
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  9/4/2020

        Συμμετείχαν:  Αφθονίδου Μαρία (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Κορωναίου Άννα
(Νίσυρος),  Γιαλλουράκης  Ερρίκος  (Κάρπαθος),  Στεφάτου  Μαίρη,  Λουκάς  Κύκκος,
(Καστελλόριζο),  Ζερβάνου  Λουκία  (Κως),  Κολεζάκης  Μανώλης,  Κορδίνα  Μαρία
(Ρόδος), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), Χατζόπουλος Χάρης, Χατζηαντωνίου Γρηγόρης
(Σύλλογος  Δωδεκανησίων  Νέων),    Φραγκούλης  Γιάννης  (Κάσος),   Νίκος
Κωνσταντινίδης (πρόεδρος Ομοσπονδίας  Παροικιακών Σωματείων Ρόδου).

                 Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση – τηλεδιάσκεψη  (2/4) μέχρι 
σήμερα:
2/2 – 4/4: Τριήμερο συνέδριο «η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην 
ανάκαμψη»
4/4  : Πραγματοποιήθηκε η πρώτη  ημερίδα με τίτλο "Η πορεία προς την Εθνεγερσία"
από μια σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων  Συλλόγου Απανταχού Δωδεκανησίων 
Νέων
5/4: Στείλαμε αίτηση  στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δ. Πειραιά κ. Καψοκόλη, ζητώντας 
να περιληφθεί η Ομοσπονδία μας  στην απόφαση 49/2021 που έλαβε το ΔΣ Πειραιά, 
κατά την συνεδρίαση της 26/3 (σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας Κρητών Πειραιά ήδη
εγκρίθηκε)
7/4: Πραγματοποιήθηκε δημόσια διαδικτυακή συζήτηση για τη νέα ελληνική 
διασπορά , που συνδιοργάνωσαν η διαΝΕΟσις και το Κέντρο Σπουδών 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (SEESOX) 
7/4: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των προέδρων των Ομοσπονδιών 
Δωδεκανησιακών Σωματείων με τον ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού και τον Υφυπουργό 
Εξωτερικών με θέμα τα κίνητρα επαναπατρισμού των απόδημων Δωδεκανησίων και 
όχι μόνο. 

Θέματα Υγείας
            Καθυστερεί ο εμβολιασμός μονίμων κατοίκων των νησιών μας, καθώς και ο
 διορισμός προσωπικού στα ΠΠΙ, Κ.Υ. και Νοσοκομεία των νησιών μας. Για το θέμα
θα επανέλθουμε ως ΔΣ, για πολλοστή φορά, με επιστολή μας προς την 2η ΥΠΕ.
       Δυστυχώς, εξακολουθούν να καταγράφονται καθημερινά πολλά κρούσματα, ενώ
υπάρχει σύγχυση παραπληροφόρησης σχετικά με την ασφάλεια κάποιων εμβολίων
     
Ψηφιακή πανδωδεκανησιακή εφημερίδα: dodekanisos.com.gr
      Συνεχίζεται η προσπάθεια συγκέντρωσης δεδομένων, προκειμένου η ιστοσελίδα
να  είναι  κατά  το  δυνατό  πλήρης.  Για  τον  σκοπό  αυτό,  απαιτείται  η  αποστολή
στοιχείων από τους απανταχού Δωδεκανησιακούς φορείς. Μετά από επικοινωνία με
την  ΓΓ  Απόδημου  Ελληνισμού,  στάλθηκε  επιστολή  με  αίτημα  την  οικονομική
επιδότηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

      Στα πλαίσια των προσπαθειών μας  για την βελτίωση της οικονομικής 
κατάστασης της Ομοσπονδίας μας και των λοιπών πολιτιστικών Σωματείων, τα 
δεδομένα σήμερα έχουν ως εξής:
α.  Όσα Σωματεία έχουν ακίνητα στα όρια του Δήμου Αθηναίων, μπορούν να 
υποβάλουν αίτημα για μείωση του συντελεστή υπολογισμού δημοτικών τελών. 



β.  Το αίτημα που υποβάλλαμε στην ΚΕΔΕ (αρ. πρωτ. 290, 28-1-2021) εξετάστηκε 
από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της ΚΕΔΕ την 11/3 και  κατά τη συνεδρίαση  
του ΔΣ την 24/3 και περιμένουμε την απόφαση
γ. Την 8/4, στείλαμε νέα επιστολή  σε Υπουργούς και βουλευτές, σχετικά με την 
ανάγκη οικονομικής βοήθειας των πολιτιστικών σωματείων, που έχουν συμπληρώσει
τουλάχιστον 14 μήνες με μηδενικά έσοδα και δεν υπάρχει προοπτική να εισπράξουν 
κανένα ποσό πριν από το 2022. Από πλευράς μας, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε μαζί
με τις λοιπές Ομοσπονδίες πολιτιστικών φορέων όλης της χώρας

Ανακοίνωση της  SAOS Ferries.

