
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  8/7/2022 
        Συμμετείχαν: Καραϊτιανός Γιάννης (Κάρπαθος), Βουρεξάκη Κατερίνα 
(Κάλυμνος), Λουκάς Κύκκος (Καστελλόριζο),  Κορδίνα Μαρία (Ρόδος), Πετρίδης 
Φίλιππος (Σύμη), Οικονομίδου Ισαβέλλα (Χάλκη),    Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος). 
 
               Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσα στην καλοκαιρινή 
περίοδο, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, για να διατηρήσουμε την επικοινωνία 
μεταξύ των μελών μας και λοιπών συμπατριωτών και φίλων. Δυστυχώς, στα ήδη 
υφιστάμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πανελλαδικά (πανδημία, δασικοί 
χάρτες, ρήτρα αναπροσαρμογής), προστέθηκαν ανυπέρβλητα εμπόδια στην 
σύνδεση των νησιών μας και κατ΄ επέκταση στη δυνατότητα μετάβασης των 
συμπατριωτών μας και των εγχώριων τουριστών στους προορισμούς της επιλογής 
τους 
 
  Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση   (22/6/22) μέχρι σήμερα: 
24/6: Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Κατασκευή και λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών 
ανεμόμυλων, στα νησιά του Αιγαίου» 
25/6: Ο Όμιλος Καρπαθίων Νέων συμμετείχε στην εκδήλωση με τίτλο «Σεργιάνι στη 
Παράδοση»  στο θέατρο Κηφισιάς 
26/6: Αρτοκλασία του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Διονύσου,  

- Αποχαιρετιστήριο πάρτυ Συλλόγου Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων στο 
Espelhar στο Μικρολίμανο 

1/7: Στείλαμε νέα επιστολή προς Υπουργό Ναυτιλίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση 
Κάσου – Καρπάθου – Χάλκης 
30/6 – 3/7 : Συμπόσιο Στέγης Γραμμάτων κ΄ Τεχνών Δωδεκανήσου στην Κω 
4/7: Παράσταση Τμήματος Πειραιά του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού στο Θέατρο 
«Δόρα Στράτου», αφιερωμένη στη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική 
καταστροφή. 
7/7: Συνάντηση των απανταχού Κασιακών φορέων στην Κάσο 

- Νέο ΔΣ Ένωσης Καλυμνίων Ρόδου 
 
Θέματα Υγείας 

           Πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια συγκέντρωσης αίματος. 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.  

         Σχετικά με τις ανάγκες του ιδρύματος  Κολυμπίων στη Ρόδο, συνεχίζεται η 
προσπάθεια προμήθειας γαντιών μιας χρήσεως (latex με πούδρα, μεγέθη ME, L, 
XL). Για την προμήθεια της πλατφόρμας για το πλύσιμο των κατακεκλιμένων (shower 
bath), υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι θα υλοποιηθεί σύντομα. 
          Δυστυχώς, με αφορμή πρόσφατη ορκωμοσία ιατρών σε Πανεπιστήμιο της 
Τουρκίας, αναδείχθηκε πάλι το θέμα του «όρκου του Ιπποκράτη», για το οποίο το ΔΣ 
της Ομοσπονδίας μας ήδη είναι σε συνεννόηση με το Διεθνές Ιπποκράτειο ίδρυμα 
Κω.  
       ό 


