ενημέρωση καθώς και αξιοποίηση αυτών των δράσεων και στα 
νησιά της Δωδεκανήσου.

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το ΙΘ΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, που 
είχε αρχικά προγραμματιστεί για το τετραήμερο 2-5 Ιουλίου 2015 και στη συνέχεια 
αναβλήθηκε επειδή συνέπεσε χρονικά με το Δημοψήφισμα, θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα διαλέξεων του κέντρου «Ακταίον» στη Ρόδο από τις 8 μέχρι τις 11 του 
τρέχοντος μηνός Οκτωβρίου.Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα γίνει την 
Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου.  Θ' ακουστούν συνολικά 68 επιστημονικές ανακοινώσεις, που 
αναφέρονται στην ιστορία, αρχαιολογία, γλωσσολογία, λαογραφία, γραμματολογία, 
περιβάλλον κλπ. του δωδεκανησιακού χώρου. Το πλήρες πρόγραμμα των εργασιών 
του Συμποσίου μπορείτε να δείτε στο site της Σ.Γ.Τ.Δ.  stegi12.gr . Η είσοδος είναι 
ελεύθερη.
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μανόλης Μακρής – Πρόεδρος, Γιάννης Παπαχριστοδούλου - Αντιπρόεδρος
Χαρά Κοσεγιάν – Γραμματέας, Νίκος Κωνσταντινίδης - Ταμίας
Χρυσούλα Ζουμπά, Μάνος Αναστασιάδης ,Αριστείδης Μιαούλης