   Για όλο το 2021 τα πλοία του ομίλου θα μεταφέρουν το σύνολο των επιβατών από 
και προς τα νησιά του Καστελλόριζου, της Ανάφης και της Δονούσας εντελώς 
δωρεάν, συμπεριλαμβανομένης και της δωρεάν μεταφοράς των Ι.Χ. οχημάτων τους.
Επίσης, για τα χρονικά διαστήματα 15/5-30/6/2021 και 15/9-31/10/21, τα τρία πλοία 
του ομίλου (ΕΓ/-ΟΓ Σταυρός, ΕΓ/-ΟΓ Σαόνησος, Ε/Γ-Δ/Ρ Ζέφυρος), κατά την 
εκτέλεση των δρομολογίων τους σε όλες τις γραμμές που εξυπηρετούν, θα 
μεταφέρουν εντελώς δωρεάν όλους τους επιβάτες προς όλους τους υπόλοιπους 
προορισμούς (Ρόδο, Σύμη, Τήλο, Χάλκη, Νίσυρο, Κω, Σύρο, Τήνο, Άνδρο, 
Κάρυστο, Κύθνο, Κέα, Λαύριο, Πάρο, Νάξο, Αιγιάλη, Κατάπολα, Κουφονήσι, 
Σχοινούσα, Ηρακλειά, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ίο, Θήρα, Θηρασιά, Λέρο, Λειψούς, 
Πάτμο, Αρκιούς, Αγαθονήσι, Πυθαγόρειο Κάλυμνο, Ψέριμο, Μαστιχάρι Κω).
Η παραπάνω πολιτική παροχών έρχεται ως επέκταση του ανάλογου μέτρου που 
εφάρμοσε πέρυσι η SAOS Ferries για δωρεάν μεταφορά επιβατών και Ι.Χ. οχημάτων
από και προς το Καστελλόριζο.
“Ευελπιστώντας στο να βρει μιμητές στις πρωτόγνωρες για την ελληνική ακτοπλοΐα 
παροχές του, ο όμιλος δηλώνει την ετοιμότητά του για κάθε συνεργασία που θα 
ενισχύσει την τουριστική κίνηση των νησιών μας και κατ’ επέκταση τις νησιωτικές μας
κοινωνίες”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση

ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2021

Για έβδομη συνεχή χρονιά ο Δήμος Πειραιά διοργανώνει τις «Ημέρες Θάλασσας». Οι 
φετινές δράσεις και εκδηλώσεις είναι προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί εξαιτίας του κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, οι «Ημέρες Θάλασσας» θα 
πραγματοποιηθούν σε δύο περιόδους και συγκεκριμένα: 
Α’ περίοδος : από 28/5/2021 έως 6/6/2021 
Β’ περίοδος : από 17/9/2021 έως 26/09/2021 
 Ήδη, η οργανωτική επιτροπή έχει επεξεργαστεί ένα προσχέδιο εκδηλώσεων που 
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε : 
 «BLUE ACT» Ημερίδα για την γαλάζια ανάπτυξη
  Δράσεις για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
  Εθελοντικός καθαρισμός της παραλίας Φρεαττύδας
  Εθελοντικός υποβρύχιος καθαρισμός του βυθού στο Μικρολίμανο
  «ΚΟΛΥΜΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ» - Σκυταλοδρομία κολύμβησης για τη στήριξη του 
Ομίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ» 
 «ΜΙΝΕ ΕΜΙ» Ημερίδα για την ναυτική εκπαίδευση
  ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – PIRAEUS ART EVENT
  Ξενάγηση Εν Πλω στις Ακτές του Πειραιά



  Αρχαιολογικές περιπατητικές ξεναγήσεις  Διαγωνισμός και έκθεση φωτογραφίας 
«Sea you in Piraeus» 
 Οι  προτάσεις υποβάλλονται μέχρι  22 Απριλίου 2021 στο email: 
imeresthalassas@piraeus.gov.gr .  Για οποιαδήποτε  διευκρίνιση:  γραφείο 
Αντιδημάρχου  τηλ.: 213.20.22.026,  κ. Γεράσιμο Αγγελετάκη  τηλ. 6977209185,      κ.
Παναγιώτη Κυρίμη τηλ. 6972269758 / 213.20.22.768

