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Πειραιάς, 16 Νοεμβρίου 2021
Θέμα: « Ανάγκη στήριξης πολιτιστικών σωματείων, λόγω μακρόχρονης
αναστολής δραστηριοτήτων, εξαιτίας του covid-19»
,
Προς : Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη
Κοιν: Αντιδημάρχους Πειραιά
Κύριε Δήμαρχε,
Σε συνέχεια της τελευταίας (10/11) συνεδρίασης της Επιτροπής
διαβούλευσης του Δήμου Πειραιά, στην οποία έχω την τιμή να συμμετάσχω, θα
ήθελα να σας υποβάλλω συνοπτικά μερικές προτάσεις μας, που αφορούν στην
ενίσχυση της δράσης των πολιτιστικών Σωματείων που εδρεύουν στον Πειραιά,
με όσο το δυνατό, παράλληλη ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα, σας προτείνω:
α. Ράψιμο παραδοσιακών φορεσιών
Ανάθεση ραψίματος παραδοσιακών φορεσιών, προκειμένου να
συνεχιστεί η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση μελών των πολιτιστικών φορέων
σε Εθνικές επετείους, κλπ. Η εν λόγω εργασία μπορεί να ανατεθεί σε βιοτεχνίες
του Πειραιά, με προφανές πολλαπλό όφελος
β. Κατασκευή λαβάρων
Ανάθεση κατασκευής λαβάρων Σωματείων, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν και στην πρόταση του ραψίματος παραδοσιακών φορεσιών
γ. Ψηφιοποίηση αρχείων
Στις βιβλιοθήκες όλων των σωματείων, φυλάσσεται ένας
ανεκτίμητος όγκος εντύπων, που διασώζουν την πολιτιστική μας κληρονομιά.
Υπάρχει άμεση ανάγκη ανάληψης ενεργειών καταγραφής, ψηφιοποίησης (μετά
από εξασφάλιση σχετικής άδειας, για όσα έντυπα απαιτείται, ώστε να μην
υπάρξει κώλυμα, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων) και αξιοποίησης του όγκου
των πολλαπλών αντιτύπων πολλών εκδόσεων. Για την αξιοποίηση αυτού του
ομολογουμένως πολιτιστικού πλούτου, προτείνεται η αποστολή σειρών
αντιτύπων σε σχολικές και λοιπές βιβλιοθήκες τόσο της χώρας μας, όσο και
του εξωτερικού. Είναι ευνόητο, ότι τα οφέλη από μια τέτοια δράση είναι
προφανή και σημαντικότατα.

δ. Καταγραφή παραδοσιακών σκοπών
Όπως όλοι γνωρίζουμε, σκοπός των πολιτιστικών φορέων είναι η
διάσωση και η διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για την εκπλήρωση
του οποίου διοργανώνουν εκδηλώσεις, μαθήματα παραδοσιακών χορών και
τραγουδιών, συμμετέχουν σε εορτασμούς Εθνικών επετείων και γενικά
προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν την πολιτιστική μας παρακαταθήκη στις
νεότερες γενιές.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα, σας προτείνουμε
να συμβάλλετε σημαντικά στη διάσωση της πολιτιστικής μας παράδοσης και
παράλληλα στη στήριξη των μουσικών, υιοθετώντας ολοκληρωμένη πρότασή
μας, που θα περιλαμβάνει ηχογραφήσεις μουσικών παραδόσεων της
Δωδεκανήσου και έκδοση αυτών.
Κλείνοντας, αισθάνομαι την ανάγκη, εκ μέρους όλων των μελών του ΔΣ
της Ομοσπονδίας μας, να σας ευχαριστήσω για την διαχρονική έμπρακτη
στήριξη στο έργο μας και να σας παρακαλέσω να προβάλλετε, όσο το δυνατό
περισσότερο, την αιμοδοσία που θα πραγματοποιήσουμε το Σάββατο 4/12, στη
Δωδεκανησιακή μας Εστία (Υψηλάντου 143) στη μνήμη του συμπατριώτη μας
Δημήτρη Κρεμαστινού.
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