ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 26/2/2020
Συμμετείχαν: Καραϊτιανός Γιάννης (Κάρπαθος), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος),
Ζερβάνου Λουκία (Κως), Λουκάς Κύκκος (Καστελλόριζο), Κορδίνα Μαρία (Ρόδος),
Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), Βασιλάκη Σούλα (Τήλος),
Ηρακλείδου Σοφία (Χάλκη), Τζιράρκα Κελέκη Κωνσταντίνα (Σύλλογος Δωδεκανησίων
Νέων), Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Στη συνεδρίαση είχαν προσκληθεί και παραβρέθηκαν: ο κ. Νίκος
Κωνσταντινίδης ( πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παροικιακών Σωματείων Ρόδου και
του Συλλόγου Κασιωτών Ρόδου «ο Χαδιώτης» και αντιπρόεδρος του ΔΣ της Στέγης
Γραμμάτων κ΄ Τεχνών Δωδεκανήσου), ο κ. Μανώλης Κολεζάκης (πρόεδρος της
Ένωσης Ροδίων Αττικής) και η κ. Μαρία Βάλλα, πρόεδρος Συλλόγου Καλυμνίων
Ρόδου.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση – τηλεδιάσκεψη (19/2) μέχρι
σήμερα:
- Κοινοποιήθηκαν οι νέες προθεσμίες από ΥΠ.ΠΟ. : 5/3 για εγγραφή στο Μητρώο,
15/3 για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα της άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς
- Ζητήθηκε από τον νομικό μας σύμβουλο, να μας ενημερώσει εγγράφως για την
ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, σχετικά με την παράταση θητείας των ΔΣ καθώς και
για την δυνατότητα σύγκλισης συνεδριάσεων ΔΣ και ΓΣ Σωματείων.
- Έχει προκληθεί μαζική αντίδραση από Δωδεκανήσιους βουλευτές, Περιφέρεια Ν.
Αιγαίου και Δήμους νησιών μας για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών
- Στείλαμε επιστολή στην Περιφέρεια Αττικής με αίτημα την άδεια κατάθεσης
στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη και στην προτομή του Εμμανουήλ
Ξάνθου του Φιλικού, την επόμενη Κυριακή 7/3.
- Στείλαμε προσκλήσεις στους Δωδεκανήσιους της Αμερικής για συμμετοχή τους
στην τηλεδιάσκεψη του Σαββάτου 27/2, 8μμ
- Στείλαμε συγχαρητήριες επιστολές στον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας κ. Κάλλιστο
Διακογεωργίου και στον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο Πολιτισμού κ. Γιάννη
Κρητικό, για την ανάληψη των νέων καθηκόντων τους
- Λάβαμε πρόσκληση από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Δωδεκανήσου (ΦΔΠΠΔ) για μια σειρά διαδικτυακών ημερίδων:
α) 23/2, Εναλλακτικός Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές, β) 25/2, Καλές
Πρακτικές επιχειρήσεων και πράσινη και γαλάζια επιχειρηματικότητα στην Κάρπαθο,
γ) 26/2 Παρουσίαση της Υποθαλάσσιας Διαδρομής στα Παλάτια της νήσου Σαρίας
- Λάβαμε πρόσκληση από τον Σύλλογο Δωδεκανησίων Νέων για την κοπή της
Βασιλόπιττας, που θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακά την Κυριακή 28/2, 12μμ
Εορτασμός 73ης επετείου Ενσωμάτωσης Δωδεκανήσου (Κυριακή 7/3/21)
Για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, έγινε μια διεξοδική συζήτηση σχετικά με τον
φετινό εορτασμό και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της πανδημίας,
αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

-

Να γίνει κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, από
ολιγομελή έστω αντιπροσωπεία, εάν μας δοθεί η σχετική άδεια,που ζητήθηκε
από την Περιφέρεια Αττικής.

-

Να γίνουν σύντομες ομιλίες συμπατριωτών μας, εκ μέρους των Ομοσπονδιών
Αττικής, Ρόδου και εξωτερικού και να κληθούν για έναν σύντομο χαιρετισμό, ο
Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου και οι Δήμαρχοι των νησιών μας, σε ημέρα και ώρα
που να μην συμπίπτει με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των
Δωδεκανησίων του εξωτερικού

-

Να διερευνηθεί η δυνατότητα παρουσίασης πολιτιστικής εκδήλωσης,
σύμφωνα με πρόταση, που μας έστειλε ο αγαπητός συμπατριώτης Μανώλης
Κόττορος

-

Να παρουσιαστούν διαδικτυακά, μέσω του νέου πόρταλ
www.dodekanisos.com.gr , οι προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις των
Δωδεκανησίων του εξωτερικού

-

Να προγραμματιστεί σε ημερομηνία πλησιέστερη της 25 ης Μαρτίου, η

του καθηγητή κ. Δημήτρη Αλεξανδράκη,
συνεργάτη του Νισύριου κ. Δημοσθένη Τριανταφύλλου, με θέμα τον
παρουσίαση της ομιλίας

Εμμανουήλ Ξάνθο τον Φιλικό.