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ 2021 "Η ΣΟΥΣΤΑ ΣΤΟ 
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ &ΚΡΗΤΗ"  ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΟΡΟΥ CID-UNESCO
   Με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας Χορού (2021) στο Διαδίκτυο, δίνουμε την 
ευχή να ξαναζήσουν οι χοροί στους δρόμους, στις πλατείες, στα πάρκα, στις σκηνές 
και τα χορευτικά ξεδόματα σε γλέντια και πανηγύρια. 
Ο εξ αποστάσεως εορτασμός θα έχει την μορφή συνάντησης-συζήτησης με σχετικό 
οπτικοακουστικό υλικό και ζωντανά παραδείγματα μουσικής. Το θέμα, οι Σούστες 
Δωδεκανήσων και Κρήτης, με αναφορά σε λίγα μόνο παραδείγματα της περιοχής, θα
μπορέσει να δείξει πως όσο πλησιάζουμε στην ανατολικο-κρητικο-δωδεκανησιακή 
πολιτισμική λεκάνη η Σούστα πλάθεται και αναπλάθεται σαν εκδοχή η μια, της άλλης.
Δεν είναι μόνο το τόξο Ανατολικής Κρήτης-Κάσου-Καρπάθου που συνεπάγεται το 
πάρε -δώσε μουσικο-κινητικού υλικού. Στην Κάλυμνο η Σούστα λέγεται και Κρητικά. 
Τα ενσωματωμένα δάνεια σε κάθε επιμέρους μουσικο-χορευτικό πολιτισμό 
κυκλοφορούν εκ νέου, οδηγώντας σε νέες προσμείξεις. Σε ένα διαχρονικό παιχνίδι 
ανταλλαγών από κρητικο-δωδεκανησιακά και ευρύτερα μουσικοκινητικά 
περιβάλλοντα που φέρνουν στο παρόν τον χαρακτήρα της κάθε Σούστας, αλλά και 
της οικογένειάς τους. Καθώς, μάλιστα, η μουσικοκινητική διάσταση δεν αποκόπτεται 
από κοινωνικά και πολιτισμικά νοήματα, θα γίνει επιπλέον κατανοητή τόσο η επί 
μέρους πολιτισμική ιδιαιτερότητα, όσο και η συνολική της περιοχής.
Οι εισηγητές μας, πέραν των άλλων ιδιοτήτων τους, είναι γεννημένοι και μεγαλωμένοι
με τους χορούς τους κι επιπλέον , τους ερευνούν και τους διδάσκουν. Σας καλούμε 
στα παράθυρα του Zoom της παρέας μας. 
Μαριγούλα Κρητσιώτου
Πρόεδρος του Τμήματος Αθηνών του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΤΗΛΟΥ ΚΑΙ Η ΣΟΥΣΤΑ, Apr 7, 2021 08:00 PM Athens
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, https  ://  zoom  .  us  /  j  /99291694960...  
Meeting ID: 992 9169 4960 Passcode: hD7Gv6
H ΣΟΥΣΤΑ ΚΑΙ Η ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΗ, Apr 8, 2021 08:00 PM 
ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ, https  ://  zoom  .  us  /  j  /93024670577...  
Meeting ID: 930 2467 0577 Passcode: ry7FjX
ΤΑ ΧΟΥΓΙΑ ΣΤΙΣ ΣΟΥΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ, ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ,  Apr 14, 2021 08:00 PM Athens
 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΑΚΗΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ https  ://  zoom  .  us  /  j  /99410477227...  
Meeting ID: 994 1047 7227 Passcode: 9J38Em
ΠΑΝΩ ΧΟΡΟΣ κ΄ ΣΟΥΣΤΑ: 2 ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ Apr 15, 08:00 PM
ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΚΡΗΤΣΙΩΤΟΥ https  ://  zoom  .  us  /  j  /95366603869...  
Meeting ID: 953 6660 3869 Passcode: MYT3Nw
 Η ΣΟΥΣΤΑ ΣΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΩ, Apr 21, 2021 08:00 PM 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΣ  https  ://  zoom  .  us  /  j  /99501661272...  
Meeting ID: 995 0166 1272 Passcode: UKDLm5
Ο ΠΗΔΗΧΤΟΣ- ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΗΤΗΣ

https://zoom.us/j/99501661272?pwd=TFJ0aEJDWnozOXlXeDM2R2hoamk3dz09&fbclid=IwAR0u1GWgbK9Ox62-h6MNEnoVEn4bKtRD6QRuYv6kbkzCcU4p1A_1eSF89mY
https://zoom.us/j/95366603869?pwd=RGpUVkoxSThqZmRlT1RkV1l5YktEZz09&fbclid=IwAR1u3RB-V2IvlEfKeCoTC-6SuPAdqBmjC2lXqy-f1CCas7QyIObs_4njFns
https://zoom.us/j/99410477227?pwd=eU4rbjN2ME9OSFJPczFWbUJHY2I1QT09&fbclid=IwAR2PimamGkdN7yrH-4v9ZMYmspwXtvB3qTlSA3ChLoly_IFq19NY0FvBrXw
https://zoom.us/j/93024670577?pwd=K0o5TFJNUGRpMHF4U0RuMmV4NFhOUT09&fbclid=IwAR3VC3CmmJvif3PqQt2o16z4jL2fAurO9jD7vbBTfTXW34LYutFV1u2TyIY
https://zoom.us/j/99291694960?pwd=WGx6aVJ6NG5lY1lYN3I2akE0VmhIZz09&fbclid=IwAR0tf17NIZHv1iPxeKnwXZx9xCHhufN6JisyNqTb4ptam3QCCLiCCdXlgFY


Apr 22, 2021 08:00 AM 
ΕΥΘΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
Join Zoom Meeting  https://zoom.us/j/94228004919...
Meeting ID: 942 2800 4919 Passcode: 7bc71y
Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΟΥΣΤΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Apr 23, 2021 08:00 PM Athens
 ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ https  ://  zoom  .  us  /  j  /97468120727...  
Meeting ID: 974 6812 0727   Passcode: UB95sc

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
11/4, 17.00  : Ημερίδα με τίτλο «Η Εθνεγερσία και η α' περίοδος του αγώνα στα 
Δωδεκάνησα»  Συλλόγου Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων
Ζωντανή παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας ZOOM (https://us02web.zoom.us/j/
81838874860) και εναλλακτικά σε live streaming μέσω Facebook (Σύλλογος 
Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων) και YouTube 
(https://youtu.be/j1jUWC5_hL8) .Ομιλητές : 
- Δρ. Δημήτριος Σταθακόπουλος, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου /
Οθωμανολόγος - Συνεργάτης Εργαστηρίου Τουρκικών & Ευρασιατικών
Μελετών Παν. Πειραιά -Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω 
Θέμα: "Η Επανάσταση του 1821"..
- κ. Μανώλης Μακρής, Νομικός - Συγγραφέας - Πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών Δωδεκανήσου
Θέμα: "Η επανάσταση στα Δωδεκάνησα, από το 1821 έως και το Ολοκαύτωμα της 
Κάσου".

15/4, 6.30μμ: Έναρξη σειράς  ενημερωτικών ημερίδων με θέμα την αποφυγή 
ερημοποίησης των νησιών μας. Θέμα 1ης ημερίδας «η συμβολή της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας στην αντιμετώπιση της ανεργίας»

8/5, 8μμ: Φιλολογικό μνημόσυνο στη μνήμη Δημήτρη Κρεμαστινού
(Πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fj1jUWC5_hL8%3Ffbclid%3DIwAR2HU-GH0vC5FUcMpxe2AegWVk1JVsTKxbGmO6nqwyIE5MjhpkwEgYFt3PA&h=AT3EYmQ_1kmrWujr94T8adxBk9m97hwJgRSmZabXD7SYTQpoWK4iqnDJEVyVsXEF7s4EBIjttoPUUcJNoYFDtfX6W0zT_wVIQjq7AwjYa57xpbjYC38Ux9jEilNOcEgTsLDsEl0ygJT_heopOQ&__tn__=q&c%5B0%5D=AT18w9e1unOhZwJ0hW2R0HitroJPLJ16Gwdph3yY0s9p3zG7DJgKVWB3lGVU4g-3QZjUQTdH17YfIV4q2Kax8sqQyNlZOwZvss9Ht3izspEdotRMtZzJ577kt-GaEsqoPj2zxblwce_yYtvHImw2k-Y8
https://us02web.zoom.us/j/81838874860?fbclid=IwAR3I62rkTM-ujAmviVp3JVGSZVoPo3xTPpBoTYhzpkGE9yDm34UBp-KseO0
https://us02web.zoom.us/j/81838874860?fbclid=IwAR3I62rkTM-ujAmviVp3JVGSZVoPo3xTPpBoTYhzpkGE9yDm34UBp-KseO0
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